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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 aanwezigheid van de schrijver in de ‘auktoriale’ roman
Er wordt over het algemeen door de romankritiek aangenomen, dat er zoiets bestaat
als een ‘vertelsituatie’, waarin drie componenten te onderscheiden zijn: een schrijver,
een gebeuren, en een lezerspubliek. Die zgn. ‘vertelsituatie’ heeft in de loop van
de romangeschiedenis een evolutie ondergaan, waarbij nu eens deze, dan weer
die component de overhand behaalde. Terwijl in de oudheid de eposdichter slechts
een collectief medium was, die een mythologisch verhaal voor een collectief publiek
verwoordde, zal met het ontstaan van de moderne tijden het individueel
zelfbewustzijn van de romanschrijver vergroten en zich uiten in zijn werk. Toch is
hij nog niet geïsoleerd van zijn omgeving en kan zich daarom, vanuit zijn persoonlijk
standpunt, tot een persoonlijk lezerspubliek richten, nl. door een wereld voor te
stellen waarin zij beiden thuishoren. In de hedendaagse tijd buigt dat individualisme
om tot volledige isolatie. De schrijver verdwijnt expliciet uit zijn werk, of beter gezegd,
hij gaat er volledig in onder. De hogervernoemde vertelsituatie gaat zich wijzigen
in een eerder dramatische weergave vanuit een welbepaald gezichtspunt.
Het is nu onze bedoeling, de speciale vertelsituatie van een groot deel romans
uit de 18e, 19e en 20e eeuw die sinds enkele jaren ‘auktoriale’ romans genoemd
worden, nader te bepalen en na te gaan welke technieken van aanwezigheid en
inmenging van de schrijver daarin meestal werden aangewend. Tot slot zullen wij
dan de literaire waarde van deze technieken aan de romankritiek toetsen en trachten
een richtinggevend waardeoordeel te formuleren.

I. Wat is een ‘auktoriale’ roman?
Sinds geruime tijd heeft men in de roman narratieve en toneelmatige elementen
onderscheiden, die als spanningspolen naar een labiel evenwicht zoeken. In het
romanonderzoek worden deze twee elementen met allerhande namen aangeduid,
zo o.m. door: ‘summary and
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scene’, ‘to tell and to show’, ‘Bericht und Darstellung’, ‘récit et roman’. Het is typisch
dat het onderscheidende criterium hier telkens was: de aanwezigheid of afwezigheid,
het naar voor treden of schuilgaan van de romanschrijver in zijn werk.
Uitgaande van de indruk die deze verhaalelementen op de lezer maken, heeft
Franz Stanzel in 1955 een typologie van de roman voorgesteld, waarbij de twee
1
extremen ‘auktoriale’ en ‘personale’ roman worden genoemd .
Wanneer de auteur in zijn werk naar voor treedt, door de lezer aan te spreken of
door commentaar of bedenkingen bij het gebeuren te maken, dan overschrijdt de
lezer de kloof die er bestaat tussen zijn wereld en die van de roman a.h.w. aan de
hand van de auteur. Wij kunnen dan zeggen dat hier op ‘auktoriale’ wijze (dus vanuit
de schrijver) verhaald wordt.
Wanneer de lezer zich echter in één van de romanpersonages volledig inleeft en
2
van daaruit alles meemaakt, dan wordt ‘personaal’ verhaald .
Aan die indruk van de lezer, zijn perspectief bij het lezen, beantwoordt natuurlijk
een bepaalde houding van de schrijver. In de auktoriale roman is die houding
gekenmerkt door vertelafstand tegenover het gebeuren. Met soevereine
onafhankelijkheid staat hij alwetend tegenover datgene wat hij gaat beschrijven en
dit zowel vanuit tijd-ruimtelijk als psychologisch standpunt. Hij staat dus buiten zijn
romanwereld en kan er mee doen wat hij wil. Dit speciale gezichtspunt van de
schrijver en de daaraan beantwoordende perspectief van de lezer tegenover het
gebeuren, is de auktoriale romansituatie, waarbij schrijver en lezer met één oog
naar het verhaal en met het andere naar mekaar zitten te kijken. De eigenaardige
spanning die deze polariteit met zich meebrengt, is karakteristiek voor de auktoriale
romanstructuur. Zij maakt het mogelijk dat de romanschrijver stelling neemt tegenover
de wereld die hij beschrijft en dat hij waardegevend ingrijpt. Zij maakt het tevens
mogelijk dat hij zijn lezers, die hij voor zich weet, wil overtuigen van zijn stellingname
door zich in de loop van het verhaal tot hen te richten.
Concreet gezien kunnen wij volgende kenmerken karakteristiek noemen voor de
auktoriale roman:

1
2

Franz Stanzel, Die typischen Erzählsituationen im Roman, Wien-Stuttgart,
(Universitäts-Verlagsbuchhandlung), 1955.
Vgl. Fr. Stanzel, o.c., p. 23 en vlg.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

3
1. In de auktoriale roman blijft de scheiding tussen de schrijver en de voorgestelde
werkelijkheid steeds behouden. De auktoriale schrijver treedt er, onder vorm
van uitgever of berichtend verteller, de lezer tegemoet om zijn
werkelijkheidsillusie te versterken (valiesprocédé en dgl.) of door romantische
ironie teniet te doen (spel met de lezer).
2. Die scheiding van auteur en weergegeven werkelijkheid duidt op vertelafstand,
d.w.z. dat de vertelact zelf in a-posteriori verhouding staat tot het gebeuren:
dit laatste is al gebeurd en biedt zo de schrijver de gelegenheid te ordenen
(naar voor of naar achter) en samen te vatten, zoals hij het verkiest. Om zich
volledige vrijheid te waarborgen, zal de auktoriale schrijver slechts vaag zijn
a-posteriori vertelsituatie uitdrukken zoals b.v. Fielding in het begin van zijn
Tom Jones (1749):
‘In that part of the western division of this kingdom, which is commonly called
Somersetshire, there lately lived (and perhaps lives still) a gentleman...’ (eigen
cursivering).
3. Een derde karakteristiek van de auktoriale roman is hierin gelegen, dat juist in
die vertelafstand de schrijver een mooie gelegenheid krijgt om commentaar te
geven bij het verhaal; die commentaar houdt meestal verband met een inzicht
in de menselijke natuur, een beter begrijpen van het gebeuren dan de
romanpersonages zelf het kunnen, of een veralgemenende beschouwing.
Vanuit technisch oogpunt wordt die vertelafstand en inmenging het gezichtspunt
van de auktoriale schrijver genoemd. Dit gezichtspunt is volledig vrij en alwetend:
de auteur ziet alles en weet alles, ook wat er in het binnenste van zijn figuren omgaat,
ook wat er zich terzelfdertijd op een andere plaats aan het afspelen is. Deze
alwetendheid van de auktoriale schrijver stoort niet, omdat de lezer hem eerder ziet
als vertelmedium da nals biografisch persoon in de werkelijke wereld. In de 18e en
19e eeuw heerst een zulkdanige vertel- en leesconventie, dat de lezer zijn schrijver
volledig vertrouwen schenkt en zich niet afvraagt of hij dit of dat wel kon weten op
dat bepaalde moment. De auktoriale schrijver beleeft nog plezier aan het vertellen
zelf, de lezer aan het lezen.

II. Vormen van aanwezigheid en inmenging
Meer technisch en concreet kunnen wij nu enkele veel gebruikte vormen van
expliciete aanwezigheid en inmenging van de schrijver
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in de auktoriale roman nader belichten. Wij moeten echter vooraf een paar
opmerkingen maken. Enkele vormen van aanwezigheid die hier worden beschreven,
komen soms ook in overwegend-personale romans voor, met het gevolg dat deze
technieken wel in grote mate, maar niet uitsluitend voor de auktoriale roman
karakteristiek zijn. Tevens beperken wij ons hier tot de expliciete aanwezigheid van
de romanschrijver in zijn werk, hoewel de auktoriale schrijver ook op indirecte wijze,
b.v. langs spreekbuispersonages, geënsceneerde gesprekssituaties en dgl.,
herhaaldelijk naar voor kan treden.
Wij onderscheiden, om systematisch vooruit te gaan, drie manieren waarop de
auktoriale schrijver vaak uitdrukkelijk tussenkomt in zijn roman: langs de uiterlijke
vormelementen van zijn roman, langs inleidende of afsluitende delen en langs
commentaar of uitweiding in het romangebeuren zelf.

1. Langs de uiterlijke vormelementen van de roman
Onder die uiterlijke vormelementen van de roman verstaan wij die elementen of
bestanddelen van de roman als boek, die door een uiterlijk herkenbare drukweergave,
apart van het zogezegde verhaal kunnen beschouwd worden, maar tegelijkertijd
vaak de innerlijke structuur van dit verhaal mee helpen bepalen, nl.: een titel,
voorrede of epiloog, de indeling in hoofdstukken, ingeschoven verhalen,
dagboek-reflecties, uitgeversberichten en dgl. die onder een afzonderlijk opschrift
in de roman voorkomen, enz. Wij zullen ze behandelen zoals ze bij de lectuur de
lezer normaal voor ogen komen: vooraan, in de loop van, en achteraan in het verhaal.
a. Vooraan stoten wij op de titel van de roman en vaak ook op een voorrede.
Reeds door de titelkeuze kan de romanschrijver aan de lezer een aanwijzing geven
voor de betekenis van de roman, voordat de lezer hiermee langs de tekst werd
geconfronteerd. Wij gaan hier voorbij aan de gewone naamtitel, die de schrijver
reeds de gelegenheid biedt om omstandig zijn verhaal te vertellen, daar de lezer
toch weet aan wie of wat zich te houden, om zelf het romanverloop daarnaar te
ordenen. Maar in de traditionele roman van de 18e, 19e en zelfs 20e eeuw, werden
die naamtitels vaak voorzien van een verdere, soms zeer uitvoerige,
persoonsbeschrijving of van een verklarende ondertitel in de aard van Voltaires
Candide ou l'optimisme (1759). Door zulke dubbeltitel expliciteerde de schrijver voor
de lezer, reeds bij het openslaan van de roman, het thema hiervan. Het gebeurde
ook dat de schrijver op die verklarende ondertitel alle nadruk wilde leggen, en
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zo ontstonden dan talrijke spreuk- of citaattitels. Dubbeltitels van een andere aard,
zoals Pride and Prejudice (1813), Schuld en Boete (1867), enz. willen reeds van in
het begin uitdrukkelijk op een spanning van tweevoudige thematiek in de roman
wijzen.
Het belang dat sommige romanciers aan de titelkeuze hechten, blijkt voldoende
uit het feit, dat zij in de loop van het verhaal die titel soms nader verklaren, zoals
Goethe doet in zijn Wahlverwandtschaften (1809) en later Gide in Les Faux
Monnayeurs (1926). De lezer voelt op dat moment scherper aan, waar schrijver en
verhaal naartoe willen.
Nog meer uitgesproken komt de lezer in contact met de stellingname van de
auteur in een voorwoord of een motto dat de eigenlijke roman voorafgaat. Er is nog
geen handelende persoon opgetreden om zich min of meer scheidend tussen
schrijver en lezer te stellen. Voordat de romanwereld zich in de handeling zelf
ontwikkelt, geraken schrijver en lezer het eens over de hoofdpersonages of over
3
de zin van het verhaal dat gaat volgen . Fieldings Bill of Fare tot the Feast is in dit
opzicht overbekend. Andere voorredes beogen eerder de lezer in stemming te
brengen, in de stemming die de schrijver aangepast denkt aan zijn roman.
b. Ook tijdens de lezing van het verhaal zelf wordt de lezer langs uiterlijke
vormelementen er voortdurend op gewezen, dat er een schrijver achter dat verhaal
zit, die het gebeuren ordent en uiteenvouwt in boeken en hoofdstukken. Dit was
vroeger algemene regel en diende de lezer tot rustpauze en overzicht. Vaak werd
dan voor elk nieuw hoofdstuk een opschrift of motto geplaatst dat de inhoud van
dat hoofdstuk aankondigde, zoals in Tom Jones (1749), Don Quijote (1605; 1615),
Candide (1759) en vele oudere romans. In de burgerlijke roman van de 19e eeuw
zullen het vooral lyrische verzen zijn, die op de bepaalde toon en inhoud van wat
volgt voorbereiden. Meestal werden citaten uit bekende werken hiervoor aangewend.
Dit procédé vond ook later nog navolging, b.v. in het hogervermelde Les Faux
Monnayeurs van André Gide.
Het komt eveneens voor dat de schrijver op een bepaald moment het verhaal in
de steek laat en, duidelijk herkenbaar, een ingeschoven verhaal, dagboekreflectie,
uitgeversbericht of verklarende voetnoot tussen het gebeuren in zet.

3

Cfr. het proëmium van het oude epos, zoals b.v. vv. 1-21 van de Ilias.
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- Als ingeschoven verhalen die schijnbaar met het romangebeuren en zijn
personages niets te maken hebben, maar bij nader inzicht toch dienen tot
verbreding of belichting van de roman als geheel, kunnen de novelle van Die
Wunderlichen Nachbarskinder in Goethe's Wahlverwandtschaften, de
geschiedenis van De Ongepast nieuwsgierige in de Don Quijote, of die van
The Man of the Hill in Tom Jones vermeld worden. Het verhaal van de Starets
Zosima in De Gebroeders Karamazow (1881) en dat van Saïdjah en Adinda
in onze Max Havelaar (1860) wijzen duidelijk de ethiek van de ganse roman
aan.
- Als dagboekreflectie dienen de Wahlverwandtschaften nogmaals aangehaald.
In Ottiliens Tagebuch krijgt Goethe ruimschoots de gelegenheid om zijn literaire,
wetenschappelijke en filosofische kennis ten toon te spreiden. Gide en Huxley
zijn meer moderne vertegenwoordigers van dit romanprocédé.
- Uitgeversberichten komen uiteraard eerder in briefromans voor, zoals b.v. in
Goethe's Werther (1774). Toch komt ook de auktoriale romancier vaak als
uitgever of kroniekschrijver tussen om expliciet zijn verhaal aanneembaar te
maken, of een verontschuldiging in te roepen.
- Sommige schrijvers trachten zelfs door voetnoten onderaan de bladzijde
bepaalde feiten (geleerde namen, gewoontes, enz.) te verduidelijken, die nogal
moeilijk als parenthese een plaats in het verhaal konden vinden. Jean Paul
toont zich hierin een ware kampioen, maar staat hoegenaamd niet alleen om
dit essay-procédé aan te wenden.
c. Eenmaal het werkelijke verhaal ten einde, houdt de schrijver nog niet op
uitdrukkelijk naar voor te treden. Dikwijls komt hij in een epiloog of apart besluit nog
eens terug op de inhoud van het gebeuren. De lezer moest het toch eens niet goed
verstaan hebben! Zulk nawoord kan het geheel afsluiten of het thema van het boek
verder trekken in het leven. Een typische eigenaardigheid van de auktoriale roman
ligt hierin, dat de schrijver zijn voornaamste personages nog eens aan het oog van
de lezer laat voorbijtrekken. Dit is o.m. bij Fielding, Raabe, Balzac, e.a. een gewoon
romaneinde. Dickens vermeldt zelfs uitdrukkelijk aan het slot van zijn Posthumous
Papers of the Pickwick Club (1837), dat hij zich aan die romangewoonte niet zal
onttrekken, al voelt hij er persoonlijk niet veel voor.

2. Langs de inleidende en afsluitende delen
Meer geïntegreerd dan titel, motto, epiloog, enz. zijn begin en einde van de roman
zelf of van zijn onderverdelingen. Het is wel kenmer-
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kend dat vooral op deze momenten de berichtvorm in het auktoriale verhaal
overweegt.
a. Bij de aanvang van de roman neemt de auktoriale schrijver vaak de hand van
de lezer vast om samen met hem het verhaal binnen te stappen. Dit doet hij o.m.
door een bevattelijke kernzin of door onmiddellijk zijn hoofdpersonages voor te
stellen. Zo begint Wilhelm Raabe zijn Hungerpastor (1864) als volgt:
‘Vom Hunger will ich in diesem schönen Buche handeln, von dem was
er bedeutet, was er will, und was er vermag.’
Minder direct, maar eveneens, hoewel ironisch, op de betekenis van de roman
wijzend, is de beginzin van Jane Austens Pride and Prejudice:
‘It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession
of a good fortune, must be in want of a wife.’
Goethe maakt ons op duidelijk auktoriale wijze direct bekend met zijn hoofdpersonage
in zijn Wahlverwandtschaften, zodat de held reeds van in het begin in de kring van
onze belangstelling is opgenomen:
‘Eduard, so nennen wir eiven reichen Baron im besten Mannesalter,
Eduard hatte...’
Ook op het einde van de roman laat de auktoriale schrijver zich vaak duidelijk zien.
Hij kan didactisch wijzen op de verdere betekenis van het verhaal nadat dit gelezen
is, of besluiten met een stemmingsoverzicht van gebeuren en personages. Die
eerste manier om een roman of verhaal te beëindigen wordt vaak Mahnrede of
endehefte maere genoemd. Zij is steeds in de verhaalkunst een veel voorkomend
eindprocédé geweest. De schrijver stoot uitdrukkelijk, doorheen de voorgrond van
het gebeuren, tot in een laag van eeuwige waarden door, die in het verhaal zelf
eerder impliciet aanwezig waren. Zo besluit Wilhelm Raabe zijn bovengenoemde
roman Der Hungerpastor met de volgende eindzin:
‘Ein Geschlecht der Menschen vergeht nach dem anderen, ein Geschlecht
gibt die Waffen des Lebens weiter an das andere; erst wenn der Ruf
“Kommet wieder Menschenkinder” zum letzten Male erklungen ist, wird
mit ihm zum letzten Male der Hunger geboren werden, welcher die beiden
Knaben aus der Kröppelstrasse durch die Welt führt...’
Daarnaast wordt vaak een slotbeeld gebruikt, dat de hoofdgedachte samenvat als
een stemmingsvol afscheid. Ook hierin is de auktoriale
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schrijver meestal duidelijk te herkennen. Zulk slotbeeld vinden wij b.v. aan het einde
van de Wahlverwandtschaften, waar Goethe nog eens terugblikt op de speciale
verhouding tussen Eduard en Ottilie en besluit:
‘So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte,
heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab und
welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn sie dereinst wieder
zusammen erwachen.’
b. Eenzelfde uitwerking als begin en einde van de gehele roman, kunnen ook begin
en einde van de onderverdelingen en hoofdstukken bezitten. De auktoriale schrijver
maakt hier vaak gebruik van, om er uitdrukkelijk op de inhoud of de compositie van
dat hoofdstuk of een groter deel van de roman te wijzen.
Overbekend zijn b.v. de uitvoerige inleidende essays van Fielding en Tolstoi in
Tom Jones en Oorlog en Vrede (1864-69). Die algemene beschouwingen staan in
min of meer direct verband met het daaropvolgende deel van het verhaal. Fielding
is zich hiervan duidelijk bewust en schrijft in zijn Bill of Fare to the Feast:
‘As we do not disdain to borrow wit or wisdom from any man who is
capable of lending us either, we... shall prefix not only a general bill of
fare to our whole entertainment, but shall likewise give the reader particular
bills to every course which is to be served up in this and the ensuing
volumes’ (I, 1).
Ook Goethe hechtte eraan de afzonderlijke hoofdstukken in zijn romans met
inleidende opmerkingen en reflecties te beginnen, om ze dan a.h.w. te illustreren
langs het gebeuren zelf. Zo schrijft hij b.v. in II, 1 van de Wahlverwandtschaften ‘Im
gemeinen Leben begegnet uns oft...’ en verhaalt dan verder: ‘So zeigt sich... Waar
die tendens tot echte didactiek neigt, vinden wij die persoonlijke opmerkingen meer
aan het slot van de hoofdstukken: zij geven daar een expliciet oordeel over het
gebeurde weer (zie b.v. I, 3).
Het is echter vooral om compositorische redenen dat de auktoriale schrijver van
deze ogenblikken gebruik maakt, nl. om de roman aan geslotenheid te doen winnen.
Hij tracht daar de bouw van het verhaal te rechtvaardigen en expliciteert er vaak de
overgangen tussen de verscheidene hoofdstukken. Dit procédé vinden wij o.m.
herhaaldelijk terug bij Fielding, Cervantes, en vele andere romanschrijvers die de
lezer uitdrukkelijk naar het volgende hoofdstuk van het verhaal verwijzen.
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3. Langs ingeschoven opmerkingen en uitweidingen
Een der karakteristieken van de auktoriale roman was, dat de vertelafstand de
schrijver een mooie gelegenheid biedt om commentaar te geven tijdens het
handelingsverloop zelf. De schrijver grijpt hier om zo te zeggen ‘parenthetisch’ in,
om allerhande beschouwingen in verband met het hoofdgebeuren in berichtvorm
mee te delen. In Der Zauberberg (1924) schrijft Thomas Mann op een bepaald
ogenblik:
‘Wie jedermann nehmen wir das Recht in Anspruch, um bei der hier
4
laufenden Erzählung unsere privaten Gedanken zu coachen...’ .
Zulke tussengeschoven opmerkingen zijn steeds een doelwit van de romankritiek
geweest. Hoewel men dikwijls met opmerkingen van die aard ironische effecten
nastreefde, toch hebben sommige auktoriale schrijvers wat te veel op hun
stokpaardjes rondgereden in hun ver haal. Zo moet Jean Paul in zijn Titan (1800-03)
altijd weer terug ‘zur Historie’ komen. Multatuli maakt zelfs een uitweiding over
5
uitweidingen in zijn Max Havelaar . Wanneer hem een zoveelste tirade ontsnapt is,
schrijft hij eenvoudig: ‘...ze staat er nu eenmaal en blijve’ (einde 6e hoofdstuk).
Wieland leidt een ‘Zwischenrede’ in zijn Agathon (1766-67) als volgt in:
‘Nur mög' es uns erlaubt sein, eh' wir unsere Erzählung fortsetzen, zum
Besten unsrer jungen Leser einige Anmerkungen zu machen für welche
wir keinen schicklichren Platz wissen, und welche diejenigen, die keine
Liebhaber von Moralisieren sind, füglich überschlagen, oder sich indessen
6
die Zeit vertreiben können womit sie wollen’ .
Commentaar is hier zeker overbodig! Maar anderzijds kan de auktoriale schrijver
door tussengeschoven opmerkingen - die gaan van epitheta, over citaat en retorische
uitroep, tot ellenlange uitweiding - aan het eigenlijke verhaal een algemeen
menselijke betekenis geven die verrijkend werkt in de roman; ook kan hij zich op
die manier rechtstreeks en in volle vertrouwen tot de lezer wenden en daardoor de
sfeer van het hele werk gunstig beïnvloeden. Wij zullen deze verhaaltechnieken
hier even van naderbij bekijken.

4
5
6

Thomas Mann, Der Zauberberg, Frankfurt am Main, (S. Fischer Verlag), 1950, p. 303.
Multatuli, Max Havelaar, Donker-pockets nr. 23, p. 160.
Wieland, Agathon, Leipzig (Göschen), 1794, Bd. II, p. 232.
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a. Waar de schrijver expliciet de algemene betekenis van het verhaal tussendoor
wil meegeven, stoten wij op het centrale probleem van de verhouding tussen
algemene betekenis en bijzonder gebeuren in de roman. De auktoriale schrijver
veruiterlijkt die verhouding vooral op tweevoudige manier: hij kan het bijzondere
gebeuren zien als illustratie van het algemene, of deze algemene betekenis als
interpretatie aan dat bijzondere gebeuren vastknopen.
- Daar waar de algemene idee de bijzondere gebeurtenis voorafgaat, moet men
aannemen dat zij de schrijver, tenminste op dat ogenblik, als beslissend voorkwam.
Ofwel wordt de bijzondere gebeurtenis dan eenvoudig na de algemene beschouwing
geplaatst en moet de lezer zelf de synthese maken, ofwel wordt de betrekking
expliciet door de schrijver aangeduid. Wij hebben er hierboven reeds op gewezen,
dat dit vooral gebeurt aan het begin en het einde van de hoofdstukken. Zo o.m. in
Goethe's Wahlverwandtschaften (I, 4). Ook bij Dostojevski en Thomas Mann, om
slechts twee groten te noemen in de verhaalkunst, komt zulke exemplarische
redenering herhaaldelijk voor. Een treffend voorbeeld vinden wij in Schuld en Boete,
waar Dostojevski schrijft:
‘In ziekelijke toestanden tekenen dromen zich vaak met een treffende
duidelijkheid en met een buitengewone gelijkenis met de werkelijkheid
af’ (I, 5).
Hij weidt dan hierover uit en besluit zijn reflectie:
‘Dergelijke zieke dromen blijven altijd lang in het geheugen hangen en
laten een diepe indruk achter in het toch al geschokte, heftig in beroering
gebrachte organisme.’
Onmiddellijk volgt dan de toepassing:
‘Raskoljnikow had een verschrikkelijke droom...’
Uitdrukkelijk duidt Thomas Mann in zijn Zauberberg die betrekking tussen de
algemene betekenis en het bijzondere gebeuren aan na een vijf bladzijden lange
‘Exkurs über den Zeitsinn’. Hij schrijft daar: ‘Diese Bemerkungen werden nur deshalb
eingefügt, weil der junge Hans Castorp ähnliches im Sinne hatte als er nach einigen
7
Tagen zu seinem Vater sagte...’ .

7

Thomas Mann, o.c. p. 145 (eigen cursivering).
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- De bijzondere gebeurtenis kan echter ook op de eerste plaats komen en dan
achteraf door ee nalgemene beschouwing worden verklaard. De auktoriale schrijver
neemt dan zijn toevlucht bij de waarneming van het individuele, maar eindigt niet
zelden in een oordeel dat een grote gedachte samenvat. Bij Goethe vinden wij b.v.
het voegwoordje ‘denn’, waarmee hij gewoonlijk een algemene gedachte inleidt,
wel twintig keren terug in zijn Wahlverwandtschaften. Eén voorbeeld kan hier
volstaan: Ottiliens gemoedstoestand bij het weggaan van Eduard wordt eerst
concreet weergegeven; dan volgt Goethe's verklarend oordeel:
‘Denn ein Herz das sucht fühlt wohl, das ihm etwas mangle; ein Herz das
verloren hat, fühlt das es entbehre...’ (einde I, 18).
Ook hier kan naar believen uit Fielding, Dostojevski, Thomas Mann en vele anderen
geciteerd worden. Deze verhaaltechniek lijkt ten andere een voorloper te zijn van
de talrijke associatieve reflecties die in hedendaagse romans voorkomen en waarbij
een bijzondere situatie of waarneming aanleiding wordt tot een breed uitgesponnen
gedachtenstroming.
Zoals terloops bij Goethe werd aangestipt, laat die dubbele redeneringswijze in
de verhouding van algemene betekenis en bijzonder gebeuren, ook vormelijk zijn
sporen na in woordenkeus en zinsbouw. Logische periodenbouw is haast algemene
regel bij typisch auktoriale schrijvers. Tevens een overvloed van verwijzende en
veralgemenende woordjes als: zulk, zo, dergelijk, in die zin, afgezien daarvan, wat...
betreft, want, overigens, natuurlijk, kortom, enz. die in de berichtende romantaal
van Fielding, George Eliot, Goethe, Dostojevski, Thomas Mann e.a., natuurlijk in
persoonlijke en eigentijdse varianten, teruggevonden worden. Zelfs gedrukte
‘parentheses’ en gedachtenstreepjes komen bij hen niet zelden voor.
b. De tussengeschoven opmerkingen zijn echter niet allemaal als veralgemening
bedoeld. Vele ‘parentheses’ zijn uitdrukkelijk tot de lezer gericht en dienen vaak om
zgz. ‘gaten’ te stoppen of het gebeuren voor de lezer meer aanneembaar en
verstaanbaar te maken langs verklarende regieopmerkingen. Het ‘lieve lezer’-procédé
van de vroegere auktoriale roman is hier als typische bijzonderheid te vermelden.
De schrijver kan ook een andere bedoeling hebben met een rechtstreekse
aanspreking van de lezer. Hierin ligt voor hem immers een mooie gelegenheid om
de vertrouwelijkheid tussen hen beiden, die wij zo karakteristiek genoemd hebben
voor de auktoriale roman, te verho-
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gen. De auktoriale schrijver neemt stelling tegenover het gebeuren en tracht ook
de lezer van die stellingname te overtuigen. Dit kan vanuit technisch oogpunt sterk
variëren. Een eenvoudig waardegevend adjectief (b.v. de arme Tom...) doet ons al
inniger meeleven met de held. Een retorische uitroep van de schrijver (hoe vals...!)
welt a.h.w. uit ons eigen gemoed op. En wij voelen ons rechtstreeks aangesproken
en gerespecteerd door zinnetjes als: ‘wij hebben gezien dat...’; ‘gij zult wel gemerkt
hebben dat...’; of door uitdrukkingen als: natuurlijk, om de waarheid te zeggen, enz.
c. Een bijzondere vorm van inmenging, die tegelijkertijd veralgemenend werkt en
naar een begrijpend lezer vraagt, is het inschuiven van een spreuk of citaat. Zij
besluiten dikwijls een reflectie of geven aanleiding tot een bredere uitweiding. Zo
krioelt de Don Quijote van zegswijzen en spreuken, waarmee Cervantes, naar
Spaanse traditie, zijn volkswijsheid en levenservaring over de lezer uitstrooit.
Dat zinspreuken veralgemenend werken blijkt duidelijk uit het feit, dat zij niet
alleen nu en hier gelden, maar altijd en overal. De schrijver geeft ze a.h.w. ‘sub
8
specie aeternitatis’ . De lezer wordt erop gewezen het bijzondere geval aan de
algemene betekenis van de spreuk te toetsen. Tegelijkertijd voelt hij zich gelukkig
en tevreden dat hij het knipoogje van de auteur verstaan heeft.
Dit geldt eveneens voor het citaat, dat een andere wereld in de eigen wereld van
de roman binnenbrengt, maar daarbij moet kunnen rekenen op de schranderheid
van een literair geschoold lezer. Heel speciaal moet hier op het humoristisch aspect
van deze verhaaltechniek (door variaties of eigenaardige context) gewezen worden.
Parodie en ironie hangen er eng mee samen. Het is dan ook niet te verwonderen
dat de humoristische verhaalkunst, vanaf Rabelais en Cervantes, tot Wieland, Raabe
en Thomas Mann, die allemaal overwegend auktoriale vertellers kunnen genoemd
worden, deze verhaaltechniek veelvuldig heeft aangewend.
Zo hebben wij enkele veel voorkomende technieken van expliciete aanwezigheid
van de schrijver in de auktoriale roman wat nader bekeken. Er rest ons nu nog een
kort waardeoordeel over die aanwezigheid en inmenging te formuleren. Wij gaan
hierbij uit van de controverse die reeds op het einde van de negentiende eeuw rond
dit probleem ontstaan is.

8

Cfr. Eberhard Lämmert, Bauformen der Erzählens, Stuttgart (J.B. Meztlersche
Verlagsbuchhandlung), 1955, p. 88.
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III. Hoe dit alles te beoordelen?
Wanneer wij een status questionis trachten op te maken van de romankritiek over
de aanwezigheid of afwezigheid van de schrijver in zijn werk, dan valt het op, dat
op het einde van de negentiende en in het eerste kwart van de twintigste eeuw,
vooral Duitse theoretici zich met dit probleem hebben ingelaten. De strijdvraag rond
de schrijversinmenging werd dan ook door een Engels criticus typisch ‘a german
9
controversy’ genoemd .
Reeds vanaf Otto Ludwig, die een onderscheid maakte tussen ‘szenische und
eigentliche Erzählung’, was de wagen van de Duitse kritiek aan het rollen. Maar het
zouden vooral Friedrich Spielhagen en Käte Friedemann zijn, die als voorvechters
in het strijdperk traden. Spielhagen reageerde in twee studies tegen de vaak
10
overdreven inmenging van de schrijver in toenmalige theseromans . Maar vanuit
die gerechtvaardigde reactie veralgemeende hij zijn negatieve visie op vertelafstand
en schrijversinmenging over het hele gebied van het romangenre. Zo werd hij een
eenzijdig en radicaal voorstander van de zgn. ‘objectieve’ roman, waaruit alle
aanwezigheid van de schrijver en alle reflectie, onder welke vorm ook, verbannen
werd. Zoals vele radicalen maakte ook Spielhagen school! Hoewel milder in hun
uitspraken dan hun voorman, begonnen andere Duitse critici zoals Wilhelm Scherer,
Jacob Wassermann, Rudolf Lehmann, Friedrich Hübner, Hans Brandenburg en
Wilhelm Schäfer eveneens vele vormen van subjectieve inmenging te veroordelen.
Argumenten van uiteenlopende aard, die met de kunst en de compositie van de
roman als literair genre verband hielden, werden naar boven gehaald. Zij kwamen
meestal hierop neer, dat inmengingen van lyrische en essayistische aard de roman
verlaagden tot ‘Halbkunst’.
Toch bleek gauw dat de stellingname van Spielhagen ietwat te radicaal was
geweest om blijvend succes te kennen, temeer omdat zijn eigen romans van een
11
zekere inmenging niet vrij te pleiten waren! Onder impuls van Käte Friedemann
kwamen toen andere theoretici op voor het goed recht van ‘echt-epische’ inmenging
en konden zich hierbij beroepen op het feit, dat zulke techniek in de grote verhaal-

9
10
11

John R. Frey, Author-intrusion in the Narrative: German Theory and some examples, Germanic
Review, XXXIII (1948), p. 280.
Friedrich Spielhagen, Beiträge zur Theorie und Technik des Romans, Leipzig 1883; en Neue
Beiträge zur Theorie und Technik der Epik und Dramatik, Leipzig 1898.
Käte Friedemann, Die Rolle des Erzählers in der Epik, Leipzig, 1910.
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kunst van alle tijden veelvuldig voorkwam. Tevens reageerden zij tegen de zgn.
‘objectieve’ roman van Spielhagen en zijn volgelingen, die volgens hen te dramatisch
was en de roman als echt episch verhaalgenre te kort deed. Bij deze reactie dienen
namen vermeld als Richard Müller-Freienfels, Ernest Hirt, Hans Borcherdt, Robert
Petsch, Christian Winkler, Emil Ermatinger, Thomas Mann en Alfred Döblin. Ook
hun stellingname was niet altijd van polemiserende subjectiviteit vrij te pleiten.
Kortom, heel die Duitse controverse gebeurde in het licht van theoretische
verhaalwetten en principiële beschouwingen over de roman als literair genre.
Ondertussen had men in de Angelsaksische landen dit probleem van de verhouding
van de schrijver tegenover zijn werk op meer technische wijze aangepakt. Een
belangrijke plaats moet hier gegeven worden aan Henry James met zijn critische
12
Prefaces op zijn romans , en later aan Percy Lubbock met The Craft of Fiction
(1926). Zij zagen het belang in van gezichtspunt en perspectief in de roman en
gaven van hieruit hun opvattingen weer. Bij de uitwerking van deze
view-point-theorieën door latere critici als Joseph Warren Beach, Allen Tate, Mark
Schorer, Norman Friedman en Franz Stanzel, kreeg de subjectieve inmenging van
de alwetende schrijver in zijn roman tenslotte de meer technische benaming van
13
‘editorial omniscience’ of ‘auktoriale Erzählweise’ .
Het betrof hier echter meer dan een loutere naamverandering. Het grote voordeel
van deze meer technische instelling in de romankritiek was zeker, dat principiële
en typisch Duitse ‘Geistesgeschichtliche’ waardeoordelen, achterwege werden
gelaten. De gevolgtrekking van beide Duitse denkrichtingen (pro et contra), nl. dat
er een noodzakelijk verband zou bestaan tussen de persoonlijke aanwezigheid of
afwezigheid van de schrijver en de graad van literaire voortreffelijkheid van de
roman, werd grotendeels afgewezen. Sommige romans zijn immers goed ondanks
de persoonlijke tussenkomst van de schrijver, andere ondanks het niet tussenkomen.
De technische vormgeving, het ‘hoe’ ging nu primeren. Al hebben vele van de
hierboven vermelde tech-

12
13

Later gebundeld in: The Art of the Novel, Critical Prefaces by Henry James, with an introduction
by Richard Blackmur, New York-London (Charles Scribner's sons), 1934.
Voor een bondig overzicht van en een critisch oordeel over deze ‘view-point’ theorieën, zie
Norman Friedman, Point of view in Fiction: The Development of a Critical Concept, Publ. of
Mod. Language Association, 1955, pp. 1160-1184; en Robert Weimann, Erzählerstandpunkt
und ‘Point of view’, Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, X, 1962, pp. 369-416.
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nieken van aanwezigheid van de schrijver in de auktoriale roman hun belang voor
de betekenis, de structuur en de atmosfeer van het werk, toch mag dit zo maar niet
veralgemeend worden en moet de aandacht gevestigd op het feit, dat het effect op
de lezer niet bepaald wordt door een theoretisch uitgewerkt principe, maar door de
bekwaamheid, smaak en genuanceerdheid waarmee het wordt aangewend. De
strijdvraag over de subjectieve inmenging van de auktoriale schrijver in zijn roman
mag dus niet beoordeeld worden in termen van verhaalwetten, zoals Spielhagen
en Friedemann ze formuleerden, maar volgens de integratie van die subjectieve
elementen in de volle structuur van een concrete roman.
Het komt er dus op aan eerst te onderzoeken onder welke vormen de schrijver
in een bepaalde roman tussenkomt, om dan de integratie van die aanwezigheid en
inmenging in het geheel van die roman na te gaan. Een voorbeeld aan de hand van
14
de Don Quijote van Cervantes kan dit misschien duidelijker maken .
Hoe komt Cervantes duidelijk tussen in zijn verhaal? Langs een voorrede,
opschriften van hoofdstukken en andere uiterlijke vormelementen zoals ingeschoven
verhalen (b.v. de geschiedenis van de Ongepast Nieuwsgierige), toeschrijving aan
de bronnen (Cide Hamete Benengeli), enz.; langs inleidende en afsluitende
overgangen tussen de hoofdstukken, of pauzeringen in de herbergscenes, die de
compositie van de roman verstevigen; langs tussengeschoven opmerkingen die tot
de lezer worden gericht en telkens de illusie verbreken door nieuwe illusies te
scheppen; langs de speeches van Don Quijote (tafelrede's b.v.) en Sancho Panza
(b.v. de rechtspraak op het eiland Barataria) en hun menigvuldige gesprekken die
krioelen van volkswijsheid en levenservaring, enz. Daarna zouden wij dan moeten
nagaan, hoe die subjectieve elementen geïntegreerd werden in het geheel van de
roman, o.m. als voortdurend contrast tussen actie en contemplatie, tussen avontuur
en bezinning; of als een soort doorlichting van de karakters onderling en via de
karakters van de diepere zin van de hele roman. Kortom, wij zouden ons hier de
hypothetische vraag moeten stellen, wat de Don Quijote zonder die subjectieve
elementen, die duidelijk naar een schrijver verwijzen, zou geworden zijn:
waarschijnlijk een oppervlakkige caricatuur van wat hij in feite geworden is!

14

Vgl. Hermann Meyer, Zum Problem der epischen Integration, Trivium, VIII (1950) pp. 299-317,
die een dergelijk onderzoek gedaan heeft voor Der Zauberberg van Thomas Mann.
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Het is in elk geval een opmerkenswaardig feit in de geschiedenis van de romankunst,
dat de aanwezigheid van de schrijver juist in de grootste romans duidelijk wordt
15
aangetroffen. Wayne Booth heeft hier in zijn recente studie The Rhetoric of Fiction
sterk de nadruk op gelegd, en vraagt zich zelfs af of die grootheid soms niet door
die aanwezigheid mag verklaard worden. De schrijver kan ten andere volgens hem
een retorische aanwezigheid niet helemaal vermijden; hij kan ze slechts inkleden
in een eigentijdse en persoonlijke vorm. En hier komen wij terug op wat wij in onze
inleiding geschreven hebben, nl. dat de vertelsituatie, waarbij schrijver, lezer en
gebeuren op elkaar betrokken zijn, in de loop van de romangeschiedenis een grote
evolutie heeft ondergaan. Een verhaaltechniek moet dan ook in het kader van zijn
tijd beoordeeld worden: wat in de achttiende en negentiende eeuw de lezer
aangenaam was, is het daarom nu niet meer; wat toen de auktoriale schrijver het
meest effectief voorkwam om zijn artistieke bedoeling te verwoorden, wordt vandaag
heel anders bekeken. Wij kunnen dan ook hiermee besluiten, dat voor de auktoriale
romanschrijver in zijn tijd de latere uitspraak van Percy Lubbock geldt: ‘The best
16
form is that which makes the most of its subject’ .
HENDRIK VAN GORP

15
16

Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago. 1961.
Percy Lubbock, The Craft of Fiction, New York-London (Peter Smith), 1947, p. 10.
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Over het wezen van de troubadoursminne
Een probleemstelling en een stellingname
Het ligt niet in mijn bedoeling hier een systematisch overzicht te bieden van de
onderscheiden theorieën die het ontstaan van de minne willen verklaren. Dergelijke
overzichten zal men vinden in de inleiding van de meeste hier nog te vermelden
studies. Het overzicht van H. Fürstner is wellicht het volledigste. H. Kolb neemt alle
bestaande theorieën onder de loupe, niet systematisch, doch op het ogenblik dat
een of andere kritische beschouwing in zijn eigen betoog te pas komt.
De bedoeling van deze bijdrage is: in de gedichten van Bernard de Ventadour
die ons een relatief rijke poëtische erfenis naliet, de inhoud van fin'amors na te gaan
zonder daarbij de vraag te stellen waar hij dit begrip heeft gevonden.
Indien bepaalde mediëvisten het wezen der minne voor enigmatisch houden dan
ligt de fout die zij maken m.i. vooral daarin, dat ze de gedichten der troubadours te
vaak alle autonoom poëtisch leven ontzeggen en te uitsluitend hun aandacht gaan
besteden aan de studie der mogelijke invloeden. De minne kan niet enigmatisch
zijn. Zij is een menselijke belevenis die zich in het verleden heeft afgespeeld en ze
moet derhalve voor ons nog voldoende begrijpelijk zijn. Neergelegd in de ons
bewaarde gedichten verschijnt de minne ons alleszins als literaire belevenis die uit
het goed begrijpen der teksten tot ons op een duidelijke wijze moet kunnen spreken.
De historische studie over de oorsprong der minne is slechts één aspect van het
wetenschappelijk onderzoek. De verklaring van de tekst uit de tekst is een ander.
Door de meeste mediëvisten werd dit laatste te vaak verwaarloosd. En intussen
hebben de louter ‘historische’ studies soms veel verwarring gesticht.
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Langs verschillende wegen zijn enkele historici ertoe gekomen de minne als een
transpositie van de mystieke liefde te beschouwen. E. Wechssler betoogde dat de
1
minne haar inspiratie en model vond in de caritas en de christelijke mystiek ; M.E.
Anitchkof was overtuigd van een ‘filiation d'idées et de sentiments qui relie l'amour
2
mystique de saint Bernard à l'amour courtois’ om daaruit te kunnen besluiten: ‘Les
troubadours ont donc transformé certains conceptions théologiques en idées
3
4
littéraires’ . J. Van Mierlo van zijn kant was dezelfde overtuiging toegedaan , en het
5
wil me voorkomen dat ook L. Spitzer op deze wijze de minne beoordeelt al is het
dan vanuit een andere gezichtshoek. De diepere basis van Spitzers betoog ligt
evenwel in de thesis dat de trefpunten tussen mystieke liefde en minne gevormd
6
worden door het ‘a priori chrétien’ van de minne, dat naar zijn oordeel, het zich
ontzeggen van de beloning is.
Als een corollarium van deze opvatting kan aangezien worden de mening van
andere historici die in de minne de liefde tot God zagen. Aldus C. Appel waar het
7
8
de fin' amors van Marcabru betreft . A. Jeanroy volgde hem daarin overigens evenals
9
D. Scheludko . G. Errante zag in Marcabru's onderscheid tussen amors en amars,
10
het onderscheid tussen caritas en cupiditas , bevond dat Marcabru

1

2
3
4

5

6
7

8
9

10

E. Wechssler: Das Kulturproblem des Minnesangs, Bd I, Halle, 1909. Men vindt een
argumentatie tegen Wechsslers theorieën in de recensie van K. Vossler in Literaturblatt f.
germ. und rom. Phil. 22-23 (1911-1912), blz. 71 vv.; in E. Gilson: La théologie mystique de
Saint Bernard, Parijs, 1947, blz. 193 vv. en H. Fürstner: Studien zur Wesensbestimmung der
höfischen Minne, Groningen, 1956, blz. 6 vv.
M.E. Anitchof: Joachim de Flore et les milieux courtois, Rome, 1931, blz. 105.
Ibid., blz. 107.
J. Van Mierlo: Hadewijch, Strophische Gedichten II, Standaard-Boekhandel, 1942, 2e uitg.,
blz. 37: ‘De hoofsche Minneleer is inderdaad een toepassing, een overdracht op de wereldlijke
liefde van de liefde die men God verschuldigd is, van de mystieke liefde, met geheel het
bijzondere levenscomplex, dat door die mystieke liefde wordt opgewekt en bevorderd’.
L. Spitzer: L'amour lo(i)ntain de Jaufré Rudel en le sens de la poésie des troubadours, Chapel
Hill, 1944. Blz. 2: ‘... amour-Minne contenant aussi bien le désir sensuel de 'toucher, à la
femme vraiement 'femme, que le chaste éloignement, amour chrétien transposé sur le plan
séculier, qui veut ‘have and have not’.
Ibid., blz. 32.
C. Appel: Zu Marcabru, in Zeitschrift f. rom. Phil. XLIII (1923), blz. 545: ‘Es handelt sich um
keine irdische Liebe mehr. Fin'Amor ist zum Himmel aufgestiegen. Es ist die Liebe, die um
Gott ist und mit Ihm selber eins wird’.
A. Jeanroy: La poésie lyrique des troubadours, II, Toulouse-Parijs, 1934, blz. 16.
D. Scheludko: Religiöse Elemente im weltlichen Liebeslied der Trobadors, II. in Zeitschr. f.
franz. Sprache und Lit. XL (1936), blz. 18-35. Blz. 34: ‘Marcabrun identifizierte die hohe Liebe
direkt mit der göttlichen Liebe’.
Hetzelfde had E. Wechssler gedaan, a.w. blz. 216.
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over amors sprak in een scripturaire en mystieke terminologie en meende dat wel
iedereen erover akkoord kon gaan dat Clunyaanse mystiek de ideologische inhoud
12
is van de vroege troubadourslyriek .
Niemand zal weliswaar nog betwijfelen dat mystiek, Clunyaanse of jongere, haar
invloed liet gelden op de woordenschat en de beeldspraak van de minnelyriek. Men
heeft evenwel soms te gemakkelijk uit het oog verloren dat, waar het gaat om
trefpunten tussen twee onderscheiden, naast elkaar levende cultuursferen, men
zich door het vinden van woordelijke gelijkenissen niet te vlug mag laten verleiden
tot het besluiten van ofwel unilaterale, ofwel bilaterale afhankelijkheid wat betreft
de inhoud. Wat een woord betekent in een bepaalde context, hoeft het niet te
betekenen in een andere context. Immers, dezelfde betekenis kan slechts gevonden
worden in twee contexten van dezelfde natuur. Dit, omdat de kleinste betekenende
inhoud de context is, niet de zin en zeker niet het woord op zichzelf.
13
14
E. Gilson en A.J. Denomy hebben de fundamentele verschillen tussen mystieke
liefde en profane minne, in een argumentatie tegen de boven vermelde opvattingen,
in een klaar licht gesteld en aldus kunnen besluiten tot een onderlinge ontologische
incompatibiliteit.
De vraag is evenwel of, en zo ja, hoe deze ontologische incompatibiliteit kan
overkoepeld worden door een fenomenologische analogie. Men laat immers de
mystieke liefde geen recht wedervaren wanneer men haar, om haar te distanciëren
van de minne, beschouwt als de negatie van de ‘amour charnel’, evenmin als men
de minne adaequaat definieert door ze te beschouwen als een ‘expression poétique
de la concupiscence’ om aldus te besluiten tot een ontologisch verschil dat nooit
15
kan overbrugd worden .

11

12

13
14
15

G. Errante: Sulla Lirica romanza delle Origini, New York, 1943. Blz. 377: ‘Il quale non canta
l'amor cortese: oppone invice cupiditas a charitas inspirandosi, per l'idea, direttamente alle
Scriture, e, per lo stile, alle Scritture e ai mistici suoi contemporanei’.
Id.: Old Provencal Lyric Poetry, Latin and Arabic Influence, in Thought XX (1945), blz. 327:
‘... most of the critics no longer deny that Cluniac mysticism is the ideological content of early
troubadour poetry’.
E. Gilson: La théol. myst. de S. Bern., Appendice IV: Saint Bernard et l'amour courtois, blz.
193-215.
A.J. Denomy: An Inquiry into the Origins of Courtly Love, in Mediaeval Studies VI (1944), blz.
188-260. De betreffende bladzijden: 188-193.
E. Gilson: a.w. blz. 20: ‘...l'amour mystique étant la négation de l'amour charnel, on ne peut
emprunter la description de l'un pour décrire l'autre; il ne suffit pas de dire qu'ils n'ont pas le
même objet; on doit ajouter qu'ils ne peuvent pas avoir la même nature, précisément parce
qu'ils n'ont pas le même objet’; blz. 200: ‘...l'amour courtois est l'expression poétique de la
concupiscence...’.
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De liefdebelevenis van de mens kan weliswaar gedifferentieerd worden door de
verschillende objecten waarop de liefde zich kan richten. Zo is de liefde tot God een
andere liefde dan de liefde tot de vrouw, de moeder, het kind, de liefde tot de natuur,
muziek, bloemen enz. Maar wat niet uit het oog mag verloren worden is, dat het
telkens gaat over de liefde, die niet een toevallig of voorwaardelijk fenomeen is in
16
het menselijk leven, doch de zijnswijze van de mens in de wereld , de betekenis
en de zin van het intentioneel karakter van de menselijke gedraging. Aldus is het
object van de liefde als grondfenomeen van het mens-zijn, slechts een
differentiërende factor en accidenteel ten opzichte van de substantie zelf van de
liefde die, gezien in het geheel van het menselijk leven, niet een andere vorm daarvan
is, doch het leven zelf maar dan als het ware ‘verhoogd’. Inderdaad, de liefde is een
verhoogde vitaliteit die gepaard gaat met een al dan niet bewuste doelgerichtheid.
Het is daarom duidelijk dat door het object, de liefde slechts ten dele bepaald wordt,
wijl de voluntaristische en emotionele spanning die haar eigen is, zo autonoom kan
zijn als het leven zelf. De zin van die spanning, waarbij men kan verwijlen en die
men kan cultiveren afgezien en los van het object der liefde, en die in een ongunstige
atmosfeer een hysterisch karakter zou kunnen krijgen maar in gunstige
omstandigheden ook tot een loutering van het ik kan voeren, hangt volkomen af
van de wijze waarop de spanning beleefd wordt. Het is mogelijk om, met voorbijzien
van het geliefde object, te pogen de liefdespanning als spanning onder de controle
van het verstand en de wil te krijgen, om ze aldus haar plaats te geven in het
doelgerichte streven van het ik. En dit is nu m.i. de diepste betekenis van de
minnelyriek: het verwijlen bij de liefde als voluntaristische en vooral emotionele
spanning, m.a.w. het verwijlen bij de liefde als verlangen naar de geliefde, niet als
ontmoeting en vereniging met haar. En daar ligt dan meteen het diepste trefpunt
tussen mystieke liefde en minne: de intentionaliteit die hun eigen is, zoals aan alle
liefde, betekent psychologisch alleen een verhoging van de liefdespanning, van het
verlangen, en wordt niet opgelost in de liefdeontmoeting. In beide is het

16

Cfr. b.v. de minitieus analyserende bladzijden die K. Jaspers aan de liefde wijdt in zijn Von
der Wahrheit, München, 1947. Bd. I, blz. 990: ‘Das Wort “Liebe” trifft Weites und Enges,
Unergründliches und Banales, und doch hat es seinen Klang nicht verloren. Er wird zwar so
schlechthin gebraucht, so sentimentalisch gewendet, so zweckhaft benutzt, so sehr verkehrt,
dass wohl eine Abneigung entstehen kann es überhaupt zu gebrauchen. Aber es stellt sich
wieder her: es ist das schlichte Wort für das Tiefste und Positivste unseres Seins’.
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geliefde object slechts in het verlangen aanwezig, d.i. in de feitelijkheid van het
gebeuren afwezig. In de mystiek omwille van Gods Transcendentie, in de minnelyriek
omwille van de haar eigen wijze van het liefdebeleven.
Waar het de minne betreft heb ik met het voorgaande, men zal het begrepen hebben,
reeds stelling genomen tegen die theorieën die in de minne niet een reële
liefdebelevenis zien, niet een waarachtige menselijke liefde tussen een man - als
man en niet als een of ander symbool - en een vrouw - als vrouw en niet als een of
andere fictieve of allegorische figuur. E. Wechssler vond in de minnelyriek geen
17
belevenis doch slechts pure verbeelding. Ze was voor hem ‘Lügendichtung’ . Hem
volgen op dit stuk W. Wilmanns, die betoogt dat er nooit een groter scheiding tussen
18
kunst en leven heeft bestaan dan in de minnelyriek , H. Langenbucher, die in de
19
20
minne een filosofie zag die met liefdepoëzie niets gemeens heeft en M. Isbasescu
21
die nagenoeg hetzelfde voorhield .
Als tegenpool van deze opvattingen wierp zich de ‘biografische’ methode op, die in
22
23
24
de gevierde dame een historische figuur zag , of de H. Maagd of God .
De onderlinge onverzoenbaarheid van deze visies illustreert m.i. het duidelijkst het
feit, dat men niet klaar gekomen was met de wijze waarop men de minne moest
benaderen, d.i. de wijze waarop men de minnelyriek moest lezen. Deze wijze nu is
het klaarst en het bondigst geformuleerd door H. Brinkmann, waar hij leert dat bij
de vraag naar het wezen der minne niet beslissend is ‘was von aussen kam, sondern

17
18
19

20
21

22
23
24

E. Wechssler, a.w. passim.
W. Wilmanns: Leben und Dichten Walthers von der Vogelweide, Halle a.S., 1916, 2. Aufl. Zie
vooral blz. 18 vv.
H. Langenbucher: Das Gesicht des deutschen Minnesangs und seine Wandlungen, Heidelberg,
1930. Blz. 45: Minnelyriek bevat niet ‘Zeugnisse der Liebe... sondern (ist) Ausdruck und
Zeugnis einer Lebensanschauung und Lebenskultur’.
Ibid., blz. 8: ‘Minnesang ist überhaupt nicht gleich Liebesdichtung und war auch nie als
Liebesdichtung gemeint’.
M. Isbasescu: Minne und Liebe. Ein Beitrag zur Begriffsdeutung und Terminologie des
Minnesangs, Stuttgart, 1940. De mening van schrijver terzake is: ‘Liebe’ slaat vooral op het
gevoel, terwijl ‘Minne’ vooral afhankelijk is van de wil die het leven ethisch vervolmaken wil,
met terugdringing van het gevoel.
Cfr. F. Bergert: Die von den Trobadors genannten und gefeierten Damen, Beihefte zur Zeitschr.
f. rom. Philol., Heft 46, Halle a. S., 1913.
Zoals b.v. C. Appel in de amour lointain van J. Rudel zag in: Wiederum zu Jaufré Rudel, in
Archiv f. d. Studium der neuer. Sprach. und Lit. 107 (1901), blz. 338-349.
Cfr. boven in verband met Marcabru.
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was in der Tiefe der Seele vor sich ging’ . Inderdaad, het is nodig ook een
middeleeuws gedicht te lezen als een emanatie van een persoonlijk individueel
beleven dat terzelfdertijd autonoom is en, zoals het met menselijke autonomie steeds
het geval is, geconditioneerd door zijn ‘omgeving’. En hier stelt zich het probleem
voor de middeleeuwse kunst op een bijzondere wijze, omdat de verbondenheid
individu-omgeving in haar intenser is dan wij dat sinds de Romantiek vooral, gewoon
zijn geworden. Wellicht gaat H. Brinkmann te ver wanneer hij zegt: ‘Man kommt
mittelalterlicher Dichtung nicht nahe, wenn man hinter dem Werk persönliche
26
Erlebnisse nachspürt...’ , want veiliger is het m.i. zich te houden aan wat hij even
tevoren nog gezegd had: ‘Dichten aber heisst dann schon... nicht allein persönlichen
27
Gefühlen Ausdruck verleihen, weil überpersönliche Forderungen zu erfüllen sind’ .
Zo moet men het inderdaad begrijpen: minnelyriek is niet onpersoonlijk maar
boven-persoonlijk. De middeleeuwse lyricus treedt vóór het gezelschap in een
bepaalde ‘rol’, nl. die van de vertolker van de gedachten en gevoelens die in ieder
lid van het gezelschap en dus ook in hemzelf kunnen aanwezig zijn, dank zij het
behoren tot het gezelschap en in zover men ertoe behoren wil. Want de diepste
betekenis van het middeleeuws gezelschap is dat het, waar het om de minne gaat,
een gesloten gemeenschap vormt die bereid is de liefde te beleven op een eigen
wijze, nl. die wijze die men gaat beschouwen als die van het ‘hof’, hoofs daarom en
ver verheven boven de liefdebelevenis van de niet-hoofse wereld, de wereld der
‘dorpers’, der ‘vilains’. In de minnelyriek is derhalve een belevenis opgenomen die
tot op zekere hoogte persoonlijk is doch, omdat ze ontdaan is van het
28
subjectief-persoonlijke, beter boven-persoonlijk wordt genoemd .
De lectuur van de minnelyriek moet dan ook gepaard gaan met de poging om
vertrouwd te geraken met de eigentijdse en de individuele atmosfeer van ieder
gedicht, met de reële ‘Sitz im Leben’ die men deze lyriek niet a priori ontzeggen
mag, met de metaforen en motie-

25
26
27
28

H. Brinkmann: Liebeslyrik der deutschen Frühe in zeitlicher Folge, Düsseldorf, 1952, blz. 16.
H. Brinkmann: Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung. Halle a.S.. 1928, blz. 24.
Ibid., blz. 23.
Cfr. H. Kuhn: Dichtung und Welt im Mittelalter, Stuttgart, 1959. Blz. 10: ‘Das Minnelied sagt...
nicht die subjektieve, persönliche Liebe selbst... Minnesang meint nicht Rede zur Geliebten
über erlebte Liebe... Minnesang is immer nur Rede zur höfischen Gesellschaft über die
höfische Rolle der Liebe, die in der Form persönlichen Dienstes dargestellt und vollzogen
wird...’.
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ven en beelden die haar eigen zijn , om aldus door te dringen tot de inspiratorische
kern. Een dergelijke lectuur ontdekt dat de belevenis die de inspiratorische kern
vormde, een reële liefdebelevenis is van de man als man - maar omwille van het
boven-persoonlijk karakter niet als een bepaald of ‘einmalig’ individu - tot de vrouw
als vrouw, alhoewel evenmin individueel, ‘einmalig’. Dit is het vertrekpunt geweest
30
van de studie van H. Fürstner . Dat deze studie dan toch niet het wezen der minne
31
heeft geraakt is te wijten aan het feit dat de minne niet in deze liefdebelevenis
alleen uitgeput wordt doch ze overschrijdt in een, aan de hand van de liefde, ja uit
32
deze liefdebelevenis gegroeide bezinning over het mens-zijn in de wereld . En dat
33
de minnelyriek dan toch geen filosofie is geworden , is te danken aan het wezen
der liefde die, zoals hierboven gezegd, de wijze van het in de wereld zijn van de
mens is.
L. Spitzer beschouwde de minne als ‘un désir... qui veut have and have not’, zoals
boven reeds aangehaald, en hij zag daarin een ‘amour chrétien transposé sur le
34
35
plan séculier’ . Zelf zegt hij , dat hij zich daarbij heeft laten leiden door een vrijwel
36
onopgemerkt gebleven artikel van M. Lot-Borodine , waarin gewezen wordt op de
religieuze oorsprong van de minnedienst, maar dan in die zin, dat Bernardijnse
mystiek en minne als gezamenlijk afhankelijk beschouwd worden van dezelfde
37
religieuze tijdsgeest; verder door een artikel van E. Auerbach , waarin betoogd
wordt dat de paradoxen van de min-

29

30
31
32

33
34
35
36
37

Cfr. L. Spitzer: L'amour lointain... blz. 10: ‘Il faut lire les poésies en tâchant de s'imprègner
de leur atmosphère intime, de leur inward form, en suivant le fil des mots et des métaphores
jusqu'au tentre intérieur qui les a produits - c'est à dire pénétrant du dehors au dedans, de
l'écorce jusqu'à la moelle, en remontant des manifestations extérieures jusqu'au principe
moteur’.
H. Fürstner: Studien zur Wesensbestimmung der höfischen Liebe. Groningen, 1956.
Men zie de recensie ervan door A. Moret in Et. germ. XIII (1958), blz. 51-52.
Cfr. H. Brinkmann: Liebeslyrik der d. Frühe, blz. 17: ‘Der Dichter redet scheinbar nur von
seinem Verhältnis zur Frau; in Wirklichkeit legt er aber in dieses eine, stellvertretende Verhältnis
seine Aussagen über sein Verhältnis zum Menschen, zum Leben und zu Gott’.
Cfr. boven H. Langenbucher.
Cfr. boven noot 5. De vaagheid van deze formulering zal wel niemand ontgaan zijn.
a.w., blz. 34.
M. Lot-Borodine: Sur les origines et les fins du service d'amour, in: Mélanges offerts à A.
Jeanroy, Parijs, 1928, blz. 223-242.
E. Auerbach: Passio als Leidenschaft, in Publications of the Mod. Lang. Ass. of America, 56B
(1941), blz. 1179-1196. Daar blz. 1188: ‘Wer die Neigung zu antithetischen Paradoxien in
der europäischen Liebespoesie von den Provenzalen über Petrarca bis zur Renaissance
kennt (Typus: Pace non trovo, e non ha da far guerra), wird sich beim Lesen
mittelalterlich-mystischen Texte kaum dem Eindruck entziehen können, dass die grossen
Paradoxien der Passion den Nährboden geschaffen haben, auf den jene Gebilde wachsen
konnten’.
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nelyriek dezelfde geest verraden als de passussen over het lijden van Christus in
de middeleeuwse geschriften, nl. een met vreugde gedragen lijden, zowel door
Christus aan het Kruis als door de ziel die zich met Hem verenigen wil. Buitendien
38
gaat Spitzer verder op de weg ingeslagen door M. Casella , die in de
platonisch-augustiniaanse filosofie de inspiratorische kracht van de minnelyriek
vond, deze vooral naspeurde in de liederen van Jaufré Rudel en besloot, dat de
minne geen objectieve realiteit bezat doch de concrete uitdrukking was van een
naturalis dilectio, een universeel principe, een aangeboren neiging van de menselijke
natuur die naar het goede streeft, de metafysische conceptie van de liefde tenslotte,
ontstaan uit het intuïtieve beleven van het eigen wezen als een intentionele spanning
39
van de psyche die het goede bereiken wil . Volgens Casella had dan ook de geliefde
dame geen objectieve vorm van existentie doch zij was in feite slechts een ‘forma’
40
van het eigen wezen van de dichter .
Het moet gezegd worden dat Spitzer niet bereid was om Casella te volgen tot in
het extreme van zijn reactie tegen de aan het woord gebonden
41
biografisch-allegorische school . De Florentijnse hoogleraar was dan zelf immers
vervallen in de voor de filologie onaanvaardbare poging om een tekst te doen zeggen
wat hij a priori had vastgesteld dat hij zeggen zou, nl. de augustiniaanse
42
auto-emanatie van de liefde als gerichtheid op het goede en schone . Wel neemt
Spitzer met Casella aan, dat de minne ontstaat uit een aandrang die bepaald wordt
43
door een aangeboren religieuze betrachting maar die dan

38
39

40

41
42

43

M. Casella: Poesia e Storia, I il più antico Trovatore, in Archivio Storico Italiano XCVI (1938),
blz. 61 vv. (geciteerd door A.J. Denomy: Fin' Amors... blz. 158).
M. Casella: a.w. blz. 184-185: ‘L'amora di terra lontana è dunque l'inclinazione innata o
disposizione radicale di una natura singolare, chiusa in se stessa e completa in se stessa:
essenza individuata e terminata... Essa natura individuata detiene e delimita in se quell' idea
di felicità che Dio le a data a titolo de bene.. (geciteerd door A.J. Denomy, a.w. blz. 159).
M. Casella, a.w. blz. 161: ‘L'oggetto verso il quale si volge ansionamente il cuore del poeta,
è quell' altro se stesso che emana da lui... cio che il poeta ama, secondo l'essere intenzionale
di conoscenza, è la forma del proprio essere’. (geciteerd door A.J. Denomy, a.w. blz. 159).
Cfr. L. Spitzer, a.w. blz. 59-63.
De opvatting van M. Casella bevat bovendien heel wat elementen van een Heidegeriaanse
‘Existenzialphilosophie’, wat dan ook aan M. Frank: Jaufré Rudel, Cacella and Spitzer, in
Mod. Lang. Notes LXIX (1944), blz. 526-531, niet is ontgaan.
Vgl. de opvatting van M. Lot-Borodine.
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volgens hem gericht wordt op de vrouw, ‘la femme vraiment femme’ waardoor dan
44
ontstaat dat ‘paradoxe amoureux’ , nl. de ‘désir de toucher à la femme’ samen met
‘le chaste éloignement’, zodat de minne is een ‘amour chrétien transposé sur le
plan séculier, qui veut have and have not’.
Naar mijn bescheiden mening heeft Spitzer aldus heel wat omwegen afgelegd
om tenslotte terug te keren tot het steeds opnieuw gewraakte standpunt van
Wechssler.
Er is m.i. uit deze kringredenering slechts één uitweg: de minne te beschouwen
als een reële liefde tussen de man als man en de vrouw als vrouw, mits de restricties
hierboven aangeduid, liefde, niet ‘qui veut have and have not’, maar liefde waarvan
de mens beseft enerzijds dat ze hem gelukkig maakt terwille van haar emotionele
spanning (een ‘hebben’ indien men wil) maar anderzijds, dat ze haar uiteindelijk
doel, het één-zijn, der geliefden, niet bereikt en buitendien vergankelijk is (een
‘niet-hebben’). Deze stoffelijke geconditioneerdheid, die meteen aan de mens de
stoffelijke geconditioneerdheid van al het aardse pijnlijk duidelijk openbaart, wordt
toch kinderlijk blij aanvaard, omdat al het aardse geschapen is door God en aldus
45
toch schoon is en de mens toch gelukkig kan maken . De paradox ontstaat m.i.
dus niet uit een ‘a priori chrétien’ maar uit, of beter, in een reële belevenis.
Ik moge nu deze visie op de minne met teksten staven. Wijl het niet doenbaar is
binnen dit bestek een vergelijkende studie te ondernemen zal ik me, na een woord
over Willem IX van Aquitanië, beperken tot de lyriek van Bernard de Ventadour.
Deze laatste mag dan toch als een klassieker van het genre gelden en zijn werk
bevat reeds de gehele problematiek die, mits bepaalde nuances, bij alle troubadours,
trouvères en Minnesänger terugkeert.
Van Willem IX (1071-1127) resten ons enkele gedichten die in twee groepen
verdeeld worden. Een eerste behoort nog niet tot de minnelyriek; een tweede, een
groep van vier gedichten, bevat de oudste ons

44
45

L. Spitzer, a.w. blz. 1; en ziedaar de invloed van het artikel van E. Auerbach.
Men moet hierbij steeds rekening houden met het feit dat de middeleeuwse mens het geheel
van de geschapen werkelijkheid ervaart, als een ‘ordo’ door God gevestigd en die overigens
alleen kan begrepen worden wanneer ze gedacht wordt in haar relatie tot God. Cfr. H. Krings:
Ordo. Philosophisch-historische Grundlegung einer abendländischen Idee, Halle a.S., 1941.
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bekende minneliederen en de hoofdthematiek van alle daarop volgende
47
minnelyriek .
Een vluchtige lectuur volstaat om ervan overtuigd te zijn dat deze liederen
hoegenaamd niets ‘platonisch’ bevatten.
48
In Lied IX lezen we :
Si·m vol mi dons s'amor donar,
49
Pres suy del penr' e del grazir...

en wat hij voor zichzelf verhoopt blijkt overduidelijk uit Lied X:
Enquer me membra d'un mati
Que nos fezem de guerra fi,
E que·m donet un don tan gran,
Sa drudari' e son anel:
Enquer me lais Dieus viure tan
50
C'aja mas manz soz so mantel!

Maar intussen valt het wachten hem te zwaar en vreest hij te zullen sterven zo de
geliefde hem niet vlug verhoort:
Si·m breu non ai ajutori,
Cum ma bona dompna m'am,
Morrai, pel cap sanh Gregori,
51
Si no·m bayz' en cambr' o sotz ram.

46

47
48
49
50

51

Cfr. A. Jeanroy: Les Chansons de Guillaume IX, duc d'Acquitaine, Parijs, 1927, (2e uitgave),
blz. VIII. Of Willem IX de eerste troubadour was is een omstreden probleem. Men vergelijke
op dit stuk H. Kolb: Der Begriff der Minne und das Entstehen der höfischen Lyrik, Tübinnen,
1958, blz. 349-364 met R.R. Bezzola: Les origines et la formation de la littérature courtoise
en Occident (500-1200), Deuxième Partie: La société féodale et la transformation de la
littérature de cour, Parijs, 1960, T. II, blz. 275-316. Volgens H. Kolb is de schepper van de
minnelyriek niet de hertog van Aquitanië doch een dichter die een weinig ouder is en verder
onbekend is gebleven. Volgens R.R. Bezzola daarentegen is Willem IX wel degelijk de eerste
dichter geweest die een hoofs minnelied geschreven heeft en aldus ook het begrip van de
hoofse minne heeft ontdekt. De overgang van zijn bacchantische poëzie naar de hoofse zou
dan trouwens te danken zijn aan ‘l'influence du mysticisme religieux dont il était entouré’. (blz.
310).
Cfr. A. Jeanroy, ibid. blz. XVII.
Uitgave A. Jeanroy. blz. 21 vv.
Lied IX, 37-38: Indien mijn geliefde me haar liefde wil geven, ben ik bereid ze met dankbaarheid
aan te nemen.
X, 19-24: Nog herinner ik me een morgen, dat we aan de onenigheid een einde maakten en
dat ze me een groot geschenk gaf, haar liefde en haar ring. God late me nog zolang leven
(tot) dat ik mijn handen onder haar kleed mag hebben.
VIII, 15-18: Indien ik binnen kort geen hulp krijg (om te weten te komen) hoe mijn geliefde mij
bemint, zal ik sterven, bij het hoofd van St.-Gregorius, indien ze me niet kust binnenshuis, of
onder een groene tak (= om 't even waar).
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Toch is zijn totale situatie gekenmerkt door un joy:
Mout jauzens me prenc en amar
Un joy don plus mi vuelh aizir,
E pus en joy vuelh revertir
52
Ben dey, si puesc, al mielhs anar,...

Joy wordt inderdaad het kenwoord voor een levenswijze waarin de liefde centraal
is, en betekent meteen een liefdeleven waarvan het doel en de bedoeling niet is het
huwelijk, doch waarin deze normale oplossing van de liefdespanning
getranscendeerd wordt in de joy die de liefde, de spanning zelf, meebrengt. Joy is
53
de liefde tot de liefde, de ‘joie de l'amour’ . In joy ligt het levensnabije substraat van
de sublimering der liefde, de voorwaarde waaronder liefde tot minne kan worden.
Joy is het mogen en vooral het kunnen verlangen naar de liefde van de geliefde,
verlangen dat zo intens emotioneel kan worden dat de minnaar waant te zullen
sterven indien het niet vervuld wordt. Het betreft inderdaad niet een onbaatzuchtig,
of ook niet een ‘platonisch’ verlangen, maar wel degelijk een sensueel verlangen.
Doch het verlangen zelf is de essentie van de minne, die van daaruit gesublimeerd
wordt.
Er mag daarbij niet uit het oog verloren worden dat deze sublimerende neiging
mede bevorderd wordt door het feit dat de liefde vrij plots, naar het ons schijnt, het
centrale onderwerp van een poëzie wordt. Waar ze in de literatuur van de Oudheid,
wat betreft de hiërarchie van de onderwerpen, nooit de hoogste rang had bekleed,
komt ze nu resoluut deze plaats opeisen om het haast unieke onderwerp te worden
van zowat twee eeuwen van poëtisch werk. En het is van het grootste belang in te
zien dat de joy die er onmiddellijk mee samen gaat, een vreugde is van het ‘anders’
zijn. Reeds bij Willem IX vinden we, precies in het feit dat hij zijn bacchantische
54
poëzie vaarwel zegt om zich tot de minne te wenden, het klare bewustzijn dat joy,
de vreugde om het schone, het schone als zodanig, niet is te vinden in

52

53

54

IX, 1-4: Hoogst verrukt begin ik te beminnen, een vreugde waarvan ik (nog) meer wil genieten,
en wijl ik, in vreugde wil terugkeren (= wijl ik de volmaakte vreugde wil vinden), doe ik er goed
aan, indien ik het kan, me tot de volmaakste (der vrouwen) te richten.
Cfr. P. Belperron: La ‘Joie de l'Amour’. Contribution à l'étude des troubadours et de l'amour
courtois, Parijs. 1946. Blz. 43: ‘Il ne s'agit pas de chasteté, mais Guillaume, à l'amour de la
beauté ou à l'amour sensuel a substitué l'amour de l'amour, la joie de l'amour’.
Men zie de eerste 7 liederen in de uitgave van A. Jeanroy.
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de brutale, en zelfs niet in de dagdagelijkse realiteit doch in een sublimeren daarvan.
In deze hunker naar het sublimeren ligt m.i. de inspiratorische kracht van een cultuur
die zichzelf ‘hoofs’ noemt met de klare bedoeling zich duidelijk te distanciëren, van
al wat gewoon was en als ‘vilain’ werd geweerd. Dit is een cultuur die in het
Avondland een levenswijze betekent waarin de overtuiging overheerst dat het edele,
grote, schone, met de dagdagelijkse werkelijkheid niets gemeens heeft. Dit is
derhalve een cultuur die in een idealisering haar eigen zijnswijze zoekt en waarvoor
ze een werkelijkheidsmodus opbouwt in een gemeenschap die solidair bereid is
deze idealisering als haar levenswijze te belijden. Dit is een cultuur tenslotte, die in
het sierlijke, het verfijnde spelen haar uitdrukking zocht en ze vond in het verfijnde
55
spel der minne die op haar beurt haar uitdrukking kreeg in de verfijnde en speelse
vormen der minnelyriek. Indien ooit in poëzie, dan zijn in de minnelyriek inhoud en
56
vorm organisch één . Deze idealiserende levensvisie zou de Westeuropese
beschaving blijven boeien. Zij is het knooppunt tussen Plato en de moderne wereld.
De continuïteit van het Platonisme in het Westen is niet een vorm van
ongeslachtelijke liefde maar een vorm van eros als het zoeken naar het waardevolle,
als verheffing van de persoon aan de hand van datgene wat de blote realiteit
overschrijdt. De hoofse wereld is een schakel die organisch behoort tot deze
continuïteitsketting. En de minnelyriek belijdt deze schoonheidsdroom als een
bewuste en aanvaarde emotionele spanning om de spanning.
De literaire activiteit van Bernard de Ventadour wordt gesitueerd tussen 1150-1180.
Bij hem is de denkwereld die door de minne wordt beheerst, vrij doorzichtig.

55
56

Cfr. J. Huizinga: Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem, 1957, 9e uitgave, blz. 110; en id.: Homo
Ludens, Haarlem 1951, 3e uitg. blz. 184.
Ik kan evenwel met H. Kuhn niet akkoord gaan waar hij beweert, a.w. blz. 10: ‘So sind im
Minnesang Inhalt und Form überaus eng verbunden, ja sie sind geradezu identisch... Das
Minnelied hat je überhaupt noch keinen Inhalt im eigentlichen Sinn, den es darstellen könnte,
hat noch nicht die Liebe, das Gefühl der Liebe zur Aussage, sondern es baut im Vollzug
seiner metrisch-musikalischen Formstruktur die Liebe auf als Minndienst, als höchste, fast
kultische Vollzugsform, seiner ständischen Umwelt. Sein Vollzug fällt also mit seinem Inhalt
zusammen...’ De bewering dat een dichter pas in zijn dichterlijke arbeid de liefde leert kennen,
lijkt me immers onhoudbaar. Het is buitendien m.i. ongerijmd dat, indien hij ze dan daarin zou
leren kennen, ze hem zou verschijnen als ‘kultische Form’, d.i. dienst aan het gezelschap,
en verder zonder ‘Inhalt’ of ‘Gefühl’.
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In het 15e Lied onderscheidt hij twee soorten van liefde: de ene moet veroordeeld
worden, de andere wordt aangeprezen. Duidelijk distantieert hij fin'amors van een
liefde die zelfs de naam van liefde niet waard is, wijl ze een liefde is die slechts kan
bestaan wanneer ze kan nemen wat haar lust, wanneer ze bezit:
aisso non es amors; aitaus
no·n a mas lo nom e·l parven,
58
que re non ama si non pren.

De liefde van de fis amans daarentegen is een eenheid van de wil:
En agradar et en voler
es l'amors de dos fis amans.
nulla res no i pot pro tener,
59
si·lh voluntatz non es egaus.

Wat hij als de essentie van fin'amors aanziet, blijkt nu duidelijk uit wat hij diegenen
voor de voeten werpt die aan de fin'amors afbreuk doen. Deze miskenning van
fin'amors ontstaat uit een amar per aver, een liefde die wil hebben, bezitten. De
schuld van dergelijke miskenning schrijft hij toe aan die vrouwen die ‘beminnen’
omwille van het geld. Vuige marktvrouwen zijn het.
S'eu en volgues dire lo ver,
eu sai be de cui mou l'enjans:
d'aquelas c'amon per aver.
60
e son merchadandas venaus.

Daartegenover stelt de dichter zijn eigen liefde die is, niet een amors per aver maar
een bon esper, een hoop en een desir, een verlangen:
Mout ai be mes mo bon esper,
cant cela·m mostra bels semblans
qu'eu plus desir e volh vezer,

57
58
59
60

Er wordt hier steeds gebruik gemaakt van de editie van C. Appel: Bernart von Ventadorn.
Seine Lieder, mit Einleitung and Glossar, Halle a.S., 1915.
15, 19-21: dit is niet liefde, die heeft er slechts de naam van en de schijn, die niet bemint
indien ze niet neemt.
15, 29-32: in het inwilligen en het willen bestaat de liefde van twee echte minnaars; niets kan
daar nuttig zijn indien de wil niet dezelfde is.
15, 22-25: Indien ik de waarheid daaromtrent wil zeggen, ik weet wel van wie het bedrog
komt: van diegenen die beminnen voor het geld. En het zijn koopbare handelaarsters.
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francha, doussa, fin' e leiaus,
61
en cui lo reis seria saus.

De ware liefde, de fin'amors, is dus een liefde die uiteraard niet bezit wat ze verlangt,
maar verlangt naar het bezit. De ware liefde is de verlangende liefde of de liefde
als verlangen. Dit is m.i. de essentie van de minne: het verlangen dat om zichzelf
gecultiveerd wordt, dat de emotionele spanning der liefde betekent en omwille van
die spanning een joy is, niet omwille van het bezit.
Fin'amors is smeken om liefde:
Fin'Amor, ab vos m'aparelh;
pero no·s cove ni s'eschai,
mas car per vostra merce·us plai
(Deus cuit que m'o aparelha!)
c'aitan fin'amors m'eschaya.
ai, domna, per merce·us playa
c'ayatz de vostr' amic mercei,
62
pus aitan gen vos merceya.

Waar het fin'amors betreft is de dienst hoofdzaak, de minnedienst, en niet het loon:
Bona damna, re no·us deman
mas que·m prendatz per servidor,
qu' e·us servirai com bo senhor,
cossi que del gazardo m'an.
Ve·us m'al vostre comandamen,
63
francs cors umils, gais e cortes!

Ja, het verlangen is het dat zoet is, niet het bezit. De zuchten van verlangen die uit
het hart opstijgen, die zijn werkelijk goed, zo goed dat men ervan weent:

61

62

63

15, 36-40: Zeer vast heb ik mijn hoop gesteld, wanneer die me een vriendelijk gelaat toont,
die ik het meest verlang en wil zien, die edele, pure, zoete en waarachtige, in wie de koning
zijn heil zou vinden.
7, 49-65: Pure minne, u wil ik dienen (lett. tot uw gevolg wil ik behoren, of: ik voeg me bij u).
Nochtans past het noch komt het (me) toe, tenzij het U door uw genade behaagt, (God, denk
ik, zal het me geven) dat zo pure minne me tebeurt valle. Ach Vrouwe, door genade behage
het u met uw vriend medelijden to hebben, daar hij u zo vriendelijk om genade smeekt. Men
vgl. nog 36, 46-51 (mas jonchas, ab col cle: met gevouwen handen en gebogen nek), 44,
56-57 (per vostr'amor jonh la mas et ador: om uw liefde vouw ik de handen en bid).
31, 49-54: Goede Vrouwe, (om) niets bid ik u dan dat ge me als dienaar (aan)neemt, want ik
wil u dienen als (mijn) goede heer, hoe het me ook wat betreft het loon verga. Zie me (hier)
tot uw dienst, edel wezen (lett. lichaam), edelmoedig, blij en hoofs.
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tan l'am de bon'amor
que manhtas vetz en plor
per o que melhor sabor
64
m'en an li sospire.

En dan mag wat de dichter verlangt al klaar genoeg geformuleerd worden:
res de be no·n es a dire,
ab sol c'aya tan d'ardit
c'una noih lai o·s despolha,
me mezes, en loc aizit,
65
e·m fezes del bratz latz al col.

of dan mag zelfs in verband daarmee, de dame beschreven worden met behulp van
66
beelden die voor ons gevoel wel bijzonder weinig galant of hoofs aandoen , de
waarachtige joy die de levensatmosfeer der minne is, bestaat niet in het bezitten
van wat men liefheeft, maar in het verlangen naar wat men bemint, in het beminnen
van wat men bemint.
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen wanneer de dichter zichzelf beklaagt
omwille van de afwezigheid van de geliefde. Psychologisch gezien immers is de
klacht een normale consequentie van het onvervulde verlangen. Doch deze klacht
gaat immer gepaard met de belijdenis der liefde die als onopgeloste spanning
aanvaard wordt:
Totz tems de leis me lauzara,
s'eram·m fos plus volontoza,
c'amors, qui·l cor enamora,
m'en det (mais no·m n'escazegra)
non plazers, mas sabetz que?
67
envey' e dezir ancse!

64

65

66

67

44, 69-72: Zozeer min ik haar in goede minne dat ik menig keer daarvan ween, daardoor dat
de zuchten me een betere smaak ervan geven (= omdat de zuchten me een zoeter genot
verschaffen).
27, 41-45: iets niet goed is niet van haar te zeggen (= geen goed ontbreekt haar) als ze (dan
ook) alleen maar zoveel moed heeft, dat ze me een nacht, daar waar ze zich uitkleedt, brengt,
in een geschikte plaats, en me van haar armen een lus om de hals maakt.
Men zie b.v. 8, 33-40; 12, 16-18; 30, 50-54; 33, 15: cors gai: vreugdevol lichaam; 35, 20-21;
39, 23-24: cors talbatz ad ops d'amor: lichaam geboetseerd voor het werk der liefde; 40,
29-31; enz.
3, 23-28: Al de tijd zou ik haar loven zo ze jegens mij welwillend ware, want minne die het
hart van liefde vervult, gaf me van haar (meer zou me niet toekomen) niet lust, maar weet gij
wat? gestadig verlangen en begeren.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

32
Naargelang van de persoonlijke wijze waarop de dichter deze emotionele spanning
beleeft, kan ze hem vreugde of verdriet bezorgen, hem tot de hoogste toppen van
het geluk of de diepten van de wanhoop voeren. De typisch hoofse zin van deze
emotionele spanning is evenwel de joy wijl, zoals reeds gezegd, deze spanning
bewust en fier, ja vreugdevol beleden wordt:
Can l'erba fresch' e·lh folha par
e la flors boton' el verjan,
e·l rossinhols autet e clar
leva sa votz e mou so chan,
joi ai de lui, e joi ai de la flor
68
e joi de me e de midons major;...

Daarom kan de dichter zeggen:
pos l'auzel chanton a lor for,
eu, c'ai mais de joi en mo cor,
dei be chantar, pois tuih li mei jornal
69
son joi e chan, qu'eu no pes de ren al.

of, aangezien de natuur de vreugde uitzingt,
... no m'es vis c'om re poscha valer,
s'eras no vol amor et joi aver,
70
pus tot can e s'alegr' e s'esbaudeya.

Amors en joy horen samen, zijn de twee dialectische polen waarrond het hoofse
leven cirkelt. Ze bevruchten elkaar wederzijds om uit te monden in het vreugdevolle
spel van het lied dat van minne zingt, en in dat zingen zelf kan de dichter nog opgaan
dank zij het vreugdevolle genot van de speelse vormschoonheid van zijn lied.
Indien we het karakter van de joy verder analyseren, bekomen we ook langs deze
weg een klaarder begrip van de minne. Deze vreugde is geen uitbundige vreugde.
Ook hier weer reveleert de vorm volkomen adequaat de inhoud: het gewilde vormspel
openbaart een

68

69

70

39, 1-6: Als het frisse kruid en het lover verschijnt, en de bloem bot op de twijg, en de
nachtegaal klaar en luid zijn stem verheft en zijn lied aanheft, vreugde heb ik aan hem, en
vreugde heb ik aan de bloem, en vreugde aan mezelf en aan mijn Vrouwe (nog) grotere.
41, 5-8: wijl de vogelen zingen volgens hun aard, moet ik, daar ik meer vreugde in mijn hart
draag, wel zingen, want mijn hele dagtaak is vreugde en zang, want aan iets anders denk ik
niet.
42, 5-7:... en het schijnt me niet, dat men iets kan waard zijn, indien men nu niet minne en
vreugde hebben wil, wijl alles (om 't even wat) vreugde schept en zich aan de vreugde
overgeeft.
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vreugde die zo goed als geheel esthetisch uitgepuurd is, die rustig geworden is,
gedempt, verstild en soms elegisch.
No sai coras mais vos veirai;
mas vau m'en iratz e maritz.
per vos me sui del rei partitz,
e prec vos que no·m sia dans,
qu' e·us serai en cort prezenters
entre domnas e chevalers,
71
francs e doutz et umilians.

Ja, er is een dwingend karakter in deze vreugde, een eis, een noodzaak:
72

Per midons m'esjau no jauzitz,...

het betreft hier een vreugde die moet aanvaard worden, een vreugde van het
aanvaarden:
... qui·m mezes tot lo mon ad un latz,
73
eu preira·l joi per cui sui enjanatz.

want ook al is de Vrouwe nog zo weerspannig of onbereikbaar, toch moet men
zeggen:
... vos etz lo meus jois primers,
e si seretz vos lo derrers,
74
tan com la vida m'er durans.

En waarom? Wat moet aanvaard worden?
Het is nodig m.i., immer voor ogen te houden dat de liefde het centrale onderwerp
van de poëzie is geworden. Geen wonder dan dat het ‘mysterie’ van de liefde van
alle kanten benaderd wordt in de niet aflatende poging om in de liefde een inzicht
te verwerven, om deze ‘mysterieuze’ kracht die de mens in zich voelt leven, onder
de controle van het bewustzijn te krijgen. Nu wil het me voorkomen dat, waar het
de liefde betreft, een dubbele pijnlijke ervaring duidelijk in

71

72
73
74

33, 36-42: Ik weet niet wanneer ik u ooit zien zal, maar in kommer ga ik weg en treurend. Om
u ben ik van de koning weggegaan en ik bid u dat het me niet te schande worde, want tot uw
(dienst) zal ik bereid zijn aan het hof, onder Vrouwen en Ridders, in goede stemming, zacht
en deemoedig.
40, 9: Om mijn Vrouwe ben ik zonder vreugde blij...
22, 47-48: ... die me zette de hele wereld aan één kant (onderverstaan: en de vreugde aan
de andere), ik zou de vreugde nemen door dewelke ik bedrogen ben.
33, 33-35: ... gij zijt mijn eerste vreugde en zo zult ge ook de laatste zijn, zolang het leven
me duurt.
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het bewustzijn van de minnedichters is getreden. Ook zij hebben het algemeen
menselijk verlangen gekend in en door de liefde een ‘zielseenheid’, een één-zijn
met de geliefde te verwezenlijken. Een van de meest typische kenmerken van de
minnelyriek is, dat de minnedichters bijzonder scherp hebben ervaren dat uiteindelijk
dit één-zijn nooit volkomen verwezenlijkt wordt. Daarnaast reveleren hun gedichten
op soms pakkende wijze het besef, dat de liefde, die zo vreugdevol begroet werd,
zo vergankelijk is.
De ontoereikendheid der liefde wat betreft de verwezenlijking der totale
75
‘zielseenheid’ en de vergankelijkheid der liefde, ziedaar datgene waartegen men
opstandig kan worden of dat men kan aanvaarden. De troubadours en heel de
hoofse wereld hebben aanvaard. En niet in een stoïcijnse gelatenheid doch in een
vreugdevolle bereidheid wijl de liefde spijt haar ontoereikendheid en vergankelijkheid,
toch schoon is. En in en met de liefde wordt al het aardse dat het menselijke hart,
het cor irrequietum, als ontoereikend en vergankelijk ervaart, vreugdevol
aangenomen.
En dit is dan m.i. een van de hoofdkenmerken van de 12e en 13e eeuwse
geestesatmosfeer: een vreugdevol in de wereld zijn, een haast kinderlijk vertrouwen
in het aardse, want al is het vergankelijk, het is het schone vergankelijke meer dan
het vergankelijke schone, omdat het tenslotte door God geschapen is. In feite is
ook de minnelyriek niet denkbaar in een heidens milieu. Het is voorwaar meer dan
een lege gemeenplaats wanneer vrijwel alle dichters herhaaldelijk God loven omdat
Hij de geliefde zo mooi gemaakt heeft, en met vertedering gedenken hoe ze door
76
Gods handen geboetseerd werd .
Fin'amors lijkt aldus te cirkelen rond deze twee polen: het aanvaarden van haar
geconditioneerdheid door het stoffelijke en in dit aanvaarden toch het zich vreugdevol
aan haar overgeven, het vreugdevol toch verlangen naar de liefde.
Dat zij tenslotte haar doel, de eenheid, nooit bereikt, wordt op een haast pijnlijke
manier geïllustreerd door de opvatting van de onverzoenbaarheid van fin'amors met
de geslachtsdaad. Daarin wordt over-

75

76

P. Häberlin verklaart het zoeken naar samenzijn, naar gemeenschap met de geliefde uit de
onmogelijkheid van een totale identificatie, een volledige zielseenheid. Cfr. Der Geist un die
Triebe. Eine Elementarpsychologie, Bazel, 1924, blz. 399: ‘Wenn Ich nicht Du werden kann,
so soll wenigstens das Wir sein, die Gemeinschaft’.
Men leze daaromtrent de leerrijke alhoewel m.i. onvoldoende gefundeerde bladzijden van D.
Zorzi: Valori religiosi nella letteratura provenzale, La spiritualità trinitaria, Milaan, 1954. Parte
quarta: La spiritualità trinitaria implicita, blz. 251 vv.
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igens het verlangen bevredigd en aldus teniet gedaan en daarom precies kan de
geslachtsdaad niet samen gaan met de pure minne. Minne is liefde van het
77
verlangen, niet van de bevrediging . Daarom zijn ook alle andere sensuele daden
toegelaten, ja, aanbevolen, omdat het verlangen erdoor gestimuleerd wordt. Het
spreekt dat dit alles alleen literaire feitelijkheid is.
Men hoeft dus in de minne niet een directe afhankelijkheid van Plato's Phaidros
78
of Symposion te zoeken . Platonisch is de minne alleen in zover de mens door het
aanvaarden van zijn stoffelijke situatie, met zichzelf en met de wereld klaar wil komen
79
80
en aldus zijn ethische waarde verhogen . Invloed van Arabische poëzie of
81
82
Ovidiaanse poëzie , invloed van de kerkelijke hymnen en de Middellatijnse poëzie
kan wellicht niet uitgesloten worden. Dit hoeft ook niet, zolang men wil blijven inzien
dat de minnelyriek een autonoom en oorspronkelijk verschijnsel is wijl de belevenis
die erin verwoord wordt een autonome, originele belevenis is die uit het innerlijk
leven van de mens zelf is ontstaan en daartoe geen invloeden van buiten behoefde,
al heeft ze in de lyrische vormgeving kennelijk gebruik gemaakt van beelden,
motieven, metrische en muzikale elementen uit verscheidene literaire milieus. Ten
overstaan van de inspiratorische kern van de minnelyriek evenwel zijn alle invloeden
van buiten secundair. De inspiratie zelf, de liefde, behoeft geen invloed om te
ontstaan en te gedijen. En de minnelyriek, ik moge het nogmaals onderlijnen, getuigt
van een reële menselijke liefde, die onder de intense

77
78
79

80

81

82

Cfr. H. Kolb: a.w., blz. 38.
Cfr. H. Kolb: a.w., blz. 26 vv.
Cfr. E. Gilson: La philosophie au moyen âge, Parijs, 1952, 2e uitg. blz. 268: ‘Plus on étudie
le moyen âge, plus on y remarque le polymorphisme de l'influence platonicienne. Platon
lui-même n'est nulle part, mais le platonisme est partout; disons plutôt, il y a partout des
platonismes..’.
De voornaamste voorstanders van de ‘Arabische Theorie’ in de jongste tijd zijn: E.F. Mohamed:
La poésie arabe andalouse et son influence sur les troubadours provençaux, in Les Cahiers
du Sud, Num. spéc.: ‘Le génie d'Oc et l'homme méditéranéen’, Marseille, 1943, blz. 39-43;
A.R. Nykl: Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the Old Provençal Troubadours,
Baltimore, 1946. Een grondige argumentatie tegen de Arabische theorie vindt men in P.
Belperron, a.w. passim, in H. Kolb, a.w. blz. 346-398, en in R.R. Bezzola, a.w. Deuxième
Partie T. I, blz. 183-203.
Cfr. b.v. W. Schrötter: Ovid und die Troubadours, Halle a.S., 1908, een werk dat de scherpe,
m.i. onrechtvaardige kritiek van P. Vossler in Literaturblatt f. germ. und rom. Phil. XXX (1909),
Sp. 23-25, schitterend overleefd heeft. Cfr. nog E. von Drygalski: Heinrich von Morungen und
Ovid, Diss. Göttingen, 1928.
Cfr. vooral H. Brinkmann: Entstehungsgeschichte des Minnesangs, Halle a.S.. 1926 en E.R.
Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern. 1961, 3e uitg.
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esthetische abstractie van haar verfijnde, speelse literaire verwoording, toch immer
voelbaar blijft.
Bernard de Ventadour aanvaardt de onmogelijkheid van de volledige ‘zielseenheid’
al is dat de pijn die hem, in die gedempte kleine tertstoon van alle minnelyriek doet
verzuchten:
Domna, s'eu fos de vos auzitz
si charamen com volh mostrar,
al prim de nostr' enamorar
feiram chambis dels esperitz!
azautz sens m'i fora cobitz,
c'adonc saubr' eu lo vostr' afar
e vos lo meu, tot par a par,
83
e foram de dos cors unitz!

en dat is wat niet verwezenlijkt wordt. Ja, de eenheid blijft een wensdroom. Slechts
in gedachten wordt ze bereikt:
Cil que cuidon qu'eu sia sai,
no sabon ges com l'esperitz
es de leis privatz et aizitz,
si tot lo cors s'en es lonhans.
sapchatz, lo melher messatgers
c'ai de leis, es mos cossirers,
84
que·m recorda sos bels semblans.

Zó is de minne een ‘hebben’ en ‘niet-hebben’ terzelfdertijd: een vreugde om de
emotionele spanning samen met de pijn omwille van het niet tot oplossing komen
van deze spanning. Vandaar de belangrijke rol van recordar, de herinnering, in de
minnelyriek. Zoals in de zopas geciteerde tekst treedt naast het recordar vaak het
consirar, het denken, het in gedachten bezitten:
Encontra·l damnatge
e la pena qu'eu trai,

83

84

40, 57-64: Vrouwe, zo ik door u verhoord werd, zo lief als ik (het) wil tonen, zouden wij bij het
kiemen van onze liefde, onze zielen uitwisselen. Goedgezind zou ik dan geweest zijn (lett.
een schone zin zou men dan ten deel gevallen zijn) want dan zou ik weten hoe het u en gij
hoe het mij gaat, volkomen gelijk (lett. van gelijk tot gelijk) en we zouden van twee harten een
eenheid zijn.
33, 22-28: Diegenen die denken dat ik hier ben, weten hoegenaamd niet, hoe mijn ziel eng
met haar verbonden en (haar) nabij is, schoon het lichaam zich van haar verwijdert. Weet
(dat) de beste bode die ik van haar heb, mijn gedachten zijn die me haar mooi gelaat in
herinnering brengen.
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ai mo bon uzatge:
85
c'ades consir de lai.

In het consirar de lai is bijzonder duidelijk de intentionaliteit van het denken en het
feit dat het denken slechts een compensatie is voor een onbereikbaar bezit.
86
Stilistisch wordt het ‘hebben’ en ‘niet-hebben’ in de minnebelevenis , de goede
87
88
hoop die niet vervuld wordt , de schijnvreugde , verder nog gedragen door de vele
89
90
antithesen , de afstand scheppende en verte suggererende beelden , door het
91
beeld van het afscheid en het ontgoocheld opzeggen van de dienst met het dan
92
toch weer daarvan niet loskunnen ; het beeld dan ook van het heen en weer
93
geslingerd worden van het gemoed tussen kommer en berusting , zoals een schip
94
heen en weer geslingerd wordt op de golven of de

85
86

87
88
89

90

91

92

93
94

25, 73-76: Tegen de schade en de pijn die ik ervaar heb ik mijn goed middel: dat ik altijd
daarheen denk.
12, 39: car eu lor man de so don non ai gaire: want ik zend hun van datgene wat ik niet heb.
Vgl. 22, 35-36: mas tan a va cor e doptos qu'er' ai leis, era no·n ai ges: maar ze heeft een zo
zwak en wankel hart dat ik ze nu eens bezit en dan weer helemaal niets.
44, 37: Eu n'ai la bon esperansa mas petit m'aonda: ik heb (van haar) het goede hopen maar
weinig nut is het mij...
30, 29-30: Si tot fatz de joi parvensa, maut ai dins lo cor irat: al geef ik de schijn der vreugde,
in het hart heb ik veel kommer.
Cfr. H. Brinkmann: Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung, Halle a.S., 1928, blz. 111:
‘Polar ist das Liebeslied in seiner eigentümlichen Spannung von Verzicht und Begehren.
Diese Polarität zwingt dem Ausdruck die Form der Antithese auf. Die ungemessene Hyperbolik
wuchert so üppig, weil von unerfüllbarer Liebe nur hyperbolisch geredet werden kann...’.
Hierbij moge ik opmerken dat men in verband met ‘unerfüllbarer Liebe’ beter niet van ‘Verzicht’
spreekt. Het betreft ook immers helemaal niet een afstand doen, een soort ‘hoofse ascese’
(de uitdrukking is van Wechssler: Das Kulturproblem...) maar wel het aanvaarden van de
onvervulbaarheid.
B.v. 37, 1-5: Can la frej' aura venta deves costre päis, vejaire m'es qu'eu senta un ven de
paradis per amor de la genta: als de koele wind waait vanuit uw land, schijnt het me dat ik
een wind uit het paradijs voel, om de liefde van de schone...
12, 1-4: Be m'an perdut lai enves Ventadorn tuih mei amic, pois ma domna no· m'ama; et es
be dreihz que ja mais lai no torn, c'ades estai vas me salvatj'e grama: Wel hebben mijn
vrienden me daar rond Ventadour verloren, wijl mijn Vrouwe me niet mint; en het is wel terecht
dat ik daar nooit terugkeer daar ze altijd jegens mij hard en kwaadgezind is. Vgl. 23, 36; 43,
25-28.
25, 9-12: car ai que m'en tolha, mas no·n ai ges poder, c'ades cuit m'acolha, on plus m'en
dezesper: het besluit heb ik genomen me van haar af te wenden, maar ik heb er de kracht
niet toe, want altijd denk ik dat ze me ontvangen zal wanneer ik het meest daaromtrent in
vertwijfeling ben.
7, 32-37.
44, 40.
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bladeren door de wind ; het beeld nog van het spel, het soms listige
96
verstoppertjespel , of het eerder wrange spel van het kind dat niet wil kijken,
97
schijnbaar als in een spel maar in feite uit angst , of het sluwe spel van de geroofde
98
99
kus die men anders niet krijgen kan ; het beeld van de onberekenbare vrouw en
100
de spotlach tenslotte van daardoor ongenaakbare vrouw .
Ten nauwste verbonden met de onbereikbaarheid van de zielseenheid is de
ervaring van de vergankelijkheid der liefde. Bij Bernard de Ventadour komt de idee
van het vergaan der liefde vrij vaak voor.
D'amor vos dirai aitan:
que be la saubes tener,
res plus no·n pogra valer.
per Deu, mout fo bona·lh mia!
101
mas no·m daret mas un dia,...

Ja, een ééndagsvlinder is de minne en daarom brengt ze ook immer de vrees mee
dat men haar ieder ogenblik kan verliezen. Zo is het dat de angst organisch
verbonden is met de minne. Het betreft hier een angst die ontstaat uit de
fundamentele onaangepastheid van de mens aan het wegvlieden van de tijd, aan
de vergankelijkheid der dingen. ‘Jede Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit’ zei
Nietzsche.
Deze vrees,
... greu veiretz fin' amansa
ses paor e ses doptansa,
102
c'ades tem om vas so c'ama, falhir,...

95
96
97

98
99

100
101

102

3, 30-33.
36, 43-45: car las oras cove c'om s'an entrelonham per melhs salhir enan: want dikwijls is
het goed dat men zich gaat verbergen om beter te voorschijn te springen.
29, 41-46: De tot loc on ilh esteya, me destolh e·m vau lonhan, e per so que no la veya pas
li mos olhs claus denan. (car) cel sec Amors que·s n'esdui e cel l'enchaussa qu'ela fui: Van
iedere plaats waar ze verwijlt vlucht ik weg en verwijder ik me, en opdat ik ze niet zou zien
ga ik voorbij met gesloten ogen. (want) hem volgt de minne die zich haar onttrekt en die
vervolgt ze die zij vlucht.
39, 41-44.
43, 33-36: D'aisso·s fa be femma parer ma domna, per qu'e·lh o retrai, car no vol so c'om
deu voler, e so c'om li deveda, fai: daarin laat mijn Vrouwe zich wel als vrouw kennen, weshalve
ik het haar voorhoud; want zij wil niet wat men moet willen, en wat men haar verbiedt doet
ze.
30, 8.
45, 15-19: Van de minne zeg ik zoveel (als dit): zo men ze goed wist vast te houden zou er
niets meer waarde kunnen hebben (dan zij). Mijn God, zeer goed was de mijne maar ze
duurde slechts één dag...
1, 13-15: ...moeilijk zult ge pure minne vinden zonder vrees of zorg, want altijd vreest men te
falen jegens dat wat men mint.
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ontlaadt zich m.i. op het literaire vlak weer in het beeld van de onstandvastige
103
104
105
vrouw , van de trouweloze , van de dievegge . En vandaar ook vaak het gevoel
verraden te zijn door de Vrouwe en door de minne:
A totz me clam, senhor,
de midons e d'Amor,
c'aicist dui träidor,
car me fiav' en lor,
106
me fan viur' a dolor...

Als een tragiek wordt dan ook aangevoeld dat men zich aan de minne niet onttrekken
kan, dat men moet minnen, willens nillens. Ook al ervaart de mens de
vergankelijkheid der minne, samen met het wegvlieden van de tijd als een diepe
pijn, toch moet hij blijven minnen en beseft hij dat hij het altijd doen zal:
Lo tems vai e ven e vire
per jorns, per mes e per ans,
et eu, las! no·n sai que dire,
c'ades es us mos talans.
ades es us e no·s muda,
c'una·n volh e·n ai volguda,
107
donc anc non aic jauzimen.

Want de liefde is een kracht waartegen de mens geen verweer heeft:
Mos Bels Vezers, per vos ai Deus vertutz
tals c'om no·us ve que no si' ereubutz
108
dels bels plazers que sabetz dir e faire.

103
104
105
106
107

108

28, 23-24.
6, 5-6.
29, 29-32.
28, 9-11: Bij (u) allen beklaag ik me, heren, over mijn Vrouwe en over minne, want deze beide
verraadsters laten me, terwijl ik hen vertrouw, in smart leven. Vgl. nog 40, 13.
30, 1-7: De tijd gaat en komt en wendt zich met dagen, maanden en met jaren, en ik, helaas,
weet daarvan niets te zeggen, want altijd één is mijn zin (= blijft altijd dezelfde). Altijd is hij
één en verandert zich niet, want ene wil ik en heb ik gewild, van wie ik nooit vreugde verwierf.
12, 43-45: Mijn Schoon Schouwen, door u verricht God zulk wonder, dat niemand u ziet die
niet in vervoering geraakt door het heerlijke genoegen dat ge weet te zeggen en te doen.
(ereubutz van erebre: wegvoeren, wegtrekken, is dus lett. weggevoerd; nog sterker dus dan
in vervoering zijn).
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ze rooft hem zijn verstand , doet hem sidderen en beven als een blad, bleek worden
110
111
en kortom, bewerkt dat hij zich gaat gedragen als een kind ; of rooft hem zijn hart
en werpt hem voor de rest van zijn dagen in de kerker waarvan er geen sleutel
112
bestaat en waar hij gekluisterd ligt aan de boeien der liefde .
Het ideaal is nochtans en blijft zich blij aan de minne gevangen te geven. Boven
werd reeds gesuggereerd dat het een van de wezenskenmerken van de hoofse
wereld is, ondanks alles toch zich te geven aan de wereld, aan de minne, en dat
dan blij en trouw. En ziedaar m.i. naast amors en joy, de derde pijler waardoor de
hoofse denkwereld geschraagd wordt: de trouw. We hebben in de minne te doen
met: een liefde van het verlangen, gepaard aan de blijheid die dit liefhebben
meebrengt, en aan de trouw aan die liefde spijt al haar ontoereikendheid en
vergankelijkheid.
Zeer duidelijk is dan ook in de hoofse wereld het besef aanwezig dat de trouw
aan de liefde, de mens opvoedt tot volwaardige hoofsheid.
fols! per que dic que mal traya?
car aitan rich' amor envei,
113
pro n'ai de sola l'enveya!

Want ook al verwerft men de gunst van de geliefde niet en al zal men die nooit
verwerven, door de minne en de trouw wordt men stilaan volmaakter:
pero si ai per leis valor e sen
e·n sui plus gai e·n tenc mo cors plus gen,
114
car s'ilh no fos, ja no m'en meir' en plai!

109
110
111

112
113
114

13, 19-27: om c'ama be non a gaire de sen: de man die oprecht bemint heeft weinig verstand.
31, 41-46.
36, 23-24: tan dousamen me trai la bela·l cor de sê: op zo zoete wijze rooft me de schone
het hart uit de borst; 43, 13: tout m'a mo cor, e tout m'a me: mijn hart heeft ze me genomen
en mezelf heeft ze me genomen.
31, 21-24; 22, 49-52 enz.
7, 38-40: gek! waarom zeg ik dat ik slecht behandeld word? Wijl ik zo edele minne begeer,
heb ik gewin van het begeren alleen.
10, 47-49: nochtans heb ik dank zij haar waarde en verstand en ben ik blijer en hou het hart
hoger, want zo zij er niet was, zou ik me daarom niet bekommeren.
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want tenslotte:
Per re non es om tan prezans
15
com per amor e per domnei,...

En dat is dan de gestalte die de minne aanneemt: de domnei, de vrouwendienst.
116
De minnaar is derhalve een domneyador , een vrouwendienaar letterlijk, een
minnaar die een Vrouwe als zijn gebiedster, zijn domna dient. Het bijhorende
117
werkwoord is: domneyar . I. Feuerlicht heeft op vrij spitsvondige wijze gepoogd
118
de minne te verklaren uit de pagedienst . Deze poging wordt echter door geen
enkele filoloog gebillijkt. En terecht. Wat echter in het artikel van Feuerlicht nuttig
blijft, zijn de vele citaten die bewijzen hoe graag de dichters zichzelf voorstelden als
dienaars die door de geliefde dame ‘opgevoed’ werden en die haar met tedere
dankbaarheid bejegenden voor de geringste blijk van tegemoetkoming. Maar deze
citaten bewijzen tevens dat de dienst die met de minne verbonden is, niet de gestalte
aanneemt van de pagedienst of de daaruit zogezegd ontstane puberteitsspanningen,
doch van de mannelijke vazallendienst. De dichter voelt zich, blijkens de teksten,
de vazal van de domna, omdat deze in hem de liefde opwekt en voedt, hem de
liefde als een leen schenkt waaraan hij trouw wil blijven in onderdanige dienst.
De feodale denkwereld blijkt derhalve, met betrekking tot de minnelyriek, van veel
groter belang dan de denkwereld der mystiek en dan de Ovidiaanse, Middellatijnse
of Arabische poëzie. De feodale sfeer levert immers veel meer beelden en motieven
daar de minneverhouding de gestalte aanneemt van een leenrechtelijke verhouding,
al wordt deze dan op haar beurt door de opname in de minnesfeer verinnerlijkt en
van de sociaaljuridische in de psychische sfeer gebracht.

15
116
117
118

21, 25-26: door niets verwerft men zoveel eer als door minne en vrouwendienst. Men vgl.
nog: 2, 45; 15, 11-14; 21, 7-8; 24, 17-18; 40, 9.
Cfr. 19, 19.
Cfr. 29, 9; 42, 16.
I. Feuerlicht: Vom Ursprung der Minne, in Archiv. Romanicum 23 (1939), blz. 140-177. Op
freudiaanse wijze wordt daarin uitgelegd hoe de sublimering van de dame ontstaan is uit de
‘Schwärmerei’ waarmee de pages in hun puberteitsjaren de burchtvrouwe, die hen voedde,
kleedde en onderdak verschafte, omringden, en die dan later in hun gedichten opgenomen
werd, ja er de inspiratie van was. - Het volstaat om b.v. de liederen van de Hertog van Aquitanië
onbevooroordeeld te lezen, om het ongerijmde van deze theorie in te zien.
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De vrouw is domna in de naam der minne. Het leen is de minne en de minnaar
is onderdanigheid en trouw verschuldigd omwille van dit leen. Vandaar ook de vele
reminiscenties aan het ritueel van het feodale homagium: de bede om tot het gevolg
van de domna te mogen behoren, het knielen voor haar en het leggen van de
gevouwen handen in de hare ten teken van onderwerping; nadien het opstaan
wanneer de domna met een blik haar hulde heeft geschonken, d.i. de dienst heeft
aangenomen; tenslotte de eed van trouw op het Evangelieboek of het zweren bij
120
de heiligen. Verder de reminiscenties aan de eedformule zelf: fe qu'eu dei , per
121
122
123
bona fe , ses enjan enz.
Men mag nochtans niet denken dat de feodale denkwereld de minne volledig
bepaalt. Regelmatig immers blijkt dat de minne, die de gestalte van de leenrechtelijke
verhouding aannam, deze in een innerlijke aandrang overschrijdt. Waar de grenzen
van het leven subjectief doorbroken worden wordt ook telkens de feodale sfeer
voorbijgestreefd. Men vergelijke b.v. het feit dat de juridische verhouding ophoudt
bij de dood met de innerlijke aandrang van Bernard de Ventadour die zijn Vrouwe
nog wil minnen wanneer hij dood en begraven is:
... res no·m pot chastiar!
mortz venh' a sel qui·m vol blasmar
124
qu'eu no l'am mortz e sebelitz!

Dit illustreert m.i. duidelijk hoe ook uit de feodale verhouding de minne niet volledig
kan verklaard worden. Als reële liefdebelevenis

119
120
121
122
123

124

Vrij vaak ook de mannelijke vorm mi dons. Men zie daarover bv. H. Kolb, a.w. blz. 380-381.
Zie bv. 16, 27: de trouw die ik verschuldigd ben.
Zie bv. 16, 28; 21, 10; 31, 17.
Zie bv. 28, 22; 31, 17. zonder bedrog.
Men vergelijke met deze Zuidfranse eedformule uit het jaar 1034: ‘De ista ora in antea fidel
serai ego Lotgarius, Filius Garsen, a te Petronio episcopo, filio Adalaiz, per rectam fidem sine
ingan, sicut omo debet esse ad seniorem suum sine nulla deceptione, me sciente’.
(Meegedeeld door H. Kolb, a.w. blz. 181).
40, 70-73: ...niets kan me terechtwijzen. De dood sla (lett. kome tot) hem die me wil verwijten
dat ik haar nog liefheb, dood en begraven (= al ware ik dood en begraven). Hoe gemakkelijk
men in de minnelyriek kan verdwalen door te veel belang te hechten aan een of andere
invloedssfeer bewijst een uitspraak als deze van H. Kolb, a.w., blz. 183: ‘Anderseits aber
verpflichtete die wertverleihende Kraft der Minne den in den äusseren Formen des ritterlichen
Dienstes Verehrenden zu lebenslänglichem unausgesetzten Minnen. Lebenslang... Kein
Lyriker der klassischen Höfik hat den aus moderner Liebesdichtung so geläufigen Gedanken
auszusprechen gewagt, dass die Liebe... über den Tod hinausdauert’.
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overschrijdt ze alle invloedssferen, al hebben deze dan wel geholpen om haar
gestalte te verlenen of te verwoorden.
*

**

Deze bijdrage is in feite alleen een korte voorstudie tot onze mnl. minnelyriek, met
name die van Veldeke en vooral dan de mystieke minnelyriek van Hadewijch.
Ik hoop eerstdaags in dit tijdschrift een vergelijking te mogen maken tussen de
troubadourspoëzie en de mnl. minnepoëzie, om tenslotte te kunnen komen tot een
vergelijking tussen Hadewijch en Veldeke.
N. DE PAEPE
Aangesteld Navorser van het N.F.W.O.
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In margine
Een sermoen van de latere Utrechtse wijbisschop Goswinus Hex
Onder de titel Nog een merkwaardig Diets tractaatje uit de scholastische en ridderlijke
periode heeft Prof. Dr. L. Reypens in Ons geestelijk Erf 34 (1960) p. 241-270 eene
oufeninghe vander gracien gods uitgegeven, die hij in de tijd plaatst naast Gheraert
Appelmans' Glose op den Pater Noster. Als legger gebruikte hij handschrift Gent
UB 259 [Westvlaanderen, laatste decennia van de XVde eeuw]; uit hs. Haarlem
Stadsbibliotheek 187 D 7 [Haarlemse Klarissen, tweede helft XVde eeuw] tekende
hij de varianten op. Aanleiding tot dit alles gaf hs. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap
202 [Westvl., XVde eeuw], waarin vooraan alleen nog de (bijna onleesbaar geworden)
slotbladzijde van deze oufeninghe zit (zie OGE 1958, 429-430).
Toen ik met grote belangstelling kennis nam van deze publikatie, intrigeerde het
mij dat de inhoud van dit traktaat mij zo bekend toescheen. Na enig zoeken in mijn
bouwstoffen voor een geschiedenis van de Middelnederlandse sermoenenlitteratuur
en in mijn aanvullingen op Verdams Mnl. Woordenboek (in verbis: besinaemheit,
diensaem, ghestrijpte clercken, leedsamheit en met upgheraepte sleppen), kwam
ik uit bij hs. Den Haag KB 128 D 9, dat inderdaad - als vierde hs. dus - de tekst van
Pater Reypens bleek te bevatten.
Dit hs., dat in de Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae I (Hagae
Comitum 1922) summier beschreven wordt onder nr. 533, bevat een op 29 augustus
1469 afgesloten kopie van de zgn. Mnl. s e r m o e n e n - b u n d e l v a n
p s e u d o - J a c o b u s d e V o r a g i n e , waarover ik in mijn proefschrift over
Jordanus van Quedlinburg p. 80 enkele gegevens heb verstrekt en waarover - buiten
mijn weten toen - Prof. C.C. de Bruin reeds eerder en beter had geschreven in zijn
Middelnederlandse Vertalingen van het Nieuwe Testament p. 518-523. Dat het hier
een van de meest gelezen Mnl. cycli betreft, moge blijken uit de volgende lijst van
handschriften, waarin ik naast de door Prof. de Bruin genoemde codices (gemerkt
met één sterretje) ook die uit mijn dissertatie (voorzien van twee sterretjes) en latere
aanwinsten vermeld:
1. Brussel KB 529* [± 1450] (J. van den Gheyn, Catalogue III nr. 2.001).
2. Brussel KB 1631-33** [Bethleem, Leuven 1478] (J. van den Gheyn, Catalogue
III nr. 2.002; A.F.S. Burssens, Dat boeck vander voirsienicheit godes.
Brussel-Antwerpen-Leuven 1930, p. 42-47).
3. Brussel KB 11079* [2de helft XV] (J. van den Gheyn, Catalogue III nr. 2.010).
4. Gent UB 539** [± 1470] (J. de Saint-Genois, Catalogue nr. 598).
5. Gent UB 2123 (olim 2196 en 2158) [± 1475], beginnend op fol. 53 en alleen
het winterstuk bevattend.
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6. Den Haag KB 73 G 15 [Wees? 1401] (Catalogus codicum manuscriptorum
Bibliothecae Regiae nr. 528).
7. Den Haag KB 75 E 11* [eind XV] (Catalogus nr. 534).
8. Den Haag KB 128 D 9 [1469] (Catalogus nr. 533).
9. Den Haag KB 133 B 19* [Dordrecht 1508] (Catalogus nr. 108).
10. Keulen Stadtarchiv G.B. fo 83 [Keulen 1475] op fol. 70 en volgende (zie K.
Menne nr. 231).
11. Kopenhagen KB Thott 70* [1370?] (Byvanck en Hoogewerff, Noord-Nederl.
1
Miniaturen, tekst p. 3) .
12. Kopenhagen KB Thott 71* [1477] (zie Borchling, Zweiter Reisebericht p. 25-26).
13. Londen B.M. Harleian 5074* [1460] (zie R. Priebsch, Deutsche Handschriften
in England II p. 18-19).
14. Münster Paulinische Bibl. 35 (olim 262) [ndd., XV-XVI]2 (zie Borchling, Erster
Reisebericht p. 277; Fr. Jostes, Zur Geschichte der mittelalterlichen Predigt in
Westfalen, in Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde
44 (1886) p. 12-47, met uitgave van drie preken en enkele fragmenten).
15. Nijmegen, Berchmannianum, zonder signatuur [Nijmegen 1458] (zie J. Kleijntjes
en H.H. Knippenberg, Een handschrift uit 1458, in Tijdschrift voor Taal en
Letteren 7 (1919) p. 194-200 en 266-268; met uitgave van de preek Cum
sublevasset ergo oculos...).
16. Weert, Provinciaal Archief van de Minderbroeders in Nederland 24 [XV], vanaf
f. 62' (alleen het zomerstuk).
17. Cheltenham, Phillipps 654 [ndd. 1468] (zie R. Priebsch, Deutsche Handschriften
in England I p. 65). Dit hs. geef ik met enig voorbehoud; zolang wij alleen over
de gegevens van Priebsch beschikken en niet te weten komen waar het hs.
thans berust, is de inhoud niet met zekerheid te identificeren.
Naast de kopiisten hebben ook de boekdrukkers aan de verspreiding van deze
sermoenenbundel meegeholpen. Voor het eerst werd hij ter perse gelegd in 1482
te Keulen bij Johannes Koelhoff; de sermonen op die eivangelien In den gantzen
iaer heten daar ‘overgesat in duytsliger spragen mit der vercleringe und bedudige
des erwirdigen meysters Jacob de voragine’. De tweede druk verzorgde Peter van
Os in Zwolle in 1489; ook hij schrijft de exposities aan Jacobus toe; in hun uitgave
echter van 1501

1

2

De datering ‘d d d 1370’, welke op drie plaatsen voorkomt en door Byvanck wordt aanvaard,
is kennelijk vals. Dat het in Maastricht geschreven en verlucht werd, is gezien de taalvormen
moeilijk aan te nemen; ten onrechte werd het dan ook opgenomen in de Catalogus van de
tentoonstelling ‘Van pen tot pers’. Middeleeuwse handschriften en oude drukken uit Maastricht.
Bonnefantenmuseum Maastricht 1962, p. 12 nr. 15.
W. de Vreese dateert het in zijn B.N.M. circa 1480.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

46
3

laten de regulieren ‘in den Hem’ bij Schoonhoven de auteursnaam achterwege .
Deze veelgelezen en tot in Keulen gewaardeerde bundel is waarschijnlijk op het
einde van de XIVde eeuw in Noord-Nederland ontstaan. Hem toe te schrijven aan
de ontluikende Moderne Devotie zou natuurlijk het meest voor de hand liggen; doch
het feit dat de handschriftelijke traditie inzet met een luxecodex als de Kopenhaagse
wordt dan bepaald zeer moeilijk te verklaren en ook ontdekte Prof. de Bruin in de
woordkeuze nergens een neerslag van de noordelijke mystiek (p. 523). Omtrent het
auteurschap tasten wij eveneens in het duister. De sermoenen maken qua struktuur
en inhoud een nogal heterogene indruk; dat Jacobus de Voragine gebruikt werd,
staat wel vast, maar in welke mate is nog niet uitgemaakt.
Met de inhoud van deze prekencyclus, die zeker een nader onderzoek verdient,
zullen wij ons hier niet verder inlaten maar onze aandacht richten op één van de
boven genoemde handschriften, nl. Den Haag KB 128 D 9, uit het jaar 1469. In
tegenstelling met b.v. het Nijmeegse, het Londense en de twee Kopenhaagse en
Gentse hss., begint het niet met het sermoen Hora est jam nos de somno surgere,
dat ik in mijn dissertatie (p. 79) met het siglum p heb aangeduid. Dit voorwerk
ontbreekt hier - of misschien beter: is hier nog niet aanwezig - en zoals in Munster,
Weert en de inkunabels wordt er direkt van wal gestoken met de behandeling van
het tema Cum appropinquasset:
DIt ewangelium leestmen tweewerven Int Iaer Eerst op den palmdach. Anderwerf
opten eersten sondach vander advent. Opten palmdach Ist beduut nader letter ende
nader historien die op dien dach ghesciede Mer nu opten eersten sonnendach van
advent salmen nader tiit der toecoemst ons heren een gheestlic bedudenis dair nut
trecken ende nemen [ Byder coemste ons heren dan in jheruzalem sellen wy
gheestelike verstaen die toecoemst ons heren alsoe alse hy tot marien sire moeder
quam ende an haer menschelike nature aen nam [ Van welker toecoemst die heylighe
kerke huden zonderlinghe begynt te singhen ende te lesen Ende voirt doen sel tot
korsdaghe toe...
Na de gewone cyclus van het kerkelijk jaar volgt in dit Haagse hs. nog een toegift,
die in de inhoudsopgave vooraan op f. 2 - na ‘Den vijf en twiintichsten sonnendach
Nader triniteit ende den lesten... lxiii' - aldus wordt aangekondigd:
Noch een Sermoen vander godliker gracien...
lxiiii
Slaan wij dan het boek ter plaatse op, dan lezen wij op f. 284':

3

Zie voor de drukken E. Voulliéme, Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten
Jahrhunderts. Bonn 1903, p. 285 nr. 627 en C. Borchling und Br. Claussen, Niederdeutsche
Bibliographie. Band I 1473-1600. Neumünster 1931-36, nr. 56.
Campbell nr. 1772.
Nijhoff-Kronenberg nr. 1896 en verg. nr. 01102.
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Noch een scoen troestelic Sermoen vander godliker gratien lxiiii (f. 285) WAnt wij
van ons selven nyet machtich en siin onse hoechste salicheit die wi alre meest
begheren te vercrighen sonder gods gracie. Dair omme ghemynde in gode. sal u
dese oefenynghe vander godliker gracien sonderlinghe bewisen. drier hande leringhe
[ Deerste leringhe sel wesen hoemen alre zekerste gods gracie sel moghen
vercrighen [ Dander by wat manieren men sel gods gracie moghen behouden [ Die
derde hoemen vruchtbairlic dair inne vorderen mit goeder consciencien [ Die eerste
leringhe Om zekerlic gods [gods] gracie te vercrighen heeft elken sondare gods
ontfermycheyt. ghegeven theylich sacrament van penitencien...
Al wordt het stuk hier als een sermoen gekarakteriseerd, de inhoud stemt duidelijk
overeen met de oufeninghe, die Pater Reypens heeft uitgegeven in OGE 34 (1960).
Ten overvloede moge dit blijken uit het explicit op f. 293:
In desen mach hem die minsche zeer wel oefenen in een gheruste conciencie
vruchtbarighe totten ewighen leven [ Dat moet ons allen tsamen verlenen die over
goedertieren ontfermhertighe here Jhesus AmeN deo gracias.
Dan komt er tenslotte nog een epiloog, die wel ten zeerste onze aandacht verdient:
[Dit leste sermoen van gods gracie heeft ghepredict meyster gosen doctor in
theologi broder vanden kermeliten tutrecht [dóórlopend in margine: ende na bisscop
etc] Ende heeftet om beden wil enighe personen ghescreven anno [tussengevoegd:
o
o
o
m cccc en lager anno domini m cccc lxvij ] seven ende tsestich dair dit uut is
ghescreven etc
Uit deze mededeling leren wij dat dit sermoen gepredikt werd door een karmeliet,
Meester Goswinus, die het op verzoek van enkele toehoorders in 1467 heeft
opgeschreven. Wij hebben deze keer dus zeker niet te maken met een reportatie,
want er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de auteur zelf zijn tekst heeft geredigeerd.
En wat meer is: ons Haagse hs. uit 1469 gaat onmiddellijk terug op de autograaf.
Het gebeurt hoogst zelden in het Middelnederlands dat we van de filiatie zo goed
en zo ekspliciet op de hoogte worden gebracht.
Wie was deze meyster gosen? Op grond van de in het naschrift verstrekte
4
gegevens kunnen wij hem vereenzelvigen met Goswinus Hex . Deze werd geboren
in Loenhout in de Kempen, trad in het Karmelietenklooster te Vlissingen, studeerde
te Parijs teologie en haalde er zijn doc-

4

De nu volgende levensschets steunt vooral op J.F.A.N. Weijling, Bijdrage tot de geschiedenis
van de wijbisschoppen van Utrecht tot 1580. (Proefschrift Nijmegen). Utrecht 1951, p. 240-245.
- P. Irenaeus Rosier, Biographisch & bibliographisch overzicht van de vroomheid in de
Nederlandse Carmel van 1235 tot het midden der achttiende eeuw. Tielt 1950, p. 61. - Verg.
R.R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen. Deel II. Utrecht-Antwerpen
1957, p. 29 en 219.
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torstitel. In 1456 duidde men hem aldaar aan als lector in de H. Schrift en de
sententies, maar in 1460 was hij reeds in Vlissingen teruggekeerd en fungeerde er
als lector en prior. Een ingrijpende verandering in zijn leven betekende zijn aanstelling
tot biechtvader en raadsman van de Utrechtse bisschop David van Boergondië, de
natuurlijke zoon van Filips de Goede. In mei of juni 1469 werd hij benoemd tot
bisschop van Hierapolis, op 21 juni kreeg hij van Rome vergunning om in het bisdom
Utrecht als wijbisschop te fungeren en op 29 september werd hij in Den Haag gewijd.
Hij overleed in het Karmelietenklooster te Utrecht op 31 maart 1475.
Niet alleen als hoogwaardigheidsbekleder maar ook als teoloog en als predikant
genoot hij bekendheid. Na zijn verblijf in Parijs trok hij al predikend rond in
Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland. Zo is het bekend dat hij b.v. op 22 juli
5
1466 in Utrecht de relikwieën toonde en toen, als bij andere gelegenheden,
6
predikaties hield. Zijn bibliografen vermelden van hem o.a. een De modo
7
praedicandi , een Quadragesimale en Sermones de tempore et de sanctis. Bij welke
gelegenheid of op welke plaats het onderhavige sermoen werd uitgesproken, is niet
meer te achterhalen.
Bestaat er nu enige reden om te twijfelen aan de gegrondheid van wat de kopiist
in zijn naschrift beweert? De konklusies van de uitgever Pater Reypens, die alleen
kon steunen op de intrinsieke gegevens van zijn tekst, zijn er wel in flagrante
tegenstrijd mee. Het is dus nodig dat wij onderzoeken wie het gelijk aan zijn kant
heeft.
Op p. 247 stelt Pater Reypens zich de vragen Wie was de schrijver en wanneer
leefde hij? Zijn hss. delen hieromtrent niets mede, maar hij meent in de auteur een
ervaren zieleleider te mogen zien, die zich richtend tot gewone gelovigen toch blijk
geeft van s c h o l a s t i e k e onderlegdheid in zijn kennis, in de struktuur van zijn
traktaat en in zijn terminologie. Verder ontwikkelt de schrijver - steeds volgens P.
Reypens - ‘zelfstandig en levend’ de beeldspraak van de Christelijke r i d d e r . Langs
deze dubbele argumentatie komt P. Reypens dan tot het volgende besluit: ‘Dit
uitgesproken scholastisch en tegelijk ridderlijk kenmerk van het tractaat doet ons
het einde der XIIIe of de eerste helft der XIVe eeuw aanzien als de periode waarin
het oorspronkelijke waarschijnlijk geschreven werd.’ (p. 249)

5

6
7

Over de zevenjaarlijkse toning (ostensio, monstrantia) der Utrechtse relikwieën zie men thans
P.C. Boeren, Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten
en andere jubelvaarten. Maastricht 1962, p. 156-157.
Zie Rosier, o.c., p. 61.
Deze wordt ook vermeld door Th.-M. Charland, Artes praedicandi. Contribution à l'histoire de
la rhétorique au Moyen Age. Paris-Ottawa 1936. (Publications de l'Institut d'études médiévales
d'Ottawa VII), p. 38. Vgl. ten onrechte J. Marx, Verzeichnis Hss. Cues. Trier 1905, nr. 172.
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Het is natuurlijk gemakkelijk om achteraf, aan de hand van nieuwe gegevens, kritiek
uit te oefenen. Maar ook onder abstraktie van nieuwe elementen moet de
bewijsvoering van P. Reypens wel heel zwak heten. Reikt de invloed van de
scholastiek niet verder dan de XIVde eeuw? Wordt later de zgn. geijkte scholastieke
vaktaal niet meer gebruikt en zoekt men dan tevergeefs naar ‘het klare, geordende
en preciese der uiteenzetting’? Wist men dan geen traktaat meer op te bouwen? Ook vind ik het erg gewaagd om aan het uitgewerkte beeld van de Christelijke ridder
een datering vast te knopen. Reeds Paulus ontwikkelt in de vermaning Induite vos
armaturam Dei... (Ephes. 6, 11-18) de hoofdbestanddelen van deze beeldspraak:
de wapenrusting, de omgorde lendenen, het pantser, de geschoeide voeten, het
schild, de pijlen, de helm en het zwaard. En als bijbels beeld is het natuurlijk een
beeld van alle tijden. Wil men enkele voorbeelden van toepassing in onze litteratuur
van na de XIVde eeuw, dan noem ik willekeurig het mnl. Ridderboek (zie TNTL 62
p. 18-19), het Enchiridion militis christiani van Erasmus en Vondels Hymnus of
8
lofzangh Vande Christelycke Ridder . - Hoe weinig trouwens de auteur van onze
oufeninghe bij zijn lezers de ridderlijke sfeer veronderstelt, blijkt juist uit een passage
die wellicht enige zelfstandigheid verraadt: ‘jnt ghemoet van zijns viants temptacien
sal hi an-roupen sinen cry. niet met luder stemmen maer met herteliker deuocien
so hij ynnichlixt sal moghen, segghende: O goederteiren ihesu, O soete maghet
maria...’ Deze stilgefluisterde wapenkreet in het samentreffen met de vijand is m.i.
een typisch staaltje van valse beeldspraak, zonder enig funktioneel verband met
de werkelijkheid.
Ik geloof dat onze tekst geen intrinsieke aanwijzingen bevat, die een toeschrijving
aan Goswinus tegenspreken. Er bestaat dan ook geen enkele reden om de
mededeling van het Haagse hs. in twijfel te trekken en wij mogen dus de oufeninghe
beschouwen als een interessant, uit 1467 daterend preekvoorbeeld van een
Karmeliet, die als predikant door velen werd geroemd en twee jaar later als
wijbisschop van Utrecht zou fungeren.
Eens dat men iemand kent, ontmoet men hem veel vaker. Ook met teksten gaat
het zo. Zonder de uitgave van P. Reypens had ik de oufeninghe nooit herkend in
een vijfde hs., Den Haag KB 75 H 42, dat in het jaar 1473 in Vlaanderen geschreven
9
werd. Naast die scole der hemelscher oufeninghen en der gheesteliker scool
kinderen a b c, bevat het verder in hoofdzaak een mnl. vertaling van Thomas a
Kempis' Hortulus rosarum en enkele gedichten:

8
9

Uitgave Wereld Bibliotheek I, p. 447; verg. L.C. Michels, Filologische Opstellen. Deel III.
Stoffen uit Vondels werk. Zwolle 1961, p. 39 vlg. en de aldaar aangehaalde litteratuur.
Een nederduitse versie hiervan in hs. Den Haag K.B. 73 E 23; zie C. Borchling, Erster
Reisebericht p. 254.
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A. De eerste negen van de Niederländische geistliche Lieder, die door Wilhelm
Bäumker in 1888 werden uitgegeven naar hs. Wenen, Öster. Nationalbibl. Ser. nova
o

12875, met de varianten van Berlijn Staatsbibl. (thans Tübingen UB) germ. 8 190.
B. Stichtelijke kwatrijnen, die door elk van de vijf wijze en van de vijf dwaze
maagden worden gezegd. Ze werden naar hs. Brussel KB 11967 uitgegeven door
L. Scharpé in Biekorf IX (1898) p. 225-228; men kan ze ook vinden in een hs. van
de Bibl. Salm-Salm in Anholt en in Brussel KB 19563 fol. 35; de vijf dwaze maagden
bovendien in Leiden UB Ltk. 261 fol. 267'.
C. Op f. 281 begint een gedicht met de beloftevolle inzet:
JHesus ihesus es zoe soet
Dat ic van ihesus spreken moet
Jhesus ihesus es soe goet
Dat ic ihesus minnen moet...

Het is nog onuitgegeven, maar - zoals bij verdere lektuur blijkt - zou het ook de
moeite niet lonen. Het wordt naar hs. Gent UB 1376 het eerst vermeld door Mone
in zijn Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit (Tübingen 1838)
nr. 223.
Tussen het proza nu en de verzen van A, B en C komt de volgende prozatekst
voor, waarin wij gemakkelijk het hier besproken sermoen van Goswinus weervinden:
(fol. 181) WAnt wij van ons selven niet machtich en zijn onse hoochste salicheit
die wij alder meest begheeren te vercrighene sonder die gracie gods Daeromme
gheminde in gode sal u dese oufeninghe vander godliker gratien sonderlinghe
bewijsen drierande leeringhe [ Deerste leeringhe sal wesen hoe men sal alder
sekerlicts gods gracie moghen vercrighen [ Dander bij wat manieren men (f. 181')
sal gods gracie moghen behouden ende daer in bliven <[> Terde hoe men
vruchtbaerlic daer in sal vorderen met goeder conciencien
OM sekerlic gods graczie te vercrighene heeft gods ontfaermicheit elken sondare
gheiont dat helich sacrament van penitencien...
-expl. f. 215. Die sevende es onverwinlike hope zijnre salicheit Die welke ons
verleene altsamen die overgoedertiere ihesu [ihesu] Amen Hier eyndt een goede
oufeninghe der godliker gracien
ROBRECHT LIEVENS

Enige patristische embleemteksten van Revius
De geleerde Geneefse theoloog Antoine La Faye (Fayus), vriend en levensbeschrijver
van Theodore de Bèze, gaf in 1610 onder de titel Emblemata et Epigrammata
dichterlijk bijwerk uit; de emblemata zijn embleempoëzie zonder platen. Niet zelden
vermeldt de geleerde, aan welke schrijvers hij zijn stoffen ontleend heeft. Onder zijn
bronnen nemen de christe-
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lijke oudvaders, griekse en latijnse, als Basilius, Gregorius van Nazianze, Joannes
Chrysostomus, Ambrosius, Gregorius Magnus, niet de laatste plaats in; ook
middeleeuwse kerkelijke schrijvers, als Bernardus van Clairvaux en Hugo van St.
Victor, heeft hij benut en vermeld. De geleerde Calvinistische theoloog Jacobus
Revius gaf in 1630 zijn poëtisch bijwerk, meest in de landstaal, in druk. Hieronder
1
is niet weinig ‘embleempoëzie zonder platen’ . Revius was, als al zijn tijgenoten,
sterk geïnteresseerd in deze gebruikspoëzie. Nog in 1648, als hij Descartes bestrijdt,
schiet hij op de Fransman een pijl af uit de koker van de vader der
emblemata-litteratuur, Alciati; hij haalt tegen de anthropocentrische methode van
Descartes het 69ste embleem van Alciati aan (Narcissus symbool van eigenliefde)
2
met een eigen vertaling ervan in grieks dicht . In zijn Nederlandse gedichten vermeldt
3
Revius gewoonlijk niet, aan wie hij zijn stof ontleend heeft. Voor zijn embleemteksten
heeft hij ook de christelijke oudvaders benut. Revius kan direct aan hun werken
ontleend hebben; hij heeft allerlei stoffen, polemische, opwekkende, vertroostende,
4
exegetische, aan hen ontleend voor dichtoefeningen . Maar het is ook mogelijk, en
niet onwaarschijnlijk, dat Revius embleemstoffen niet direct uit de geschriften der
oudvaders, maar uit theologische en stichtelijke werken, die met aanhalingen uit de
oudvaders verrijkt waren, heeft getrokken, of ook embleemteksten heeft bewerkt,
die anderen al aan de oudvaders en latere kerkelijke schrijvers hadden ontleend.
Een traditioneel embleemmotief is bijvoorbeeld

T'selve (d.i. geveynstheyt) (ed. Smit I 70).
Geen vogel can de swaen in witheyt overwinnen,
Geen vogel swarter is alsmen hem siet van binnen:
Soo toonen wterlijck wel eenen schoonen schijn
Die dickmael inde huyt niet veel besonders sijn.

De zwaan, wit van veren, zwart van vlees, als symbool van geveinsheid vinden we
reeds bij Hugo van St Victor; wij vinden beeld en uitleg, vóór Revius, reeds bij Antoine
5
La Faye en de Schot Archibald Simson(us) . Een ander traditioneel emblematisch
motief is wel

1
2
3

4
5

W.A.P. Smit, De dichter Revius, Amsterdam 1928, p. 126.
Methodi Cartesianae Consideratio Theologica, Lugd. Bat. 1648, p. * 4v.
Voor embleemteksten van Revius die teruggaan op de Lutheraan Euricius Cordus en op de
Calvinist Theodore de Bèze zie Sp.d.L. (1962) p. 133-4 en L. Strengholt, DNTg 51 (1958) p.
289-304. Met het embleem van De Bèze op vervolging (de hamer beukt tevergeefs het
aambeeld; ed. Genevae 1580, p. LI jv, Embl. 5) vergelijk Revius' (ed. Smit I 251) VERVOLGINGE
(‘Een aenbeelt is de Kerck’ enz.). Hebben beiden gedacht aan het bekende woord van Ignatius
in zijn brief aan Polycarpus: ‘Sta vast als een aambeeld dat geslagen wordt’?
Zie Sp.d.L. 5 (1961) p. 143-9 en DNTg 56 (1963) p. 118.
Hugo van St Victor, De Bestiis I 53 (Patres Latini 177.51); La Faye, p. 19; Simson,
Hieroglyphica animalium, Edinburgi 1623, onder Hieroglyphica volatilium, p. 52, no. VIII d.
32.
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Danckbaerheyt (ed. Smit I 74).
Diep wt den Oceaan ontspringen alle stromen,
En in den Oceaan sy alle weder comen.
Den milden Oceaan dringt tegen haer weer aan
En doet van ty tot ty de wellen hoger gaen.
Dit is een recht ontwerp der goddelijcker goeden.
God is de rijcke see, sijn gaven sijn de vloeden,
Die comen van hem af, en keeren tot hem weer
Wanneermense gebruyckt tot sijns names eer:
En God, als hy ons heeft tot danckbaerheyt gecregen
Vermeerdert dach op dach in ons zijn milden segen.

Hetzelfde ‘ontwerp’ vinden we in een embleem (in latijns dicht) van Willichius
6
Westhovius, in 1619 gepubliceerd . De eerste regels ervan verklaren misschien de
eerste regel van Revius' tekst. ‘Het water van de Oceaan door geheime aardgangen
binnengegleden, voedt met eeuwige wateren de rivieren’. Deze opvatting vindt men
reeds bij Homerus, die spreekt van ‘de grote kracht van diepstromende Oceanus,
7
uit wie alle rivieren en alle zee, alle bronnen en diepe putten stromen’ .
Ik geef hieronder nog enkele rijmen van Revius, misschien niet allen
embleemteksten, die hetzij direct hetzij indirect op oudvaders teruggaan.

T'selve (d.i. gods woort) (ed. Smit I 48-9).
De stromen door het lant gedurichlijcken vlieten
Al comter niemant om haer water te genieten:
Die scheppen wil die schept, die drincken wil die drinckt,
En die het niet en lust daer niemant aen en dwingt:
T'is soo met Godes woort. 'tmoet lopen, het moet vloeyen
Al wilde hem geen mensch ter werelt daer mee moeyen:
Ontfangtment, wel en goet: verachtmen het, wel aen
Den dienaer is gevrijt, hy heeft het sijn gedaen.

Joannes Chrystostomus, in het begin van zijn eerste preek over Lazarus, zegt te
hopen, dat zijn woorden wat nut stichten; maar als de mensen, ook na zijn vermaning,
bij hun oude fouten blijven, zal hij toch niet ophouden hen te raden. ‘Want ook de
fonteinen, zelfs als er niemand uit komt putten, stromen voort, en de bronnen, zelfs
als er niemand uit schept, borrelen verder, en de rivieren, zelfs als niemand er uit
drinkt, lopen door. Welnu ook de predikant, zelfs als er niemand op acht, moet zich
8
volledig van zijn taak kwijten’ .

6
7
8

Emblemata Willichii Westhovii, in Arbuscula Parnassia, Rostochii 1619, p. A 9r, Embl. XXXIIX
(voor een ander raakpunt tussen Revius en Westhovius die DNTg 55 (1962) p. 268).
Homerus, Il.21.195-7.
Patres Graeci 48.963.
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Miltdadicheyt (ed. Smit I 66).
Treckt wt u borren-put een emer ses of seven,
De welle sal daer na te claerder water geven:
Deylt den behoeftigen van uwen overschot,
U goet sal dies te meer gesegent zijn van God.

Deze vergelijking vindt men bij verschillende oudvaders, als Basilius, Chrysostomus,
en Ambrosius. La Faye, zonder bronvermelding, het beste gebruik van rijkdom met
9
een onuitputtelijke bron vergelijkend, stelt stromend water tegen een staande poel .

Kercken (ed. Smit I 47-8).
Die bye niet alleen sijn camerkens can bouwen
Dat elck verwondert is die fraeyheyt aen te schouwen,
Maer mede is de wesp so constich in die saeck
Als haddese gebruyckt of snoer of winckel haeck;
Gelijckewel, die kent den aert van dese beyden
Die salse lichtelijck en claerlijck onderscheyden,
Want dat de bye geeft ons smakelijck verheucht.
Maer in een wespen-nest en vindy niet dat deucht.
Het gaet op desen slach oock onder ons te wercke:
Gods dienaers niet alleen en bouwen sijne kerke,
Maer oock den leugen-geest gemeynten hebben wil,
Wel cierlijck in het oog' doch hier is het verschil,
Dat met den hemels-dou de een ons herte voedet,
De ander het vergif der sielen leyt en broedet.

Tertullianus, door Revius ook in andere gedichten benut, zegt in zijn bestrijding der
10
Marcionieten: ‘Ook wespen maken raten; ook de marcionieten maken kerken’ .

9

Basilius, P.G. 31.272 en 321; Chrysostomus, P.G. 60.176; Ambrosius, P.L. 14.747; La Faye
p. 101. Een verwante embleemtekst van Revius vertoont gelijkenis met een embleem van
Zach. Heyns (Emblemata, Rotterdam 1625).
REVIUS (ed. Smit I 71): OOTMOET.

Die water scheppen wil die buycht zijn vaetgen neder,
Die dat niet doen en wil die crychtet ydel weder:
Begeerdy Godes gonst, vernedert u gemoet,
Hy laet u ledich gaen soo ghy het niet en doet.
ZACH. HEYNS, p. K 3v: Qui se humiliat Exaltabitur.

Den Eemer die te grond sich willich heeft begeven,
In 't putten wederom na boven word verheven,
Die dan den synen Geeft een water klaer en goet
En na vermogen laeft uyt sijnen overvloet,
Alsoo een nedrich mensch in syn gemoet verslagen,
Wordt van den Heer bemint, verheven en gedragen,
Die ons dan mede deelt (als voorbeelt) uyt syn schat
Tot voedsel van de siel een levendige nat.
10

Adv. Marc. 4.5, P.L.2.396. Voor andere Tertullianea in Revius' gedichten zie Sp.d.L. 5 (1961)
p. 143-9.
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Verdorvenheyt (ed. Smit I 28 naar Hs van Revius).
Een man lach in een gracht; sijn nabuyr tot hem naecte
En sey, hoe comtet, maech, dat ghy hier in geraecte?
Ah! riep de ander, vrient, en vraecht daer nu niet na.
Maer helpet my hier wt eer ick te gronde ga.
In Adam zijn wij al verdorven en verloren,
Der vragers is geen eynd' die scherpelijck na-sporen
En soecken, door wat wech en hoe dat con geschien:
Maer (dat het nodichst is) seer weynich daer na sien
Hoese wt desen cuyl eens mogen zijn geheven
En treden tot een nieu en God-gevallich leven.

Anecdote en toepassing zijn ontleend aan een brief van Augustinus aan Hieronymus.
Erasmus maakt in zijn uitgave van Augustinus' werken op de anecdote opmerkzaam
11
door in margine aan te tekenen ‘facetum’ (kwinkslag) .

Satan gebonden (ed. Smit I 207).
Gelijck een dullen hont die menich heeft gebeten
Nu liggende wel vast gesloten aen een keten
De moede wandelaers aenblaffet even stijf,
En met een fel gesnau haer vliegende na t'lijf
Doet wijcken wte wech die hem sijn ongewennet,
Maer die sijn meester weet en sijne banden kennet
Gaet sonder achterdocht en keert hem nergens an
Versekert dat hy doch niet verre springen can:
So gatet ons met dy, ô Satan, dien de sonden
Wel gaven grote macht, maer een heeft u gebonden;
Die, of ghy hoge brult, u niet laet wyder gaen
Als sijne hant belieft. dies wy van nu voortaen
Op Godes vry geley by dagen en by nachten
Gaen vrolijck onsen pat en dijner niet en achten.
12

Beeld en toepassing komen voor in een preek, die op naam van Augustinus staat .

Verlatinge (ed. Smit I 72 naar Hs van Revius).
Wanneer den medicijn met vreden laet den crancken
En hem niet meer en quelt met pillen noch met drancken,
T'is teken int gemeen dat hy hem overgeeft
Dewyle tot sijn lijf hy niet meer moets en heeft:
T'is teken dat aen hem de straffen sijn verloren,
Als God den sondaer laet in zijne lusten smoren,
En dat van zijne ziel onheelbaar is het quaet:
Dit is den lesten slach als hij niet meer en slaet.
13

Beeld en toepassing vindt men in de Moralia van Gregorius Magnus .
J.C. ARENS

11
12
13

Ed. Basileae 1528, II p. 69, Ep. 29 (P.L. 33.733, Ep. 47).
P.L. 39.1820.
21.4, P.L. 76.193.
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Bibliografisch overzicht 1962
De hiernavolgende bibliografie behelst de in 1962 verschenen boeken en
tijdschriftartikels op het gebied van de literatuurwetenschap en van de Nederlandse
letterkunde. Naast de vaktijdschriften werden ook tijdschriften van algemene inhoud
geëxcerpeerd. Het verschijningsjaar is enkel aangegeven wanneer het aanvullingen
vóór 1962 betreft.

Naslagwerk
S. BARNET, M. BERMAN en W. BURTO, A dictionary of literary terms. Boston, Little.

96 pp.
Dictionnaire de la littérature contemporaine, 1900-1962; sous la direction de
P. de Boisdeffre. Paris, Ed. Universitaires. 682 pp.
B. DEUTSCH, Poetry handbook; a dictionary of terms. New York, Grosset. 177
pp.
E. FRENZEL, Stoffe der Weltliteratur; ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher
Längsschnitte. Stuttgart, A. Kröner V. XV + 670 pp. - Kröners Taschenausgabe,
300.
H. PONGS, Das kleine Lexikon der Weltliteratur; 4., erw. Aufl. Stuttgart, Union
V., 1961. 1782 kol.
R. ROEMANS en H. VAN ASSCHE, De tijdschriften opgericht vóór 1940. Hasselt,
Heideland. 380 pp. = Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks I, Vlaamse
literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958, 5.
G. VON WILPERT, Sachwörterbuch der Literatur; 3. verb. und erw. Aufl. Stuttgart,
A. Kröner V., [1961]. VIII + 704 pp. = Kröners Taschenausgabe, 231.

Personalia
De Backer - G.A. DUDOK, In memoriam Professor Franz de Backer. LT, 211,
okt., 460-61.
W. SCHRICKX, Franz De Backer (1891-1961). Jaarboek Maatschappij Ned.
Letterk. 1961-62, 178-81.
e

Celen - J.M. GANTOIS, Vital Celen, na vijf jaar. Notre Flandre, 10 j., 3, 5-9.
van Duinkerken - Documentatie van een feest. [bijdragen van K. Meeuwesse,
P. Kemp, M. Gilliams, V. Van Vriesland, L.J. Rogier, J. Engelman, A. Van
e

Dalsum]. Roeping, 38 j., 7, nov., 333-42.
van den Elsen - M.C. A. VAN DER HEIJDEN, Twee Berners in de oude en de
nieuwe letterkunde rondom 1900. 1. Pater G. Van den Elsen. Brab., 11e j., 6,
nov.-dec., 296-303.
Endepols - J.C.P. KATS, In memoriam Dr. H.J.E. Endepols, 1877-1962. De
e

Maasgouw, 81 j., 4, 97-102.
Enklaar - J.F. NIERMEYER, In memoriam Diederik Th. Enklaar, 1894-1962. Ts
e

voor geschiedenis, 75 j., 3, 348-49.
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Kinker - M. RUTTEN, Neerlandica aan de Rijksuniversiteit te Luik; Johannes
e

Kinker. RLV, 28 j., 2, 99-133.
e
Knuvelder - A.A. KEERSMAEKERS, Gerard Knuvelder 60. Boekeng., 40 j., 2,
maart, 41-42.
e
Moller - H.H. KNIPPENBERG, Dr Hendrik W.E. Moller herdacht. Brab. 11 j., 2,
maart/apr., 96-103.
e
Ritter - Dr. P. H Ritter jr. ter nagedachtenis. BVN, 15 j., 8, apr., 141.
e
P.H. Ritter jr. overleden. Nieuwsblad van de boekhandel, 129 j., 16, 19 apr.,
701-02.
Stemvers - W.L.M.E. VAN LEEUWEN, Fredericus Gerrit Anthony Stemvers
(1896-1961). Jaarb. Maatsch. Ned. Letterk. 1961-62, 160-64.

Lektuurvraagstuk
Regards neufs sur la lecture. Paris, Ed. du Seuil, 1961. 208 pp.
e
Leesgewoonten Vlaamse jeugd. Nieuwsblad van de boekhandel, 129 j., 35,
30 aug., 1377-78.
H. SCHMIDT, Lesen macht Freude. Duisburg, Alfons Eideus, 1961. 64 pp.
G. CASERES,

Jeugdlektuur
Overdenkingen over het kinder- en jeugdboek. De openbare
bibliotheek, 9 j., jan., 1-5.
J.H. BOMHOFF,

e

Auteursrecht
F. KLAVER,

e

Vernieuwing der auteurswet: onmacht of onwil? M, 10 j., 9, dec.,

628-37.
M. ROUSSELOT, Le droit moral de l'auteur. Rev. des deux mondes, 20, 15 oct.,
499-513.
e

H. SCHWAB-FELISCH, Kritische Gedanken zum neuen Urheberrecht. Merkur, 16

j., 2, nov., 1056-62.
C. REEDIJK, Stuivers en centen of: andermaal het uitleenrecht. Bibliotheekleven,
e

47 j., sept., 559-67.
M. WIJNSTROOM, Het uitleenrecht en de openbare bibliotheken. Bibliotheekleven,
e

47 j., sept., 626-39.
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Archiefwezen
Behind the books: the literary museum. Delta, spring V, 1, 67-69.
e
J. GRESHOFF, Tegen de verdediging van tekstvervalsing. BVN, 15 j., 9, mei,
166-67.
G. BORGERS,

Vertalingen
Y. FOPPEMA,

e

Greshoff over vertalen. Van taal tot taal, 6 j., 2, maart, 44-46.
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P. HARTMANN, Über die Rolle und den Wert des Übersetzens. Wirkendes Wort,

12e j., 3, mei, 150-54.
e

R. LINCÉ, Réflexions sur la poésie; essais de transpositions française. RLV, 28

j., 3, 251-57.
e

Een uitermate schadelijke bekroning. [G. Hermanowski]. NSt, 17 j.,
5, mei, 290-96.
N. ROST,

Literatuurwetenschap
I. ASSIMOW, Die neuen Aufgaben der Literaturwissenschaft. Sowjetwissenschaft;
e

Kunst und Literatur, 10 j., 6, juni, 573-88.
G. BANGEN, Die schriftliche Form germanistischer Arbeiten; Empfehlungen für
die Anlage und die äuszere Gestaltung wissenschaftlicher Manuskripte unter
besonderer Berücksichtigung der Titelangaben vom Schrifttum; mit einem
Geleitwort von H.E. Hass. Stuttgart, Metzler [=1961]. III + 92 pp. = Sammlung
Metzler B, Literaturwissenschaftliche Methodenlehre.
E. BERGER, Die literaturwissenschaftliche Methode Friedrich Gundolfs. Castrum
peregrini, 51, 17-30.
W.GS. HELLINGA en P.J.H. VERMEEREN, Codicologie en filologie. VI. Papier. SpL,
e

6 j., 1, 37-39.
e

Naar een begrip ‘literatuur’. Streven, 15 j., 6, maart, 531-39.
W. KAYSER, Das sprachliche Kunstwerk; eine Einführung in die
Literaturwissenschaft. 8. Aufl. Bern, A. Francke. 451 pp.
F. MARTINEZ-BONATI, La estructura de la obra literaria; una investigación de
filosofía y estética. Santiago, Universidad de Chile, 1960. 171 pp.
P. SZONDI, Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft. Die neue
e
Rundschau, 73 j., 1, 146-65.
P. THOMAS, De bruikbaarheid van ‘die Traumdeutung’ voor de moderne
e
literatuurbeschouwing. SpL, 6 j., 1, 25-36.
P.J.H. VERMEEREN, De kunst der filologie; rede uitgesproken bij de opening van
het 48e studiejaar van de School voor Taal- en Letterkunde te 's-Gravenhage
op 22 september 1962. Groningen, Noordhof. 32 pp.
W. DE VREESE, Over handschriften en handschriftkunde; tien codicologische
studiën; bijeengebr., ingel. en toegel. door P.J.H. Vermeeren. Zwolle, W.E.J.
Tjeenk Willink. XI + 205 pp. = Zwolse reeks van taak- en letterk. studies, 11.
D. DE WESPIN, Genèse de l'oeuvre poétique de Jean-Paul Weber. Synthèses,
e
16 j., 189, feb., 309-12.
M. JANSSENS,

Sociologie
De prozaïsche kant van de poëzie; gedichten publiceren.
Kontrast, 2 j., 3/4, mei-aug., [niet gepag., 9 pp.].
H. VAN FRAECHEM,
e
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Zur Theorie der modernen Literatur; der Avantgardismus in
soziologischer Sicht. Neuwied, Luchterhand. 286 pp.
L. KOFLER,
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Schriften zur Literatursoziologie; ausgewählt und eingeleitet von
Peter Ludz. Neuwied, Luchterhand, 1961. 568 pp. = Soziologische Texte, 9.
G. MOUNIN, Poésie et société. Paris, Presses Universitaires de France. 108 pp.
= Initiation philosophique.
G. LUCÀCS,

e

Literatur und Zensur. Frankfurter Hefte, 17 j., 12, dec., 824-33.
W. PINDER, Das Problem der Generation. München, Bruckmann V; 1961. 171
pp.
J.C. MURRAY,

Literatologie
De ontologische status van het literaire kunstwerk. Forum der
letteren, 2, 1961, 84-93.
J. DE BOURBON BUSSET, La littérature dans la société de demain. La table ronde,
177, okt., 117-25.
W.H. CAPITAN, Literary truth without empirical claims. Rev. internat. philos., 16,
116-26.
W. EMRICH, Zum Problem der literarischen Wertung. Wiesbaden, Fr. Steiner
V., 17 pp. = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
E. KOELWEL, Von der Art zu schreiben; Essays über philosophische und
dichterische Ausdrucksmittel. Halle (Saale), Verlag. f. Sprache und Literatur.
221 pp.
H. MEYERHOFF, Time in literature. Berkeley, University of California Press, 1960.
XIV + 160 pp.
W. STCHERBINA, Die Literatur und die geistige Entwicklung der Persönlichkeit.
J.G. BOMHOFF,

e

Sowjetwissenschaft. Kunst und Literatur, 10 j., 11, nov., 1093-1104.
W. SYPHER, Loss of the self in literature and art. New York, Random, 179 pp.
X. TILLIETTE, Existence et littérature. Paris, Desclée de Brouwer.
V.E. VAN VRIESLAND, Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde. Amsterdam,
E. Querido. 39 pp.
De wereld van het woord; Universitas-schrift over literatuur als menselijk
gebeuren. Leuven, Universitas, maart 128 pp.
C. WILSON, The strength of the dream; literature and the imagination. London,
Gollancz. 224 pp.

Esthetische categoriën
E.

en PH. KRONHAUSEN, Wat is pornografie? Eros en de vrijheid van drukpers.
e

[Pornography and the law]. bew. door J. Den Haan. 2 dr. 's-Gravenhave, Bert
Bakker / Daamen. 352 pp. = Ooievaar, 147/48.

Genres
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Algemeen - E. KERKHOFF, Lyrik, Epik, Dramatik. LT, 214, apr., 201-04.
Dagboek - G.R. HOCKE, Grösze und Elend der Selbstbetrachtung; Beiträge zur
e

Menschenkunde des europäischen Tagebuchs. Merkur, 16 j., 2, nov., 1044-55.
Drama - A. BEISS, Nexus und Motive; Beitrag zur Theorie des Dramas. DVJ,
e
36 j., 2, juni, 248-76.
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M. FELTHEIM, Comedy; plays, theory and criticism. New York, Harcourt. 288 pp.

Tragicomedy; its origin and development in Italy, France and
England. Urbana, University of Illinois. 331 pp.
e
N. DE VREDE, De structuur van het liturgisch drama in de Nederlanden. SpL, 6
j., 1, 1-24.
Essay - R. EXNER, Zum Problem einer Definition und einer Methodik des Essays
e
als dichterischer Kunstform. Neoph., 46 j., 3, juli, 169-82.
e
Kerklied - TH. GOVAART, Het lied van de Heer. Kultuurleven, 29 j., 10, dec.,
748-60.
e
Leugendicht - C. KRUYSKAMP, Het Nederlandse leugendicht. Volksk., 63 j.,
NR, 3, 97-123; 4, 145-57.
Luisterspel - A. POPPE, Het luisterspel, een zelfstandige kunstvorm. DWB,
e
107 j., 8, okt., 564-74.
Novelle - N. ERNÉ, Kunst der Novelle. 2. Aufl. Wiesbaden, Limes V., 1961. 127
pp.
Roman - Aspects of fiction; a handbook; cd. by H.E. Hugo. Boston, Little. 258
pp.
e
A.P. BRINK, Gedagtes oor ‘eksperimentele romankunst’. TVL, 12 j., 3, sept.,
44-56.
R. JANS, De Hollandse detectiveroman. Handelingen Zuidnederlandse Maatsch.
Voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XVI, 297-314.
W. NUTZ, Der Trivialroman; seine Formen und Seine Hersteller; ein Beitrag zur
Literatursoziologie. Köln und Opladen, Westdeutscher V., 119 pp. = Kunst und
Kommunikation, 4.
H. PFEIFFER, Die Mumie im Glassarg; Bemerkungen zur Kriminalliteratur.
Rudolstadt, Greifenv., [1961]. 315 pp.
e
F. SARNEEL, De geloofwaardigheid van de roman. Roeping, 37 j., 11, maart,
666-7 1.
M.T. HERRICH,

Strekkingen, stromingen
A barokk. Budapest, Gondolat. 182 pp.
e
A. DEMEDTS, De katholieken in de Nederlandse literatuur. DWB, 107 j., 4, apr.,
296-99.
E.B. GREENWOOD, Reflections on Professor Wellek's concept of realism. Neoph.,
e
46 j., 2, apr., 89-97.
e
F. KURRIS, Geloof en literatuur. Roeping, 37 j., 10, feb., 590-98.
e
R. WELLEK, A reply to E.B. Greenwood's reflections. Neoph., 46 j., 3, juli, 194-96,
I. BÁN,

Thema's en motieven
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e

Antwerpen in dicht en lied. XV [1561-1625]. Antwerpen, 8 j., 1,
apr., id., XVI, id., XVII [1648-59], ibid., 3, sept., 159-60. Id., XVIII [1663-825],
ibid., 4, dec., 200-04.
P. ARENTS,
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F. VAN BLADEL, De kerk in de Vlaamse roman. In: S. Kerkhofs en J. Van Houtte,

De kerk in Vlaanderen. Tielt, Lannoo.
e

Matriarchaal bewustzijn. Ontmoeting, 15 j., 12, sept., 306-18.
A. MORDELL, The erotic motive in literature. New rev. ed. New York, Collier. 202
pp.
E.I. STRUBBE, De metamorfoses van de Bakelandt-figuur. (1803-1961). Volksk.,
e
63 j., 4, 158-73.
E. CHEIXAOU,

Poetiek
De thematische structuur van de versregel. 's-Gravenhave,
Mouton. 224 pp. = Acta linguistica Rheno-Trajectinae, 2.
M.H. CANE, Making a poem, an inquiry into the creative process. New York,
Harcourt. 128 pp.
H.W. DECKER, Pure poetry; 1925-1930; theory and debate in France. Berkeley,
California U.P., VI + 131 pp.
CHR. D'HAEN, Enkele principiële beschouwingen over kunst. VLG, 4, 225-37.
M.J.G. DE JONG, Verzen en vragen; een inleiding tot het lezen van gedichten.
A.P. BRAAKHUIS,

e

6 dr., Terneuzen, D.H. Littooij, 96 pp.
G. KAZEMIER, Terzinen niet verstrengeld drielingsrijm in de Nederlandse poëzie.
NTg, 55e j., 5, 241-50.
J.H. KRAFFT, Poésie: corps et âme; étude sur l'esthétique de la poésie, suivie
de quelques généralisations. Paris, J. Vrin, 1961. 284 pp.
S. LEVIN, Linguistic structures in poetry. 's-Gravenhage, Mouton. 64 pp. = Janua
linguarum, 23.
A.A. MOLES, Structures du message poétique et niveaux de la sensibilité.
Médiations, 1961, 1, 161-72.
W. NOWOTTNY, The language poets use. New York, Oxford. 225 pp.
e

Muziek en poëzie. Mens en melodie, 17 j., 1, jan., 1-2.
e
M. RUTTEN, Poëzie, poëziestijl. VLG, 46 j., 12, dec., 780-94.
e
P. SNOEK, De waarheid van de dichter. DWB, 107 j., 9, nov., 611-12.
ST. SPENDER, The making of a poem. New York, Norton. 205 pp.
CH. WALSH, Doors into poetry. Englewood Cliffs, N. Jersey, Prentice. 292 pp.
M. WALTON, Science and poetry. Rev. Metaph., 1961-62, 15, 236-47.
TH. WEISS, Science and poetry. Ibid., 248-55.
W. PAAP,

Stilistiek
e

Literatuur- en stijlstudie. 13 dr., nagezien door Dr. C.A. Zaalberg.
Groningen, J.B. Wolters. 284 pp.
e
e
H.J.M.F. LODEWICK, Literaire kunst. 16 dr., 17 dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G.
Malmberg. 176 pp.
W. KRAMER,
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Allgemeine Stilistik. 2., neubearb. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 352 pp.
L. SPITZER, Linguistics and literary history; essays in stylistics. New York, Russell.
236 pp.
H. SEIDLER,

Kritiek
H.A. GOMPERTS, Achtergronden van hedendaagse literaire kritiek. LT, 213, feb.
e

49-60. -, Id., Tirade, 6 j., 63, maart, 121-36.
R. KANTERS, Aspects et problèmes de la critique littéraire. LT, 213, feb., 61-74.
e

Over literaire kritiek. Nieuwsblad van de boekhandel, 129 j., 19, 10
mei, 815-17.
e
C. VERHOEVEN, De muze en het woord. Roeping, 38 j., 4/5, aug.-sept. 207-12.
M. ROOIJ,

Wereldliteratuur
M. DIETRICH, Europäische Dramaturgie im 19. Jahrhundert. Graz, Köln, Böhlau,

1961. 578 pp.
Overzicht der Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse literatuurgeschiedenis;
tot stand gekomen in onderlinge samenwerking van de leraren aan het
e

Praediniusgymnasium te Groningen. 8 dr. Groningen, J.B. Wolters. 12 pp.
G. RIED, Weltliteratur unserer Zeit. München, M. Lurz. 242 pp.

Comparatisme
Actes du troisième Congrès de l'Association internationale de littérature
comparée. Proceedings of the third Congress of the International comparative
literature association. 's Gravenhage, Mouton, 368 pp.
J.C. BRANDT CORSTIUS, De vergelijkende literatuurwetenschap; pleidooi voor
beperking. LT, 216, okt., 474-81.
-, Willem de Clercq als literatuurhistoricus en comparatist. VMA, nr 10/12, 1961,
481-504.
Comparative literature; method and perspective; ed. by Newton P. Stallknecht
and Horst Frenz. Carbondale, Southern Illinois U.P., 1961. 317 pp.
C. DE DEUGD, De eenheid van het comparatisme. Utrecht, Instituut voor
vergelijkend Literatuuronderzoek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 86 pp. =
Utrechtse publicaties voor algemene literatuurwetenschap waarin opgenomen
de Mededelingen vanwege het Instituut voor vergelijkend literatuuronderzoek,
1.
me
M.F. GUYARD, La littérature comparée; 3
éd. revue. Paris, Presses
Universitaires de France, 1961. = Que sais je?, 499.
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M.J.G. DE JONG, Aantekeningen over het literair komparatisme en zijn beoefening

in Nederland. LT, 209, apr. 1961, 186-95.
M. SCHENKEVELD, Willem de Clercq en de literatuur. Groningen, J.B. Wolters.
XI + 293 pp.
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Invloed, spreiding
R. BRULEZ,

e

Hollandse belangstelling voor Vlaamse literatuur. VLG, 46 j., 6,

419-24.
e

A. DEMEDTS, De Nederlandse letterkunde: eenheid en samenwerking. TVL, 12

j., 1, maart, 29-35.
P. DELSEMME, Découverte des lettres néerlandaises par les français à la fin du
e

e

XIX siècle. NTg, 55 j., 1, 10-20.

Didactiek
Over de wijze van bespreken en voordragen van literair werk
op de middelbare school. LT, 214, apr., 178-84.
L.M. VAN DIS, Didactische handleiding voor de leraar in de moedertaal; met
bilbiografie. Amsterdam, Meulenhoff. 252 pp.
K. MORITZ, Schulung des literarischen Qualitätsgefühls; ein Unterrichtsversuch
in der Mittelstufe. Welt und Wort, 106-18.
J. NUCHELMANS, Algemene vorming en specialisatie in het wetenschappelijk
e
onderwijs van taal- en letterkunde. Annalen van het Thijmgenootschap, 50 j.,
2, sept., 158-71.
e
A. SIVIRSKY, De onderwijsbaarheid der letterkunde. M, 9 j., 10, jan., 807-21.
W. ORNEE, Gedichten lezen in de klas. LT, 211, okt. 19-1, 492-94.
E.W. STIEGLIS, De leraar in de taal- en letterkunde. LT, 217, dec., 620-24.
A. VAN VISSCHEL, Het onderricht in de Nederlandse letterkunde in het middelbaar
e
onderwijs. Persoon en gemeenschap, 15 j., 2, dec., 49-53.
J.S. TEN BRINK,

Nederlandse letterkunde
Overzichten
R. HENRARD, Aspekten van de ontwikkelingsgang der Nederlandse letterkunde.

LT, 214, apr., 157-67.
J.C. BRANDT CORSTIUS en J.G. BAAS, Nederlands literatuuroverzicht. Amsterdam,
J.M. Meulenhoff. 48 pp.
J. KARSEMEYER EN M.B. TEIPE, Nederlandse letterkunde. 2 A. Figuren en werken;
e

e

1 stuk, 5 dr. Zutphen, W.J. Thieme. VIII + 192 pp.
G. KNUVELDER, Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. XIII + 803 pp.
e
-, Inleiding tot de Nederlandse letterkunde; schets van de geschiedenis. 25
dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 256 pp.
e
-, Inleiding tot de Nederlandse letterkunde; Bloemlezing. 1. 18 dr. Ibid., 336
pp.
e
-, Id., 2, 16 dr. Ibid., 384 pp.
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e

W.L.M.E. VAN LEEUWEN, Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde. 16

dr. Groningen, J.B. Wolters. 184 pp. 1961.
L. LEOPOLD, Nederlandse schrijvers en schrijfsters; proeven uit hun werken met
e

beknopte biografiëen en portretten; met medew. van Dr. C.A. Zaalberg. 1. 18
herz. dr. door Dr. W.L. Brandsma. Groningen, J.B. Wolters. XVI + 504 pp. Id.,
e
2. 17 dr., XV + 481 pp.
H.J.M.F. LODEWICK, Literatuurgeschiedenis en bloemlezing. 1. Aanvang tot omstr.
e
e
1880. 9 dr., 248 pp. 2. Omstreeks 1880 tot heden. 7 dr. 448 pp.
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg.
P. VAN DER MEULEN en F. VEENSTRA, Literatuurgeschiedenis in teksten en
e
e
opdrachten. 1. Tot 1600; 4 dr. 144 p.; 2. Tot 1880, 4 dr. 192 pp.; 3. Moderne
literatuur, 4e dr. 204 pp.; Opdrachtboekje, 48 pp. Groningen, J.B. Wolters.
M. PAUWELS en M. GEBRUERS, Handleiding bij de geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde; 1. Van het begin tot omstreeks 1770. 125 pp. 2. Van
omstreeks 1770 tot heden. 183 pp. [Gepolycopieerd]. Antwerpen, NV.
Standaard-Boekhandel. 1960.

Lokaal
e

Genk in de literatuur. Tijdsp., 17 j., 3, maart-apr., 77-85.
e
J. DE CEULAER, Lier in de letterkunde. De toerist, 41 j., 1, nov., 1082-85.
Iepersch oud-liedboek; teksten en melodieën uit den volksmond opgetekend
door Alb. Blyau en Marcellus Tasseel. Brussel, Kon. Belg. Commissie voor
Volkskunde. 590 pp.
J. DROOGMANS,

Naar perioden
Middelnederlandse letterkunde
Algemeen - J.J. LUB, Sinte Augustijn hantboec; de Mnl vertalingen van het aan
Augustinus toegeschreven mamale. Proefschr. R.U. Utrecht. Assen, Van
Gorcum. 150 pp.
A. DE MANDACH, Naissance et développement de la chanson de geste en Europe.
1. La geste de Charlemagne et de Roland. Paris, Droz, 465 pp. = Publications
romanes et françaises. 69.
e

e

Eerste tijdvak: 12 , 13 eeuw
Beatrijs; inl. en aant. van Dr. W.H. Beuken. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg.
e

40 pp. 3 dr. = Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek.
e

De oorsprong van de Beatrijslegende. Roeping, 38 j., 4/5,
aug.-sept., 191-202.
E. LULOFS, Begrip voor Beatrijs. LT, 211, okt. 1961, 474-91.
Ferguut; uitgeg. met inl. en aant. door A.C. Bouman. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink. 220 p. = Klassieken uit de Ned. letterkunde, 18.
J.H. CARTENS,
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Hadewych en Heer Hendrik van Breda. Leiden, E.J. Brilt. VI + 48
pp. = Bijdragen tot de Ned. taal- en letterkunde, uitg. vanwege de Maatschappij
der Ned. letterkunde, 2.
G. SCHIEB, Auf den Spuren der maasländischen Eneide Henrics van Veldeken.
Studia germanica gandensia, 3, 1961, 233-48.
P.C. BOEREN,

e

-, De maaslandse Eneide van Henric van Veldeken. WT, 22 j., 3, kol. 97-104.
e

Karel ende Elegast; met inl. en aant. van Esther Hagers. 4 dr.
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 56 pp. = Malmbergs schoolbibliotheek.
e
Karel ende Elegast; ingeleid en verklaard door Dr. W. Van den Ent. 3 dr. bez.
door Prof. Dr. E. Rombauts. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 72 pp. = Klassieken
uit de Ned. letterkunde, 4.
L. DE MAN, Een devoet epistel ghescreven enen koc. Hand. Zuidnederl.
maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis, XVI, 185-217.
Van tweeërlei minne; bloemlezing van middelnederlandse lyriek; verz. door
Jop Pollmann. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 171 pp. = Klassieken uit de Ned.
letterkunde, 16.
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. VIII + 84 pp. = Ned. Volksboeken, 14.
e
G. STUIVELING, Het wanblad van Theophilus. NTg, 55 j., 2, 65-74.
e
Van den vos Reinaerde; uitg. door Dr. D.C. Tinbergen; 16 dr. bez. door Dr.
L.M. Van Dis. Groningen, J.B. Wolters. 224 pp. = Van alle tijden.
e
J. VAN HINTE, Hugenoten, Elmare en Reintje de vos. Zeeuws ts, 12 j., 6, 171-73.
e
A. MUSSCHE, Bij een ‘vertaling’ van de Reinaert. NVT 15 j. 11, 1284-91
A. VAN GEERTSOM, Bruno, de auteur van de Ysengrinus. VMA, nr, 1/4, 5-7.
Tweede tijdvak: ±1380-±1430
N. WIJNGAARDS, Structuurvergelijking bij de abele spelen. LT, 215, juni, 322-27.
Het abel spel van Lanseloet van Denemarken en de sotternie Die hexe na
volghende; aant. en enige opmerkingen over de abele spelen en de sotternien
van Dr. G. Stellinga. Gorinchem, J. Noorduijn en Zn. 72 pp.
Lancelot en het Hert met de witte voet; tekstuitg. met inl. en woordverklaring
e
door Dr. M. Draak. 2 dr. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 66 pp. = Zwolse drukken
en herdrukken, 6.
J. NOTERDAEME, Jacob de coster van Maerlant. Hand. Kon. Zuidnederl. maatsch.
voor taal- en letterkunde en geschiedenis, XV, 1961, 233-72.
e
-, Het kerkplein te Snellegem in de dertiende eeuw. Het Brugs ommeland, 1
j., 4, winter 1961.
e
A. VIAENE, Maerlant in grafschrift en kroniek. B, 63 j., 108, zaaimaand, 343-52.
J. DESCHAMPS, Fragmenten van twee middelnederlandse levens van Sint-Trudo.
Hand. Zuidned. maatsch. v. taal- en letterk. en gesch., XVI, 219-84.
Derde tijdvak: ±1430 - Renaissance
Van der Noot - W. VAN EEGHEM, Brusselse dichters, XVI, 6, Thomas Van der
e
Noot (ca. 1475 -ca. 1525); BrP, 12 j., l, 15 jan., 2; Id., 7, Ibid., 2, 15 feb.; 2;
Id., 8
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Ibid., 3, 15 maart, 2; Id., 9, Ibid., 4, 15 apr., 2; Id., 10, Ibid., 5, 15 mei, 2; Id.,
11, Ibid., 6, 15 juni, 2; Id., 12, Ibid., 15 juli, 2; Id., 13, Ibid., 8, 15 aug., 2; Id.,
14, Ibid., 9, 15 sept., 2; Id. 15, 10, 15 okt., 2.
R. HAESERIJN, Oorspronck der Cameren van Retorycke, statuten ende
ordonnancien der selve onder den titel Jesus metter Balsem Bloume;
tekstuitgave. Kultureel jaarboek van de Provincie Oostvlaanderen. II, 1961.
3-96.
P.J.J. VAN THIEL, Frans Hals' portret van de Leidse rederijkersnar Pieter
e

Cornelisz. van der Morsch alias Piero (1543-1628). OH, 76 j., 1961, 3/4,
153-72.
Elckerlyc - Den spyeghel der salicheyt van Elckerlyc; uitgeg. door Prof. Dr. A.
e
Van Elslander. 2 dr. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 22 + 54 pp.
= Klassieke galerij, 61.
M. VAN HELLEPUTTE, A propos de l'influence d'Elckerlyc en Allemagne. RLV,
e
28 j., 5, 410-14.
e
Florigout; fragmenten van een 14 eeuws ridderverhaal uitg. [met inl. en noten]
door Dr. K. Heeroma. Leiden, E.J. Brill. VIII + 51 pp. = Bijdragen tot de Ned.
taal- en letterkunde, 3.
Jhesus collacien; een laat-middeleeuwse prekenbundel uit de kring der
tertiarissen; met inl. en varianten uitgeg. door Dr. A.M. Baaij. Zwolle, W.E.J.
Tjeenk Willink. 406 pp. = Zwolse drukken en herdrukken, 40.
e
Mariken van Nieumeghen; inl. en aant. van G. Knuvelder. 4 dr.
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 68 pp. = Malmbergs Ned.
schoolbibliotheek.
e
Mariken van Nieumeghen; uitg. door Dr. C. Kruyskamp. 2 dr. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel. 36 + 80 pp. = Klassieke galerij, 66.
e
P. BRACHIN, En marge de Mariken van Nieumeghen. EG, 17 j., 3, juli-sept.,
313-18.

Zestiende eeuw
e

Algemeen - A. AMPE, Aantekeningen bij een 16 -eeuws handschrift uit
Dendermonde (Hs 4407-08 der KB te Brussel). Hand. Zuidned. maatsch. v.
taal- en letterk. en gesch., XVI, 9-54.
V. ARICKX, Baljuw Jacob Wybo uit Pittem, prins van de Rederijkerskamer van
e

Tielt in 1539. B, 63 j., 2, schrikkelmaand.
Het Antwerps Landjuweel van 1561; een keuze uit de vertoonde stukken; ingel.
en toegel. door Dr. C. Kruyskamp. Amsterdam, Wereldbibliotheek. XXVII + 117
pp. = Klassieke galerij, 146.
G.C. DE WAARD, Het spel van Meesene uit de Gentse bundel van 1539. NTg,
e
55 j., 2, 90-96.
Erasmus - The epistles; from his earliest letters to his fifty-first year; arranged
in order of time. 1-3. English translation from the early correspondence, with
a commentary confirming the chronological arrangement and supplying further
biographical matter, by Francis Morgan Nichols. New York, Russell. 496, 638,
472 pp.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

G. DEGROOTE, In Erasmus' lichtkring. Hand. Zuidned. maatsch. v. taal- en letterk.

en gesch. XVI, 83-184.
A. VLOEMANS, Erasmus. Zeist, W. De Haan. 143 pp. = Phoenix-pockets, 70.
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Linschoten - H. HOUWENS POST, De lusitanismen in de Itinerario van Jan Huygen
e

van Linschoten (1563-1611). NTg, 55 j., 3, 161-71.
Thieullier - F. VAN VINCKENROYE, Jan Thieullier, lofdichter van J.B. Houwaert.
e
SpL, 6 j., 1, 57-72.
Vervoort - A. AMPE, Het aan Vervoort toegeschreven Ghulden
Ghebede-Boecxken. OGE, dl 36, 2, juni, 129-64.

Zeventiende eeuw
Algemeen - J.C. ARENS, Studiën over nawerking van klassieken. 8. Evoë, Evoë,
Bacchus bij Heinsius, Vondel en Snellinx. TNTL, dl 79, 1, 57-61.
e

Wel op, wel op, ick wil ter jacht. SpL, 6 j., 1, 40-49.
J.A. VAN DORSTEN, Poets, patrons and professors; Sir Philip Sidney, Daniel
Rogers and the Leiden humanists. Oxford, U.P. XI + 237 pp. = Publications of
the Sir Thomas Browne Institute, Leiden, 2, general series.
R. FONCKE, Twee dichterlijke vrienden - Hendrick Laurensz. Spieghel en Roemer
Visscher - schrijven aan elkaar in verzen. VMA, nr 1/4, 145-62.
De liggeren en andere historische archieven der Antwerpse Sint Lucasgilde,
onder zinspreuk: Wt jonsten versaemt, afgeschreven en bewerkt door Ph.
Rombouts en Th. Van Lerius; [Inl. door H. Gerson]. Herdr. der uitgave
Antwerpen Den Haag (1864-76). 1. Liggere van 1453-1615; volledige
rekeningen van 1585-1586 en 1588-1589. Rekeningen van ontvangsten van
1616-1629. XII + 816 pp. 2. Liggere van 1629-1729. Inschrijvingsregister van
1719-94. Rekeningen van ontvangsten van 1629-1736. 1012 pp. Amsterdam,
N. Israel.
P. MINDERAA, De knipzang. TNTL, dl 79, 1, 10-35.
H.W. VAN TRICHT, Hooft, Huygens en Grol. TNTL, dl 79, 1, 1-9.
Cats - Aandacht voor Cats bij zijn driehonderdste sterfdag; studies naar
aanleiding van de herdenking op 12 sept. 1960 bijeengebracht door Prof. Dr.
P. Minderaa. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 200 pp. = Zwolse reeks, 12.
Caudron - A. DE MAEYER, Guilliam Caudron. Kultureel jaarboek van de Provincie
Oostvlaanderen. I, 1961, 125-38.
de Condé - A. DE MAEYER, Johannes Jacobus de Condé en zijn passiespel.
e
1617-1679. ESB, 45 j., 1/2, jan.-feb., Id., (vervolg), Ibid., 3/4, maart-apr.,
93-100.
Cool - JACOB COOL, Den staet van London in hare grote peste [in het Iaer des
Heeren MDCIII; beschreven A.D. 1604]; tekst in facs. naar de druk van Richard
Schilders tot Middelburgh van het jaar 1660; met inl. en aant. door J.A. Van
Dorsten en K. Schaan. VI + 64 pp. Leiden, E.J. Brill. = Leidse drukken en
herdrukken, 5.
Evangelista - L. KAMPSCHREUER, Werken van Johannes Evangelista van
's-Hertogenbosch (1588-1635). OGE, dl 36, 2, juni, 165-93.
Focquenbroch - B. DE LIGT, Aantekeningen bij een uitgave van W.G. Van
e
Fockenbrochs ‘Afrikaense Thalia’. SpL, 6 j., 1, 50-56.
e
Hooft - L.C. MICHELS, Voorsmaak van Hooft. NTg, 55 j., 2, 82-89.
e
S.F. WITSTEIN, De waerschouwing van Curtius. NTg, 55 j., 5, 257-61.
E. DEMARRE,
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e

‘Sinnen’ bij Hooft. NTg, 55 j., 1, 31-35.
Huygens - A.G.H. BACHRACH, Sir Constantine Huygens and Britain. 1569-1687;
a pattern of cultural exchange. 1. 1569-1619. XII + 260 pp. Oxford, Universitaire
pers. = Publications of the Sir Thomas Browne Institute, General series, 1.
F.L. ZWAAN,

e

Fagiano, Huygens, Marino. NTg, 55 j., 3, 156-57.
P.J.H. VERMEEREN, Trijntje Cornelis vóór het voetlicht. LT, 214, apr., 168-78. -,
Constanter in Engelse lijst gevat. LT, 217, dec., 639-45.
Petyt - A. DEBLAERE, De mystieke schrijfster Maria Petyt (1623-77). Gent,
e
Secretarie der Academie. 415 pp. - Kon. VI. Academie, VI R., 87.
e
H. PLARD, Une mystique flamande retrouvée: Maria Petyt (1623-1667). EG, 17
j., 3, juli-sept., 347-54.
Revius - J.C. ARENS, Van puntdicht tot zedeles: Revius bewerkt Owen. NTg,
e
55 j., 1, 42-44.
e
-, Revius borgt bij Horatius ‘Tot des princen roem’. Neoph., 46 j., 1, jan., 70-73.
L. STRENGHOLT, Een hardnekkig misverstand over Revius en zijn sonnet Hy
droech onse smerten. LT, 216, okt., 486-89.
e
Stalpart van der Wiele - B. WOLKEN, Stalpart en het manierisme. Roeping, 37
j., 9, jan., 554-59.
De Swaen - C. JANSSENS-AERTS, De twee uitgaven van Willem De Swaen's
geestelijke liederbundel (1655 en 1661). OGE, dl 36, 2, juni, 194-207.
Vondel - Gysbreght van Aemstel, d'ondergang van zijn stadt en zijn
ballingschap; treurspel; uitgeg. door T. Terwey en Dr. C.G.N. De Vooys, herzien
e
door Dr. L.M. Van Dis. 19 dr. Groningen, J.B. Wolters. 164 pp. = Van alle
tijden.
e
Gysbreght van Aemstel; aant. van Dr. J.J. Mak. 5 dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G.
Malmberg. 88 pp. = Malmbergs Ned. Schoolbibliotheek.
Joseph in Egypten; v. aant. voorzien door Drs G. Ch. Dupuis en Drs D.F.
Kouwenhoven. Gorinchem, J. Noordwijn & Zn. 72 pp.
Joseph in Dothan; met een inl. en aant. door L. Strengholt. Zwolle, W.E.J.
Tjeenk Willink. 120 pp. - Klassieken uit de Ned. letterkunde, 15.
W.J.M.A. ASSELBERGS, Hochmut und Hochzeit bei Vondel. In: Spätzeit und
e
Spätzeitlichkeit [Voordrachten gehouden op het 2 Congres van de
Internationale Vereinigung für germanische Sprachen und Literaturwissenschaft,
Kóbenhavn 1960. Bern, A. Francke. p. 44-51.
F.C. DOMINICUS, Een merkwaardige overeenkomst in twee verzen van Vondel.
LT, 208, feb., 61, 75-76.
e
L. FESSARD, Vondel et la mer. EG, 17 j., 3, juli-sept., 319-27.
E. KRISPIJN, Vondel's ‘Leeuwendalers’ as a source of Gryphius' ‘Horribilicribrifax’
e
and ‘Geliebte Dornrose’. Neoph., 46 j., 2, apr., 134-44.
L.C. MICHELS, Warande en Roskam. LT, 209, apr. 1961, 199-200.
P. MINDERAA, Het treurspel Zungchin belicht vanuit zijn vermoedelijke groei.
TNTL, dl 79, 2, 115-34.
P.E.L. VERKUYL,
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Godt is 't kloosterslot en ende; Vondels verzen op het religieuze
leven; verz. en toegel. Brugge, Desclée de Brouwer. 120 pp.
W.A.P. SMIT, Van Pascha tot Noah; een verkenning van Vondels drama's naar
continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. 3. Koning David
Spelen - Noah. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 618 pp. = Zwolse reeks, 5 C.
O. PENNOCK,

Achttiende eeuw
Algemeen - P. MAXIMILIANUS, Nederlandse vertalingen van het Stabat mater
e

vanaf de romantiek. LB, 51 j., 1, 34-70.
e
A. VIAENE, Rederijkerstriomfen te Wakken 1783-1785. B, 63 j., 5, bloeimaand,
129-33.
Bilderdijk - M.J.G. DE JONG, Bilderdijks vertaling van de OEdipus Rex.
Hermeneus, dl 34, 1, sept., 10-23.
Huydecoper - C.J.J. VAN SCHAIK, Balthazar Huydecoper; een taalkundige,
letterkundige en geschiedkundige initiatie. [Proefschr. R.U. Utrecht]. Assen,
Van Gorcum. 208 pp.
e
De Swaen - R. SEYS, Michiel De Swaen. 1. De mens. Ons Erfdeel, 6 j., 1, sept.,
58-61.

Negentiende eeuw
Algemeen - A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A. Asselbergs], Honderdvijfentwintig
e

jaar [De Gids]. De gids, 125 j., 1, jan., 58-62.
R.G.K. KRAAN, Ons tijdschrift; 1896-1914; een literair-historisch perspectief.
e
Groningen, J.B. Wolters. VII + 273 pp. (Bespr. W. Asselbergs, NTg, 55 j., 6,
338-42).
e
L. SIMONS, Klaus Groth over Vlaanderen. WT, 22 j., 6, juni, kol. 241-46.
J. SOENEN, Bestaat er, naast Becker's Rheinlied, ook een Nederlandse invloed
e
op het ontstaan van de ‘Vlaamse Leeuw’? WT, 22 j., 2, feb., 65-68.
e
A. WESTERLINCK [J. Aerts], De Zuidnederlandse dichtkunst in de 19 E.; een
e
synthetische waardering. DWB, 107 j., 2, feb., 87-98.
-, Poëtisch panorama. Leuven, Davidsfonds. 248 pp.
Bosboom Toussaint - H. REESER, De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida
Toussaint. 361 pp.
Conscience - G. DEGROOTE, Hendrik Conscience en de Zuidnederlandse
Maatschappij van Taalkunde. Hand. Kon. Zuidned. maatsch. voor taal- en
letterk. en gesch., XVI, 5-7.
e
M. LAMBIN, De ouders van Hendrik Conscience. De toerist, 41 j., 17, sept.,
917-20.
e
-, Karamellenverzen van Conscience en van tijdgenoten. De toerist, 41 j., 1,
nov., 1100-1117.
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Couperus - Couperus en de oudheid; een opstel van Prof. Dr. W.E.J. Kuiper
en enkele brieven van Couperus. Amsterdam, Moussault, 1961. 48 pp.
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Doolaeghe - A. LOWYCK, Tegelbakkerijen te en rond Diksmuide. Onze stam,
e

11 j., 2, [bijblad Ons Heem], 73-76.
Emants - M. EMANTS, Brieven aan Frits Smit Kleine; uitgeg., ingel. en van
aantek. voorzien door P.H. Dubois. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum. 105 pp. = Achter het boek, 1.
e

Marcellus Emants en Toergenjew. M, 9 j., 12, maart, 922-30.
e
Gezelle - F. BRAUN, Guido Gezelle. Wort in der Zeit, 8 j., 10, 10-12.
e
Van Hee - K.M. DE LILLE, Z.E.H. Alfons Van Hee. Bachten de kupe, 4 j., 5, nov.,
85-96.
Multatuli - Essays over Multatuli; door P.H. Dubois, Prof. Dr. G. Stuiveling, D.
De Vries ea. Rotterdam, A. Donker. 172 pp.
e
R. LEROY, De structuur van ‘Millioenenstudiën’. RLV, 28 j., 5, 405-09.
Van Oye - P. VAN OYE, Brieven van Constance Teichman en Edgard Tinel aau
Eugeen Van Oye. VMA, nr 1/4, 121-44.
Pierson - D.A. DE GRAAF, Het leven van Allard Pierson. Groningen, J.B. Wolters.
e
184 pp. (Bespr. J.A. Kamerbeek, NTg, 55 j., 5, 274-76; C. Kruyskamp, TNTL,
dl 79, 2, 163-64).
Potgieter - F.W. VAN HEERIKHUIZEN, Structuur en achtergrond van ‘De
e
nalatenschap van den landjonker’. NTg, 55 j., 6, 289-300.
C.A. ZAALBERG, De terzinevorm van Potgieters ‘Florence’. LT, 213, feb., 105-08.
Rodenbach - J. DE MUELENAERE, De eeuwfeestuitgave van Rodenbach. WV,
e
11 j., 64, juli-aug., 83-86.
Snieders - J. PEIJNENBURG, De Sniedersweek te Bladel; 9-17 juni 1962.
e
Brabantia 11 j., 4, juli-aug., 187-95.
Willems - A. DEPREZ, Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von
Fallersleben (1836-1843); met inl. en aant. = Studia germanica gandensia, 4.,
53-164. (Ook als overdr. Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie
van de Rijksuniversiteit te Gent, 1).
Zetternam - G. SCHMOOK, De familie Diricksens tot dewelke Eugeen Zetternam
behoorde. Hand. Zuidned. maatsch. v. taal- en letterk. en gesch., XVI, 315-42.
Beweging van tachtig
Van Deyssel - P. VAN EETEN, Ik heb vannacht mijn kussen nat geweend. NTg,
e
55 j., 1, 39-41. [H. Swarth, L. Van Deyssel].
e
H.G.M. PRICK, Lodewijk Van Deyssel en ‘Flanor’. NTg, 55 j., 1, 26-31.
-, Lodewijk Van Deyssel; gedenkschriften; voor de eerste maal volledig naar
het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien. I-II. Zwolle,
W.E.J. Tjeenk Willink. 849 pp. = Zwolse drukken en herdrukken, 41a,b.
Van Eeden - H.C. RÜMKE, Van Eeden als psychiater. Versl. Kon. Ned. Acad. v.
Wetensch., Afd. Natuurkunde, 71, n. 6, 96-101.
Gorter - P. CALIS, Topkonferentie. 1. Herman Gorter of de ideologische barriere.
e
M, 10 j., 2, mei, 84-93.
P.H. DUBOIS,

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

70
e

Kloos - H. MICHAEL, Martha Doorenbos. NTg, 55 j., 1, 1-2.
e

Paap - G.H. 'S-GRAVESANDE, Bernard Canter over ‘Jeanne Collette’. NTg, 55
j., 2, 78-81.
Verwey - F.W. VAN HEERIKHUIZEN, Albert Verwey, overleden 8 maart 1937. BVN,
e

15 j., 7 maart, 127-28.
e

Verwey over het vers van Gorter. NTg, 55 j., 5, 255-56.
e
J.W. SCHULTE NORDHOLT, Een op de onsterflijkheid gerichte wil. M, 9 j., 11,
feb., 838-45.
e
W.A.P. SMIT, Verwey als onvergetelijke leermeester. M, 9 j., 11, feb., 846-51.
Van Nu en Straks
M. RUTTEN, Le symbolisme français et le renouveau de la poésie belge
e
d'expression néerlandaise. EG, 17 j., 3, juli-sept., 328-43.
Van Langendonck - L. SOURIE, Prosper Van Langendonck 1862-1962. Brugge,
Klimop. 83 pp.
A. WESTERLINCK [J. Aerts], Prosper Van Langendonck; 15.3.1862-1962.
e
Boekeng., 40 j., 2, maart, 43-45.
e
Streuvels - G. VERBEECK, Het leven en de dood in den ast. Nova et vetera, 39
j., 3, 1961-62, p. 171-201.
Toussaint - H. TEIRLINCK, F.V. Toussaint van Boelaere, 1875-1947; [gevolgd
e
door] F.V. Toussaint van Boelaere, Nagelaten geschriften. NVT, 15 j., 7,
807-19.
e
Vermeylen - R.F. LISSENS, Een merkwaardig geval van parallelisme. SpL, 6
j., 1, 62-64.
Van de Woestijne - P.D. VAN DER WALT, Stramien en patroon: Karel Van de
e
Woestijnes De boer die sterft. TVL, 12 j., 3, sept., 59-63.
F. JANSONIUS,

Twintigste eeuw
Tot 1914
G.H. 'S-GRAVESANDE, Geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen; brieven en
documenten; voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck. Brussel,
A. Manteau. 144 pp.
H. TEIRLINCK, Marginalia bij een geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen.
e

NVT, 15 j., 7, 846-57.
e

A. DE RIDDER, Herinneringen aan toen. VLG, 46 j., 1, 13-28.
TH. WEEVERS, On the origins of an accentual verse form used by William Morris

and Henriette Roland Holst. Neoph. 210-26.
e
Adwaita - F. CLOSSET, Adwaita. RLV, 28 j., 3, 235-38.
A.M. CRAM-MAGRÉ, Dèr Mouw-Adwaita; denker en dichter. Groningen, J.B.
Wolters. 252 pp.
Boutens - P. CALIS, Topkonferentie. 3. P.C. Boutens: tussen helderziendheid
e
en gewrongenheid. M., 10 j., 4, juli, 23-38.
K. DE CLERCK, P.C. Boutens. Brugge, Desclée de Brouwer. 52 pp. =
Ontmoetingen.
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e

-, P.C. Boutens, dichter van de ‘waazge schemerkimmen’. NVT, 15 j., 12,
1389-1401.
e

-, Boutens en België. VLG, 46 j., 3, 198-204.
e

25 jaar na Boutens' rijmprent. De gids, 125 j., 4, apr., 257-70.
e
P.C. Boutens als leraar te Voorschoten. De gids, 125 j., nov., 304-15.
e
-, Boutens' ‘Naenia’. NTg, 55 j., 3, 134-38.
e
Elsschot - L.B. CARLIER, Willem Elsschot als dichter. VLG, 46 j., 8, 479-505.
e
B. KEMP [B. Van Vlierden], Elsschot of de wijsheid der beperking. Tijdsp., 17
j., 4, mei, 104-110.
e
P. VAN STEEN, Onthulling gedenkplaat Willem Elsschot. BVN, 15 j., 8, apr.,
154.
van Gogh-Kaulbach - M. SCHMITZ, Anna van Gogh-Kaulbach. (1829-1960).
Jaarb. Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden, 1961-62; 100-07.
e
van Hecke - H. TEIRLINCK, Firmin Van Hecke. NVT, 15 j., 2, 186-89.
Jeurissen - J. DROOGMANS, De Hasselaar Alfons Jeurissen; de meesterlijke
e
verteller van de Kempen. Tijdsp., 17 j., 7, sept., 190-94.
Van der Leeuw - P. BRACHIN, Een onrustige ziel: Aart Van der Leeuw. DWB,
e
107 j., 6, juli, 388-409.
Leopold - P. CALIS, Topkonferentie. 2. J.H. Leopold: variaties op een stilte. M,
e
10 j., 3, juni, 159-67.
Van Nijlen - L. GILLET, Jan Van Nijlen: dichter van de eenvoudige menselijkheid.
e
RLV, 28 j., 1, 32-38.
e
-, De crisisjaren van een dichter. RLV, 28 j., 3, 239-55.
Van Schendel - J. DE CORT, Stijlverschijnselen in het jeugdwerk van Van
e
Schendel. NTg, 55 j., 3, 152-55.
Selleger-Elout - C.E. POTHARST-GIMBERG, Johanna Madeleine Selleger-Elout.
Jaarb. Maatsch. Ned. Letterk. te Leiden, 1961-62, 151-54.
e
Warden Oom - A. V[IAENE], Familieboom van Warden Oom. B, 63 j., 11,
slachtm., 365.
Van 1914 tot 1940
A. DEMEDTS, Enkele buitenlandse invloeden op onze expressionistische
e
literatuur. WV, 11 j., nov.-dec., 393-99.
e
F. FRANCKEN [F. Clijmans], Carolus. Sodipa, 10 j., 1, 13-15.
TH. GOVAART, Het geclausuleerde beest; index en opstellen over F. Bordewijk,
Meesterschap over het monster en Hugo Claus. De krakende makelaar.
Hilversum, Paul Brand. 224 pp. = Tweelicht, 5.
e
G.H. 's-GRAVESANDE, Een tijd in sonnetten. M, 9 j., 10, jan., 801-04.
A. VAN DER PLAETSE, Buitenlandse invloeden op het expressionistisch toneel in
e
Vlaanderen na 1918. WV, 11 j., 66, nov.-dec., 432-37.
e
U. VAN DE VOORDE, Literair en artistiek expressionisme. WV, 11 j., 66, nov.-dec.,
394-99.
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e

Bloem - K. JONCKHEERE, Ik heb eens Jacques Bloem zien wuiven. NVT, 15
j., 5, 621-24.
e

-, De dichter J.C. Bloem. RLV, 28 j., 2, 149-51.
Ter Braak - A. BORSBOOM, Menno ter Braak; onpersoonlijk nihilisme en
nihilistische persoonlijkheid. [Proefschr. Gem. Univ. Amsterdam]. VI + 200 pp.
e

Menno Ter Braak. RLV, 28 j., 1, 2-32.
e
H.J.A. HOFLAND, Ter Braak en de OAS. Podium, 16 j., 7, apr., 289-97.
Brulez - P.H. DUBOIS, Raymond Brulez: mirror of humanity. Delta, autumn;
22-26.
Bruning - A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A. Asselbergs], Gerard Bruning. DWB,
e
107 j., 1, jan., 11-34.
Buckinx - P. THOMAS, P.G. Buckinx of de vlucht naar het essentiële. DWB,
e
107 j., 8, okt., 575-80.
e
Burssens - P. SNOEK, Gaston Burssens: de grote alleenstaande. VLG, 46 j.,
5, mei, 337-43.
Coster - B. RANKE [F. Van der Auwera], Om het lijk van Coster of hoe partijzucht
e
het oordeel vertroebelt. DWB, 107 j., 1, jan., 44-50.
e
Coolen - A. DONKER [N.A. Donkersloot], In memoriam Antoon Coolen. NSt, 17
j., 1, jan., 1-3.
A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A. Asselbergs], Antoon Coolen (1897-1961). Jaarb.
v.d. Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden, 1961-62, 60-64.
Daisne - Huldiging Johan Daisne. Kultureel jaarboek voor de Prov.
Oostvlaanderen. I, 1961, 49-88.
A. DEMEDTS, Joh. Daisne. Brugge, Desclée de Brouwer. 60 pp. = Ontmoetingen.
e
B. KEMP [B. Van Vlierden], Johan Daisne als romancier. Boekeng., 40 j., 7,
sept., 241-44.
Demedts - W. CORSMIT, Existentieel-religieuze bezinningsmotieven uit romans
e
van A. Demedts. Het pennoen, 13 j., 3, juli, 8.
e
P. RETSIN, André Demedts als romancier. NStn, 19 j., 1, okt.-nov., 1-10.
e
A. WESTERLINCK [J. Aerts], Hulde aan André Demedts. WV, 11 j., 62, maart-apr.,
110-13.
VAN DUINKERKEN, Verzamelde geschriften. 1. Vertelling en vertoog. 3. Historie
en kritiek. Utrecht, Het Spectrum. 852, 964 pp.
e
Helderenberg - P.G. BUCKINX, De dichter Gery Helderenberg. Tijdsp., 17 j., 4,
mei, 102-03.
e
Jonckheere - P. THOMAS, Jonckheere of de bedreigde visie. DWB, 107 j., 7,
aug.-sept., 495-99.
e
Keuls - C.J.E. DINAUX, De P.C. Hooft-prijs voor H.J.W.M. Keuls. BVN, 15 j.,
10, juni, 184-85.
e
G. STUIVELING, Keuls bekroond. BVN, 15 j., 9, mei, 165.
e
E. ZERNIKE, De dichter Keuls. NSt, 17 j., 8, aug., 464-74.
Marsman - P. CALIS, Topkonferentie. 7. H. Marsman: experiment en klassiciteit.
e
M, 10 j., 9, dec., 610-18.
F. CLOSSET,
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W. SPILLEBEEN, Emmanuel Looten en Hendrik Marsman; proeve van vergelijking.
e

NStn, 18 j., apr., 126-40.
e

Melis - J. DROOGMANS, Dichter Jan Melis zestig jaar! Tijdsp., 17 j., 5, juni,
130-39.
Minne - M. ROELANTS, Regionale intimiteit; Richard Minne rijst er boven uit.
e

DWB, 107 j., 5, mei-juni, 345-48
Nijhoff - P. CALIS, Topkonferentie. 6. M. Nijhoff en de plastiek van het gedicht.
e

M, 10 j., 8, nov., 510-19.
e

A. MARJA, Nijhoff als kriticus. M, 9 j., 11, feb., 87-89.
K. MEEUWESSE, Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie; de symboliek van Des

Heilands tuin, een pinksterspel. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 44 pp. =
Tilliburgis, 10.
J. DE POORTERE, Martinus Nijhoff. Brugge, Desclée de Brouwer. 53 pp. =
Ontmoetingen, 36.
van Ostaijen - P. CALIS, Topkonferentie. 5. Van Ostaijen en de sonoriteit van
het woord. [Gevolgd door een onuitgegeven tekst van van Ostaijen: Portret
van een jonge maeceen]. 419-30, 431-35.
G. VANDENHAUTE, ‘Het dorp’ van Paul van Ostaijen; poging tot analyse. RLV,
e
28 j., 1, 39-48.
de Pillecijn - F. BONNEURE, Filip De Pillecijn. groot schrijver, groot mens. Het
e
pennoen, 13 j., 4, sept., 7.
e
A. DEMEDTS, Filip de Pillecijn ten afscheid. Perisc., 12 j., 11, sept., 1, 2.
e
A. VAN WILDERODE [C. Coupé], In memoriam Filip de Pillecijn. Streven, 16 j.,
dl 1, 1, 71-7.
Roelants - J. BOYENS, De absolutiste in de Nederlandse letterkunde; Maria
Danneels of het leven dat wij droomden door Maurice Roelants. Jeugd en
cultuur, 8, 344-50.
Roland Holst - P. CALIS, Topkonferentie. 4. De dubbele werkelijkheid van A.
e
Roland Holst. M, 10 j., 5/6, aug.-sept., 304-12.
J. ELEMANS, A. Roland Holst. Brugge, Desclée de Brouwer. 62 pp. =
Ontmoetingen, 34.
e
Slauerhoff - A. LEHNING, Een land nog niet in kaart gebracht. M, 10 j., 2, mei,
98-106.
J. Slauerhoff; samengest. door B. Bakker, G. Borgers, J. Hulsker, ing. door
F.C. Terborgh; uitg. van Het Ned. Letterk. Museum en Documentatiecentrum.
Amsterdam, De Bezige Bij. 40 pp. = Schrijvers' prentenboek.
Swerts - F. WEEMAELS, Lambert Swerts. Op de uitkijk, Si, aug., 46-50.
Thomson - W. BANNING, Jan Jacob Thomson (1882-1961). Jaarb. Maatsch.
Ned. Letterk. te Leiden, 1961-2, 165-69.
Timmermans - M. CORDEMANS, Herinneringen aan ‘Pieter Brueghel’ van Felix
Timmermans. Hand. Zuidned. Maatsch. Vv. Taal- en letterk. en gesch., XVI,
68-81.
A. VAN HAGELAND [A. Rutgeerts], Felix Timmermans en de volkse kunst. Ned.
e
volksleven, 12 j., 3, 201-03.
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e

'n Vlaamse heimatkunstenaar. TVL, 12 j., 2, juni, 48-52.
Verschaeve - L. VILSEN [A. Van Impe], Cyriel Verschaeve. Brugge, Desclée de
Brouwer. 52 pp. = Ontmoetingen, 38.
Vestdijk - S. Vestdijk; uitg. van het Ned. Letterk. Mus. en documentatiecentrum
e
Amsterdam, De Bezige Bij. 2 dr. 40 pp. - Schrijvers' prentenboek. E. TERNOO,
Notities over de stijl in ‘De redding van Fré Bolderhey’. LT, 217, dec., 646-57.
R.A. CORNETS DE GROOT, De artistieke opbouw van Vestdijks romans. Gids,
e
125 j., 8, okt., 219-31.
e
Vriamont - [J. Greshoff], Vriamont. Standpunte, 15 j., 4/5, apr.-juni, 68-70.
e
Walschap - Hoe ik Frans-vlaming werd. Ons erfdeel, 5 j., 4, juni, 1-6.
Van 1914 tot 1940
A. BUNGERT, Der magische Realismus der Flamen; Leben auf zwei Ebenen.
e
Deutsche Rundschau, 88 j., 3, maart, 246-53.
J. DE CEULAER, Te gast bij Vlaamse auteurs. Antwerpen, De Garve, 96 pp.
C.J.E. DINAUX, Gegist bestek; benaderingen en ontmoetingen. II. 's-Gravenhage,
A.A.M. Stols/J.P. Barth. 204 pp.
TH. GOVAART, Driemaal ambivalentie: Dirk Coster, F. Bordewijk, H. Claus.
e
Kultuurleven, 29 j., 3, maart, 156-91.
e
G. HERMANOWSKI, , Zum flämischen Roman. Welt und Wort, 17 j., 3, maart,
73-74.
e
G. STUIVELING, Woord en beeld. BVN, 15 j., 7, maart, 121.
Terugblik en perspectief; enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie.
[Uitspraken van V.E. Van Vriesland, K. Jonckheere, G. Smit, J.C. Elburg, P.
e
Rodenko, J. Walravens, A. Den Besten, P. Calis, J. Bernlef]. Gids, 125 j., 10,
dec., 353-76.
e
W. ZAAL, Jongerentijdschriften (1955-1961). NTg, 55 j., 3, 172-77.
Achterberg - P. CALIS, Verstarring en vernieuwing bij Gerrit Achterberg. Gids,
e
125 j., 1, jan., 63-67.
e
F. CLOSSET, Gerrit Achterberg. RLV, 28 j. 4, 310-13
J. FEENSTRA, In memoriam Gerrit Achterberg. Amsterdam, Dim Dom. 4 pp.
TH. GOVAART, Vrouw, woord en God; over de poëzie van Gerrit Achterberg.
e
Kultuurleven, 29 j., 1, 21-35.
e
In memoriam Gerrit Achterberg. Gids, 125 j., 3, maart.
I. DE JONG, In memoriam Gerrit Achterberg. De Tsjerne, 128-33.
A. DE LONGIE, Gerrit Achterberg; experiment met de dood en eeuwigheid. NStn,
e
18 j., 8, sept., 243-49.
T. NEELISSEN, Kanttekeningen bij het oeuvre van Gerrit Achterberg. De maand,
e
5 j., 3, maart, 170-80.
e
G. STUIVELING, In memoriam Gerrit Achterberg. BVN, 15 j., 6, feb., 101-02.
A. VISSER, Over de Jabbok (bij de dood van Gerrit Achterberg). Standpunte, nr
e
e
40/41, 15 j., 4/5, apr. juni, 14-17. Id., Nieuwsbl. v. d. boekhandel, 129 j., 4,
25 jan., 139-41.
P.O. VAN DER WALT,
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Bernlef - In gesprek met J. Bernlef [Hendrik Jan Marsman]. Ned. Bibliografie,
e

105 j., 1, maart, 3.
Blaman - Anna Blaman [samengest. door Bert Bakker, G. Borgers, J. Hulsker
ea. ingel. door S. Vestdijk. Uitgave van het Ned. Letterk. Mus. en
documentatiecentrum. Amsterdam, De Bezige Bij. 40 pp. = Schrijvers'
prentenboek, 8. C. YPES, Anna Blaman. LT, 209, apr., 194-99.
Boschvogel - A. DEMEDTS, Een zalige verjaardag voor Boschvogel (geb. 22
e

sept. 1902). WV, 11 j., 66, nov.-dec., 446-7.
e
Brakman - N. GREGOOR, In gesprek met Willem Brakman. Roeping, 37 j., 11,
maart, 651-64.
van Bruggen - NIC VAN BRUGGEN, Portret van een jonge man als dichter. Perisc.,
e
12 j., 9/10, juli-aug., 4.
e
Brulin - C. TINDEMANS, Tone Brulin en de staatsruif. Streven, 15 j., 6, maart,
574-76.
e
Carlier - L. SCHEER, Suspense van Libera Carlier. DWB, 107 j., 10, dec.,
752-54.
Claus - TH. GOVAART, Het geclausuleerde beest; opstellen over het werk van
F. Bordewijk en Hugo Claus. 's-Gravenhage, M. Nijhoff. = Tweelicht, 5.
e
Dekker - L. KLEYN, In memoriam Maurits Dekker. Nieuwsbl. v. d. boekh., 129
j, 42, 18 okt., 1699-1700.
e
Dermoût - G. STUIVELING, Bij de dood van Maria Dermoût. BVN, 15 j, 11, juli,
202-03.
Kemp - J. DROOGMANS, Bernard Kemp bekroond met de Prijs voor Letterkunde
e
van de Vlaamse Provincies. Tijdsp., 17 j., 2, feb., 33-39.
e
Koolhaas - BIBEB [B. Lampe], Antoon Koolhaas. Nieuwsbl. v. d. boekh, 129
j, 13, 29 maart, 547-50.
Krijgelmans- G. ADÉ, Een inleiding tot het werk van C.C. Krijgelmans.
e
Universitas, 23 j., 13, apr, 6-7.
e
Mulisch - H.A. GOMPERTS, Harry Mulisch: the explosion of a myth. Delta, 5 j,
2, summer, 81-85
e
B. RANKE [F. Van der Auwera], Heibel om Mulisch. DWB, 107 j., 5, mei juni,
349-57
L. THURING, Harry Mulisch - de minstreel van het Leidseplein. Tielt, Lannoo.
150 pp. = Humanitasboekje, 37.
e
A. VELTMAN, Herleving van het symbool: het werk van H. Mulisch. Streven, 16
j., dl 1, 2, nov., 123-34.
e
Reninca - A. DE LONGIE, Reninca: metafysisch klankbord. NStn, 18 j., 4, apr.,
116-19.
e
Rosseels - D. JANSSEN, Gesprek met Maria Rosseels. Boekeng., 40 j., 5, juni,
161-65.
e
B. KEMP [B.F. Van Vlierden], Nieuw werk van Maria Rosseels. DWB, 107 j., 2,
feb., 131-36.
e
Scarphout - J. FONTIER, Interview met Ria Scarphout. Perisc., 12 j., 8, juni, 1,
4.
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e

Sourie - F. BONNEURE, In memoriam Louis Sourie. Boekeng., 40 j., 8, okt.,
e

281-83. J. STORME, In memoriam Louis Sourie. WV, 11 j., 66, nov-dec., 441-42.
e

Vandeloo - M. JANSSENS, Onveilig leven met Jos Vandeloo. DWB, 107 j., 10,
dec., 748-51.
Vasalis - M.G.J. TEERINK, Enkele motieven in de poëzie van M. Vasalis.
e

Ontmoeting, 15 j., 6, maart, 173-81.
e

Vroman - P. CALIS, De dichter Leo Vroman. Ons erfdeel, 6 j., 1, sept., 17-21.

Lijst der afkortingen
B

Biekorf

Bg

Bibliotheekgids

Boekeng.

Boekengids

BrP

Brusselse Post

BVN

Het Boek van nu

DVJ

Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte

DWB

Dietsche Warande en Belfort

EG

Etudes germaniques

ESB

Eigen Schoon en de Brabander

LB

Leuvense Bijdragen

LT

Levende Talen

LVR

't Land van Rijen

M

Maatstaf

Neoph.

Neophilologus

NSt

De nieuwe Stem

NStn

Nieuwe Stemmen

NTg

De nieuwe Taalgids

NVT

Nieuw Vlaams Tijdschrift

OGE

Ons geestelijk Erf

OH

Oud Holland

OVIZ

Oostvlaamse Zanten

Perisc.

De Periscoop
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RLV

Revue des Langues vivantes - Tijdschrift
voor levende Talen

SpL

Spiegel der Letteren

TNTL

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde

TVL

Tydsskrif vir Letterkunde

Tijdsp.

De Tijdspiegel

V1G

De Vlaamse Gids

VMA, nr

Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde, Nieuwe Reeks

WT

Wetenschappelijke tijdingen

WV

West-Vlaanderen

Antwerpen, juni 1963
Dr. EM. WILLEKENS
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Boekbeoordelingen
Dr. L. MOEREELS S.J., Ruusbroec en het religieuze leven. Kleine summa
van het geestelijk leven, Lannoo, Tielt/Den Haag, z.j. (1962), 640 blz. 1
kleurplaat, 3 houtsneden; geb. 220 F.
Een boek van uitzonderlijk grote waarde. Voor mediëvisten.
Eigenlijk zou de bedoeling om ‘in 't bijzonder Ruusbroec's opvattingen over het
religieuze leven van naderbij te bekijken’ (blz. 17), de titel van het boek behoren te
verklaren, indien het niet was dat de schrijver bij de bepaling van ‘het religieuze
leven’ nog even een slag om de arm hield. Op blz. 173 heet het immers dat het
eigenlijke onderwerp is: Ruusbroecs opvattingen over het kloosterleven. Daarom
is het boek dan ook op de allereerste plaats voor religieuzen geschreven (blz. 22).
Intussen evenwel worden Ruusbroecs onderrichtingen ten behoeve van
kloosterlingen strikt genomen alleen in het tweede deel van het werk uiteengezet
(blz. 231-469). Het eerste deel (blz. 71-228), dat de hoofdbegrippen uit Ruusbroecs
leer behandelt, al bereidt het wel het tweede deel voor, moet ook niet-kloosterlingen
kunnen aanspreken. Het derde deel dan weer (blz. 473-613), dat een gebedsleven
uit Ruusbroecs opvattingen van het gebed wil opbouwen, richt zich tot alle religieuze
zielen ongeacht hun levensstaat. Het hele werk wil dan ook ‘alle priesters, vooral
de directeurs van kloosterzusters en -broeders, alsook de ontwikkelde leken, die
hun godsdienstig leven op het peil van hun algemene intellectuele cultuur willen
houden, in vruchtbare voeling brengen met een door God uitzonderlijk verlichte
Vrome...’ (blz. 22).
Terecht geeft Pater Moereels zijn werk de ondertitel ‘Kleine summa van het
geestelijk leven’ mee. De jaren studie en verzameling van materiaal, die zichtbaar
aan deze kleine summa voorafgegaan zijn hebben tenslotte de schrijver een
meesterlijk een kloekgebouwd stramien in de hand gegeven waaroverheen hij zijn
boek heeft kunnen uitspreiden. Het was immers zaak een dergelijk stramien uit
Ruusbroecs werken bij middel van veel studie op te bouwen daar de mysticus zelf
niet systematisch te werk ging. In deze schematisering van Ruusbroecs leer is de
schrijver o.i. uitzonderlijk goed geslaagd. Langs de drie goed afgelijnde stapstenen
der hierboven reeds vermelde delen van het boek, worden we binnengeleid in die
onmetelijke denkwereld van de prins onzer Dietse mystiek. Liever hadden we dan
ook gezien dat de schrijver zijn werk getiteld had: ‘Kleine Summa van het geestelijk
leven naar Ruusbroec’.
Naast de aarzeling om duidelijk te zeggen voor wie hij schreef lijkt er ons echter
nog een andere reden te zijn waarom de schrijver het liefst een titel koos die wat
vaag bleef. En hier raken we een veel fundamenteler bezwaar.
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Uiteraard hebben Ruusbroec en het religieuze leven heel wat met elkaar te stellen.
Maar tenslotte kan een titel als Ruusbroec en het religieuze leven slechts
geconcipieerd worden vanuit een onwrikbaar geloof in het door alle eeuwen heen
‘constant’ blijven van de structuur van het religieuze leven. Of zullen we zeggen:
grondstructuur? Op de vraag ‘Heeft Ruusbroec de moderne kloosterling nog iets te
leren?’ (blz. 23) geeft Pater Moereels naar onze bescheiden mening geen antwoord
wanneer hij vooropstelt: ‘Een heilige, hoe tijdgebonden ook in zijn verschijning, staat
door zijn geest en ziel boven zijn tijd...’ (blz. 23) en, ‘Hier moeten wij het onderscheid
tussen pal-staand wezen en veranderlijke, tijdgebonden modaliteiten in acht nemen’
(blz. 23) om daaruit te besluiten: ‘Het contact met de goddelijke werkelijkheid
veroudert niet in zijn grond...’ (blz. 24).
In feite speel ik met woorden wanneer ik, behalve wanneer ik fysicus ben en
spreek als zodanig, zeg dat de zon stil staat. Mijn ervaring, mijn be-leving is, dat ‘ik
woon in een wereld waarin de zon op en ondergaat’.
Alleen wanneer ik als theoloog spreek - en dan nog! - kan ik de ‘onveranderlijkheid’
van God in het licht stellen. In de wereld echter waarin ik God ervaar, d.i. in het
religieuze leven, ‘doorsta’ ik Zijn ver zijn of nabij zijn, Zijn spreken of zwijgen enz.;
kortom: omdat mijn religieus leven veranderlijk is, kan ik nooit God ervaren als
pal-staand Wezen. Voor een ‘Actus Purus’ of een ‘Ens a Se’ kan ik niet op de knieën
gaan zitten en de handen vouwen. Immer bevind ik mij, dank zij het leven precies,
temidden van veranderlijke, tijdgebonden modaliteiten. Anders leef ik niet. Ook niet
religieus. Ik kan niet zeggen dat het contact met de goddelijke Werkelijkheid veroudert
of niet veroudert. Als levensuiting is het even oud of even jong als het leven zelf en
juist daarom veranderlijk en gebonden aan de modaliteiten van mijn historisch milieu
en mijn historische situatie. Milieu en situatie van de 20e eeuw zijn niet wat ze waren
in de 14e. Niet ouder, niet jonger. Anders. Ruusbroec en het religieuze leven zou
dus in feite niets anders zijn dan een uiteenzetting van Ruusbroecs opvattingen
zoals ze door zijn eigen, 14e eeuwse milieu dienden begrepen te worden. Een
historische studie m.a.w. En eigenlijk is het boek van Pater Moereels dat geworden.
Wie bereid is het werk aldus te lezen zal er de welhaast onschatbare waarde van
inzien en er enorm veel bij leren. De schrijver bewijst inderdaad de mediëvistiek
een zeer grote dienst door Ruusbroecs leer in een systematisch opgebouwd geheel
uiteen te zetten. Zijn betoog is evenwel op vele bladzijden, naar onze bescheiden
mening, tè moeilijk. Het boek vraagt ook van een aandachtige lezer wel erg veel
inspanning.
Voor het overige: Ruusbroec heeft de moderne kloosterling heel wat te leren op
voorwaarde dat men hem Ruusbroec verklaart en inderdaad toegankelijk en
begrijpelijk maakt, in één woord: wanneer men Ruusbroec ten behoeve van deze
tijd omdenkt en aanpast. De schrijver doet dit niet.
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En toch, wat naar het inzicht van het grootste aantal concilievaders van Vaticanum
II voor het Evangelie geldt, geldt voor Ruusbroec en alle geestelijke auteurs a fortiori.
Verzaakt men daaraan dan vervalt men in de terzake tekortschietende opvatting
dat ‘het contact met de goddelijke werkelijkheid niet veroudert in zijn grond’.
N. DE PAEPE
H.L. SPIEGEL, Twe-spraack. Ruygh-bewerp. Kort Begrip. Rederijckkunst.
Uitgegeven door Dr. W.J.H. Caron. Groningen, Wolters, 1962. VII-209
blz. f 9.75 of F 157. (Trivium. Oude Nederlandse geschriften op het gebied
van de Grammatica, de Dialectica en de Rhetorica. Nr. III).
De titels van de hier heruitgegeven werken van H.L. Spiegel oefenen een intrigerende
aantrekkingskracht uit op de onderzoeker van onze zestiende-eeuwse literatuur.
Toch dekken zij werken die hoofdzakelijk de taalkundige belang kunnen inboezemen.
De Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst (1583) is een grammatica, waarin
vooral aandacht aan de spelling besteed wordt. Het Ruygh-bewerp vande
Redenkaveling (1585) is een in Nederlandse terminologie verwoorde dialectica.
Hierbij is dan een Kort Begrip van dezelfde materie in rijm gevoegd ‘om des zelfs
voorneemste hoofdpuncten te beter inde ghedachten te hechten’. Spiegels Trivium
heeft dan zijn voltooiing gekregen in zijn Rederijck-kunst (1587) die wel aan de
‘rijmers’ is opgedragen, maar toch niets anders bevat dan een uiteenzetting van de
regels der welsprekendheid.
De vier werken werden eerst door de Amsterdamse rederijkerskamer In Liefd'
bloeyende uitgegeven. Voor de literatuurstudie zijn zij vooral belangrijk als uitingen
van een voor de Renaissance kenmerkende taalcultuur; ook Spiegels opvattingen
over de prosodie leren wij er uit kennen, terwijl wij er de algemene
geestesgesteldheid kunnen uit afleiden die door Coornhert, Spiegel e.a. in een oude
kamer van rhetorica gebracht werd.
Deze uitgave van Spiegels Trivium is de vierde die van de pers komt. In 1913
bezorgde Kl. Kooiman een geannoteerde editie van de Twe-spraack alleen. Naar
dit boek zullen wij ons voorlopig nog voor de kommentaar moeten richten, want Dr.
Caron geeft in zijn jongste publicatie een diplomatische tekstafdruk der werken
alleen. Hij heeft hiermede een deel van Dr. Kuipers taak op zich genomen, ‘daar
het niet wenselijk leek de Nederlandse taalkundigen langer te laten wachten op de
in uitzicht gestelde teksten’, maar de toezegging van de Amsterdamse hoogleraar
om de inleiding en de toelichtingen bij Spiegels traktaten te bezorgen blijft intussen,
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gelukkig, behouden. We hopen dan ook dat deze niet lang op zich zullen laten
wachten.
Wij kunnen inmiddels Dr. Caron dankbaar zijn om de met zeer veel zorg
uitgevoerde publicatie der bovengenoemde teksten, waarbij nog fotocopieën van
de 4 titelpagina's met de achterzijden werden gevoegd, evenals van de tafels ‘der
Zeglycke woorden’, ‘van de delen van Dialectika’, en van de ‘geheele Rederyc-kunst’.
L. ROOSE

Verder ontvingen wij:
Prof. Dr. C.B. VAN HAERINGEN: Gramarie. Keur uit het werk van zijn
hoogleraarstijd. Van Gorcum & Comp. N.V. - Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke,
Assen, 1962. 381 blz.
J. KAMERBEEK jr.: Tenants et aboutissants de la notion ‘couleur locale’. Uitgave
van het Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht, 1962. 71 blz. (Utrechtse publikaties voor algemene
literatuurwetenschap).
Dr. C.O.D. SCHMIDZ: Sir Gareth of Orkeney. Studien zum siebenten Buch von
Malory's Morte d'Arthur. J.B. Wolters, Groningen, 1963. 128 blz. 121 F.
Dr. W.H. TOPPEN: Conscience in Shakespeare's ‘Macbeth’. J.B. Wolters,
Groningen, 1962. 295 blz. 282 F.
Dr. F. BALK-SMIT DUYZENTKUNST: De grammatische functie. Methode van
grammaticale analyse, aan het Nederlands gedemonstreerd. J.B. Wolters,
Groningen, 1963. 184 blz. 202 F.
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[Nummer 2]
*

De oorsprong van de stof in de Partonopeus van Blois

Er is nog veel onzeker betreffende de Oudfranse Partonopeus. Meestal dateert men
deze roman omstreeks 1175, omdat men aanneemt, dat het werk de invloed van
de Lancelot (circa 1165) en de Ivain (circa 1170) van Chrestien de Troyes vertoont
en zelf weer werd nagevolgd in één episode van de Florimont (circa 1180) van Amon
1
de Varennes. Deze datering staat echter nog geenszins vast . Vroeger heeft men
de Partonopeus vaak, vooral op grond van de vermelding van dit werk bij Zuidfranse
troubadours, als Arnaud Daniel en Uc Brunenc, in de eerste helft van de 12e eeuw
2
gedateerd . Later plaatste men de Partonopeus, vooral wegens enkele historische
3
toespelingen in de teksten, veelal pas in de eerste helft van de 13e eeuw .
De hiermee samenhangende toeschrijving aan Denys Piramus, die men in de
meeste oudere studies en nog steeds in de Nederlandse handboeken kan vinden,
berust eveneens op losse gronden. Wel vermeldde deze Anglo-normandische
dichter, die omstreeks 1175 aan het hof der Plantagenets in Engeland werkte, in
de proloog van La Vie Seint Edmund le Rei, de Partonopeus als een in zijn
langvervlogen jeugd beroemd werk, dat hij in een adem noemde met de lais van
Marie de France, maar dat Denys Piramus zelf de dichter van de Partonopeus is
4
geweest, was niet meer dan een veronderstelling van Francisque Michel .

*

1
2
3
4

Voor de inhoud van de Oudfranse Partonopeus en de verhouding van de Middelnederlandse
Partonopeusfragmenten en het Oudfranse origineel verwijs ik naar mijn artikel in Spiegel der
Letteren VI (1963), 3 blz. 161 vlg.; alsmede naar de grote handboeken van Te Winkel, Kalff
en Van Mierlo.
K. Voretsch, Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur, 3e dr. Halle a.d. Saale,
1925, blz. 366 vlg.
H. van Look, Der Partonopier Konrads von Würzburg und der Partonopeus de Blois, diss.
Straatsburg (Goch i.W. 1881), blz. 2 vlg.
A. van Berkum, Parthonopeus van Bloys, opnieuw uitgegeven in de B.M.N.L. (Leiden 1898),
Inleiding, blz. LVI en LXVIII.
J.H. Bormans, Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys (Brussel 1871),
Inleiding, blz. V vlg.
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De toeschrijving aan Gautier Map (Walter Mapes), een hoge geestelijke, die ook
aan het hof der Plantagenets in Engeland werkte, welke te vinden is aan het slot
van één Oudfrans handschrift (hs. L, vroeger in Londen, nu in Parijs), is stellig
5
gefingeerd, zoals afdoende door Martin is bewezen .
Men is het ook nog lang niet eens over de herkomst van de bonte verhaalstof,
die in de Partonopeus is verwerkt. De proloog van de dichter is grotendeels ontleend
aan die van Benoit de Sainte Maure bij zijn beroemde Roman de Troie; de inleiding
over de Trojaanse afstamming der Frankische koningen is een vrije bewerking van
de ‘Trojaanse sage’, zoals die te vinden is in vele andere romans, die deze direct
of indirect ontleend hebben aan de Frankische kroniek van Fredegarius uit de 7e
6
eeuw, of een latere bewerking daarvan .
Over het hele werk is als het ware een Grieks vernis gelegd, dat vrij veel kennis
van de Oudfranse ‘klassieke’ romans, maar ook van de klassieke Grieks-Romeinse
7
en de latere Byzantijnse literatuur verraadt . De naam Partonopeus of Parthenopeus
lijkt bij voorbeeld ontleend aan de Roman de Thèbes, waarin de jonge en schone
8
Parthenopaeus een der zeven Griekse helden is, die tegen Thebe opktrokken . De
dichter schijnt zich echter ook de taalkundige verwantschap met Grieks parthenos
(maagdelijk) wèl bewust te zijn geweest. Mogelijk is echter deze naam ontleend aan
de burcht van Parthenay, in Poitou, waarvan het grafelijk geslacht aan dat van
9
Lusignan verwant was . Meliors naam kan van Keltische afkomst zijn. In de 14e
10
eeuwse Roman de Mélusine heet een der dochters van deze ‘meermin’ ook Melior .
Haar kasteel en stad Chiefdoire (in het Oudfrans als ‘mond van de Oire’ verklaard,
maar in het Nederlandse volksboek als ‘gouden hoofd’) lijkt erg veel op Byzantium.
De ‘Gouden zaal’ (het chrysotriclinium) in het keizerlijk paleis in Constantinopel was
11
in de Middeleeuwen beroemd . Toch ligt Chiefdoire volgens de roman maar één
etmaal varen van Frankrijk. Meliors stad heeft dus ook wel iets van

5
6
7
8
9
10
11

H. Martin, L'explicit de Partonopeus de Blois, in: Romania LXV (1939), blz. 226 vlg.
Voretsch, op, cit., blz. 366 vlg.
G. Paris, La littérature française au Moyen-âge, 2e uitg. (Parijs 1890), blz. 81 vlg.
De vorm Part(e)(o)nope(x), die in sommige latere handschriften voorkomt, is stellig jonger.
J.F. Mone, Übersicht der niederländischen Volksliteratur (Tübingen 1838), blz. 74 vlg.
L. Debaene, De Nederlandse volksboeken (Antwerpen 1951), sub voce: De Historie van
Melusine.
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, 2e dr. (Haarlem 1922), deel I, blz.
327.
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Londen, waar Eleonore van Poitou na 1154 hofhield, aan de zijde van Hendrik II
Plantagenet.
Naast allerlei literaire invloeden zijn voor het ontstaan van de Partonopeus dan
ook stellig mondeling overgebrachte verhalen van kruisvaarders van belang geweest,
naast verhalen van Franse ridders die naar Engeland of Spanje trokken. Urake,
bijvoorbeeld, is een bekende Spaanse vrouwenaam, die misschien door de dichter
aan de sympathieke zuster van Melior is gegeven, om de tweede vrouw van Lodewijk
VII, Blanche van Castilië, te eren. De Oudfranse dichter kent ook verder de Spaanse
12
aardrijkskunde en geschiedenis opvallend goed .
Ik beperk me echter eerst tot de zuiver literaire invloeden. Daarvan heeft men de
klassieke het eerst opgemerkt. In één liefdesklacht van Melior (vs 7095 vlg. i.d. uitg.
13
Crapelet) heeft men zelfs een ode van Anacreon menen te herkennen . De zeer
uitgebreide Sornegur-episode vertoont echter weer opvallende overeenkomst met
14
een episode uit het chanson de geste Ogier le Danois .
Naast deze betrekkelijk oppervlakkige klassieke, Byzantijnse en inheemse
invloeden, staan echter zeer vele Brits-Keltische, die men ook al vroeg als zodanig
heeft herkend. De Britse romans van Chrestien de Troyes, met name diens Lancelot
en Yvain, komen niet zozeer in aanmerking om deze Keltische motieven in de
Partonopeus te verklaren, omdat deze roman toch wel zeer waarschijnlijk iets eerder
is geschreven. De dichter van de Partonopeus kàn echter uit dezelfde bronnen als
15
Chrestien hebben geput .
Ook de lais van Marie de France zijn waarschijnlijk niet het directe voorbeeld van
de Partonopeus geweest, al bevatten die motieven, die ook in de Partonopeus
voorkomen. In Guigemar bijvoorbeeld wordt de held door een hinde meegelokt en
door een zelfvarend schip gevoerd naar een geliefde fee. In Lanval verbiedt de
geliefde fee de held over zijn liefde te spreken en evenzo in Graelant. In de lai Del
Désiré en Sir Launfal komen dergelijke motieven voor. In Guingamor, een lal die
waarschijnlijk niet van Marie de France zelf is, vervolgt de held

12
13
14
15

Van Berkum, op. cit., Inleiding, blz. LVI.
Robert, Examen critique, bij de uitg. van Partonopeus de Blois, door G.A. Crapelet, (Parijs),
blz. LVI.
Raynouard, Journal des savants 1834, blz. 728.
H. Sparnaay, Algemene literatuurgeschiedenis (Utrecht z.j.) deel II, blz. 217 en blz. 250.
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een wit everzwijn en komt een verbod voor om te eten, als de held tijdelijk naar het
16
land der levenden terugkeert .
Men heeft ook verband gelegd tussen deze Bretoense lais en de Kymrische
sprookjes van de Mabinogion uit Wales en zelfs de Oudierse sagen van de
Ulster-cyclus.Zo heeft men in de Oudierse verhalen over de liefde van de held
Cuchulainn voor de feeënkoningin Fand zelfs het prototype willen zien van alle latere
17
feeëngeschiedenissen .
De Amerikaans Keltiste Helaine Newstead, die in 1946 een uitvoerige studie over
de literaire achtergrond van de Partonopeus schreef, verklaarde deze bijna geheel
18
uit Keltische motieven . Zij rekende daartoe o.a.: de jacht op het everzwijn, het
toverschip, het toverpaleis, de fee-geliefde, haar geschenken van nieuwe kleren,
een zwart paard en grote schatten aan de held, haar rol bij de ridderslag van de
held, de beide tweegevechten die hij voor haar levert, de rol van de door de held
versmade maar behulpzame andere fee (Urake), die hem ook wapens en een paard
geeft, enz. Helaine Newstead brengt àl deze motieven terug tot de tradities omtrent
de fee Morgane, de zuster van koning Arthur, die als tovenares en minnares van
Lancelot een grote rol speelt in de Keltisch-Britse overleveringen.
Ook deze Amerikaanse onderzoekster moet echter toegeven, dat juist het
hoofdmotief van de Partonopeus, het verbod om de geliefde ‘fee’ te zien, en vooral
de wijze van overtreding daarvan, door belichting met een lamp, niet is te verklaren
uit de Keltische ondergrond van deze roman. Ook zij neemt hiervoor een zeker
19
verband aan met het bekende verhaal van Amor (Cupido) en Psyche van Apuleius .
De korte inhoud van dit beroemde verhaal luidt als volgt:
Zeker koning had drie dochters. De twee oudsten trouwden spoedig, maar
de jongste, Psyche, was zo schoon, dat geen man haar durfde vragen.
Dit wekte de afgunst op van de godin Venus (Afrodite). Psyches vader,
die het meisje graag zag trouwen, zond nu boden naar het orakel van
Apollo te Milete om te vragen, wie de meest geschikte echtgenoot voor
haar zou zijn. Als antwoord beval het orakel hem zijn dochter naar de top
van een afgelegen berg te brengen en haar daar aan haar lot over te
laten, omdat ze bestemd was om te huwen met een gevleugelde draak.
De ouders waren

16
17
18
19

K. Warnke, Die Lais der Marie de France, mit vergl. Anm. van R. Köhler, J. Bolte und W.
Suchier (Halle a.d. Saale 1925), passim.
G. Huet, De Chevalier au Lion van Chrétien de Troyes, De Beweging 1912, afl. 3, blz. 1 vlg.
Helaine Newstead, The traditional background of Partonopeus of Blois, Publ. Mod. Lang.
Ass. of America LXI (1946), blz. 916 vlg.
Newstead, op. cit., blz. 946.
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diep bedroefd, maar gehoorzaamden toch aan deze vreemde godsspraak.
Toen Psyche alleen op de rots was achtergebleven, beval de vertoornde
Venus haar zoon Cupido (Amor), om het meisje te treffen met zijn pijl en
zo bij haar een ongeneeslijke liefde op te wekken voor het
minderwaardigste aardse wezen. Toen Cupido echter schoot, verwondde
hij per ongeluk zichzelf en werd hij dus zelf verliefd op het schone aardse
meisje.
Hij liet haar nu in haar slaap door Zefier dragen naar de altijd bloeiende
tuin, die zijn schitterend paleis omgaf. Toen Psyche ontwaakt was, ging
ze dit paleis binnen, waar ze lieflijke stemmen hoorde van onzichtbare
wezens en bediend werd door onzichtbare handen. Toen ze zich 's avonds
ter ruste had gelegd, bezocht Cupido haar en maakte haar onuitsprekelijk
gelukkig met zijn liefkozingen. Hij beloofde haar iedere avond na
zonsondergang bij haar te komen, maar verbood haar ten strengste hem
ooit naar zijn naam te vragen, of te trachten hem te zien.
Toen Psyche zich echter gedurende de lange dagen eenzaam begon te
voelen, smeekte ze haar geheimzinnige minnaar of haar gehuwde zusters
enige tijd bij haar mochten doorbrengen. Cupido stond dit met tegenzin
toe. De zusters verbaasden zich over de lusthof waarin de doodgewaande
Psyche bleek te leven en ze vergingen van jaloezie, toen ze hoorden welk
geheimzinnig geluk haar zuster iedere nacht genoot. Listig wisten ze
twijfel bij haar op te wekken, door haar wijs te maken, dat haar minnaar
waarschijnlijk een afzichtelijk monster was, dat het daglicht schuwde.
Psyche laat zich dan overhalen door een list zich zekerheid daarover te
verschaffen. Ze neemt een lamp mee naar het slaapvertrek en een mes,
om haar geliefde te doden, als deze inderdaad een monster mocht blijken
te zijn. Maar als ze bij het licht van die lamp haar minnaar ziet, ontdekt
ze, dat hij een goddelijk schone jongeling is. Per ongeluk laat ze echter
een druppel hete olie op zijn schouder vallen. Cupido ontwaakt daardoor
en nu komt er plotseling een einde aan haar geluk. Cupido verdwijnt,
evenals het paleis en Psyche zit weer eenzaam op de kale rots.
Wanhopig zwerft Psyche nu rond om haar verloren minnaar te zoeken.
Vergeefs doet ze boete in de tempels van Ceres en Juno. Waanzinnig
van smart stort ze zich in een rivier; maar door de hulp van Pan dragen
de golven haar naar de overzijde. Ze bezoekt dan haar zusters, die ze
wijsmaakt, dat Cupido haar heeft verlaten, omdat hij een van háár wilde
huwen. Beiden geloven dit. Ze gaan naar dezelfde bergtop en storten
zich vol vertrouwen in de diepte. Maar geen Zefier draagt hààr weg op
zijn vleugelen, zodat ze te pletter vallen.
Psyche begeeft zich nu naar de vertoonde Venus. Deze laat haar streng
kastijden en legt haar vervolgens een reeks zware beproevingen op. Eerst
moet ze gemende zaadkorrels naar de soorten van elkander scheiden.
Ze slaagt daarin, als de mieren haar te hulp komen. Dan moet ze een
vlok wol gaan halen van de wilde goudwollige schapen, die in een
ontoegankelijk
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gebergte weiden. Ze slaagt daarin met hulp van het riet in de rivier.
Vervolgens moet ze een urn water gaan halen uit de hooggelegen bronnen
van de Styx. Een adelaar helpt haar bij de vervulling van deze taak.
Tenslotte moet ze voor Venus ‘een deel van de schoonheid’ van
Proserpina gaan halen. Psyche krijgt nu raad van een oude toren. Ze
daalt af in de onderwereld en krijgt het verlangde mee in een doos. Op
de aarde teruggekeerd opent ze echter die doos, waaruit een donkere
damp opstijgt, die haar als dood doet neervallen.
Cupido is echter weer hersteld van zijn wonde en waakt nog over haar.
Mercurius draagt haar naar de Olympus. Daar verzoent Jupiter de
vertoornde Venus met Psyche en hij schenkt deze de onsterfelijkheid.
Cupido en Psyche huwen dan en blijven voortaan verenigd in de hemel.
20
Uit hun huwelijk spruit één dochter voort: Voluptas .
Vroeger nam men algemeen aan, dat de dichter van de Partonopeus de
Metamorphoses van Apuleius (2e eeuw n.C.), waarin het verhaal van Amor en
Psyche voorkomt, in de een of andere vorm heeft gekend en vrij nagevolgd. Gédéon
Huet heeft echter, in een polemiek met Kawczynski, bewezen, dat deze roman van
21
Apuleius in de Middeleeuwen nog volkomen onbekend was . Bovendien is de
rolverdeling omgekeerd, daar het bij Apuleius de man is die onzichtbaar wil blijven
en in de Partonopeus de vrouw. Het lijkt ook niet erg waarschijnlijk, dat de Oudfranse
dichter deze ingrijpende verandering uit zichzelf heeft aangebracht, zoals Kölbing
en ook Kawczynski veronderstelden, omdat het hier een. uit de mythologie bekende
22
figuur als Amor (of Cupido of Eroos) betreft .
In Nederland wees dan ook reeds vroeg Jan ten Brink op diverse Oosterse
verhalen, zoals het Voor-Indische sprookje van Toelisa en de Slangenkoning in de
Pantsjatantra en de Geschiedenis van de drie Kalenders in de Duizend en Een
23
Nacht, die vergelijkbare motieven bevatten . Te Winkel wees daarnaast nog op het
verhaal van Kandarpaketoe in de Hitopadesja, dat ook uit de verte vergelijkbaar
24
is .

20
21
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23
24

Volgens de Ned. vert. van H.J. Boeken (Amsterdam 1898) en die van C. van Zuylichem,
i.d. Klass. Galerij, Antwerpen-Amsterdam 1953).
M. Kawczynski, 1st Apuleius im Mittelalter bekannt gewezen? Bausteine zur roman. Philologie
(Halle a.d. S. 1905), blz. 193 vlg.; G. Huet, Le roman d'Apulée était-til connu au Moyen-Age?
Moyen-Age XXII (1909) blz. 23 vlg.
E. Kölbing, Übèr die verschiedenen Gestaltungen der Partonopeus-Sage, German. Studiën,
II (Wenen 1875), blz. 57 en blz. 113.
J. ten Brink, Tochten van de fictie van het Oosten naar het Westen, Dietsche Warande, N.R.
VIII (1895) blz. 110 vlg.; dezelfde Romans in Proza (Leiden 1899), blz. 110 vlg.
Te Winkel, op. cit., deel I, blz. 325.
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Ikzelf wees later opnieuw op de m.i. Voor-indische oorsprong van het hoofdmotief
25
in de Partonopeus .
Uit het folkloristisch onderzoek van de laatste halve eeuw was immer wel
overtuigend gebleken, dat het niet nodig is in het geval van Partonopeus een
rolverwisseling aan te nemen, omdat naast het verhaaltype van de vrouw met een
‘bovennatuurlijke’ echtgenoot van oudsher ook het type van de man met een dito
echtgenote heeft bestaan. Bolte en Polivka, die in hun bekende sprookjesregister
de Partonopeus noemden bij de varianten van Grimms sprookje (nr. 88: Das
singende springende Löweneckerchen, rekenden de Oudfranse roman tot het type
van de ‘sterfelijke man, die zich verbindt met een vrouw van bovenaards geslacht’,
dat zich parallel aan het Amor en Psychetype heeft ontwikkeld. Zij meenden verder,
dat in de Partonopeus Oosterse sprookjesmotieven zijn verwerkt, die door de
26
kruisvaarders via Byzantium naar het Westen zijn overgebracht .
De Zweedse folklorist Swahn, die het laatst een zeer uitvoerige studie aan het
verhaal-type van Amor en Psyche heeft gewijd, meent, m.i. op zwakke gronden,
dat de meerderheid van de motieven bij Apuleius ontbreken in de Partonopeus en
27
omgekeerd . Swahn rekent namelijk wel de eerste helft van Amor en Psyche tot
het verhaaltype ‘vrouw op zoek naar haar verloren man’ (nr. 425 bij Aarne-Thompson)
maar de tweede helft tot het type ‘meisje in dienst van een heks’ (nr. 428 bij
Aarne-Thompson). Swahn beschouwt verder het eerste deel van de Partonopeus
als behorend tot het type ‘man op zoek naar verloren vrouw’ (nr. 400 bij
Aarne-Thompson); het tweede deel echter, na de scheiding der gelieven, als een
28
geheel afwijkend verhaal, zoals traditioneel was in de ridderromans .
Verder ziet Swahn alleen sterke verwantschap van de Partonopeus met de
Middelhoogduitse roman Friedrich von Schwaben. Dit werk is echter veeleer als
een navolging van de Partonopeus te beschouwen. Slechts zeer uit de verte verwant
acht Swahn de ‘oudere literaire’ familieleden, zoals de Griekse mythe van Zeus en
Semele, in de Dionysiaca van Nonnos; het verhaal van Otherus en Syritha, in de
Gesta Dano-

25
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S.P. Uri, Some remarks on Partonopeus de Blois, Neophilologus, april 1953, blz. 83 vlg.
A. Aarne en S. Thompson, The types of the folk-tale, 74 (Helsinki 1928), blz. 62 vlg.; J. Bolte
en G. Polivka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimin (Leipzig
1913-'32) II blz. 223 en blz. 269 vlg.; III blz. 37 vlg.; IV blz. 55.
J.Ö. Swahn, The tale of Cupid and Psyche (Lund 1955), blz. 15 vlg; een kritiek op dit werk
door M. de Meyer, in: Volkskunde N.R. XIV (1955), blz. 162 vlg.
Swahn, op. cit., blz. 382 vlg.
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rum van Saxo Grammaticus; het verhaal van Kusa, in de Boeddhistische jataka's,
dat ook voorkomt in een Chinese en Tibetaanse redactie en het Kalmukkensprookje
van Siddhi-Kûr, dat ook voorkomt in een Tibetaanse redactie. De veel sterkere
verwantschap met het Voorindische verhaal van Purûravas en Urvaçî, waarop reeds
lang geleden Liebrecht de aandacht vestigde, ontkent Swahn niet, maar is door
29
hem niet verder nagegaan .
Ikzelf heb reeds eerder gewezen op het grote belang van juist dit verhaal voor
het onderzoek naar de oorsprong van het hoofdmotief in de Partonopeus. Het
Sanskrit-verhaal van Purûravas en Urvaçî komt het volledigst voor in de
Çatapathabrâhmana van ongeveer 700 v.C. In deze prozatekst zijn een aantal
versregels opgenomen uit een der hymnen van de Rigveda (X 95), die wèl pas
omstreeks 600 n.C. op schrift is gesteld, maar daarvoor reeds eeuwenlang mondeling
is overgeleverd. Vandaar dat Penzer, die een uitvoerige studie over dit verhaal
30
schreef, het ‘de oudste liefdesgeschiedenis ter wereld’ noemde .
De inhoud van dit merkwaardige verhaal luidt als volgt.
De hemelnymf (apsâras) Urvaçî beminde Purûravas, de zoon van Idâ.
Toen zij hem huwde, zei ze: ‘Drie maal daags zult gij mij omarmen, maar
kom niet bij mij liggen tegen mijn wil en laat mij u niet naakt zien, want
dat is de wijze om zich te gedragen tegenover ons vrouwen’. Zij leefde
toen lange tijd met hem en werd zelfs zwanger bij hem, zo lang woonde
ze bij hem. Toen bedachten de gandharven (manlijke partners van de
hemelnymfen) een middel, om haar naar de hemel te doen terugkeren.
Er was een schaap met twee lammeren aan haar bed vastgebonden en
nu roofden de gandharven één van deze lammeren. ‘Helaas’, riep zij uit,
‘ze roven mijn lieveling, alsof hier geen man aanwezig was. ‘Toen roofden
de gandharven ook het tweede lam en zij sprak weer dezelfde woorden.
Purûravas hoorde dit en dacht: ‘Is er dan geen man aanwezig waar ik
ben?’ Hij sprong op, zonder zich de tijd te gunnen zijn kleren aan te
trekken, om de gandharven te achtervolgen. Toen belichtten dezen hem
met een bliksemstraal en toen zàg hij hem naakt, als bij daglicht. ‘Nu keer
ik terug’, zei Urvaçî en zij was verdwenen.
Purûravas zwierf daarop luid weeklagend overal rond om haar te zoeken.
Eens kwam hij aan een lotusvijver, waar de hemelnymfen rondzwommen
in de gedaante van zwanen. Urvaçî herkende hem en vertoonde zich
weer aan hem in haar menselijke gedaante. Hij bezwoer haar stil te staan

29
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F. Liebrecht, Amor und Psyche, Zeus und Semele, Purûravas und Urvaçi, Zeitschr. für vergl.
Sprachf. herausg. von A. Kuhn, Band XVIII (Berlijn 1869), blz. 56 vlg.
N.M. Penzer, Kathâsaritsâgara or Ocean of Story by Samodeva in C.H. Tawney's translation,
Volume II, Appendix I (Londen 1924).
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en met hem te spreken. (Hier begint de tekst in de Rigveda). Zij antwoordt,
dat hij niet gedaan heeft wat zij hem heeft gezegd, dat zij daarom ‘als de
dageraad’ is heengegaan en nu even moeilijk voor hem is te bereiken
‘als de wind’. Zij raadt hem aan naar huis te gaan.
Hij dreigt dan zelfmoord te plegen. Zijn lichaam zal naakt in de afgrond
liggen, de wolven en wilde honden zullen het eten. Zij raadt hem dit echter
af. Er bestaat geen vriendschap met vrouwen, zij hebben harten van
hyena's. Zijzelf heeft geleefd onder de mensen en daar vier ‘herfsten’
lang de nachten doorgebracht. Ze heeft toen elke dag alleen een klein
beetje offerboter gegeten en is daar nu nog van verzadigd. (Hier eindigen
de verzen van de Rigveda).
Toch weet Purûravas haar hart te roeren. Diezelfde nacht over één jaar
mag hij naar deze plaats terugkeren en één nacht bij haar liggen. Hij komt
precies na een jaar en vindt haar dan in een prachtig ‘gouden’ paleis. Zij
zegt dat de gandharven hem de volgende ochtend één wens zullen
toestaan. Op haar raad vraagt Purûravas nu aan de gandharven ‘een der
hunnen’ te mogen worden. Zij betwijfelen of er onder de mensen wel
iemand is, die het ‘vuuroffer’ goed kan volbrengen, wat daarvoor
noodzakelijk is. Purûravas volbrengt dit ingewikkeld offer vervolgens met
moeite, waarop hij in de hemel wordt opgenomen en voorgoed met Urvaçî
31
verenigd .
Men ziet dat ook dit verhaal veel motieven bevat, die in de Partonopeus voorkomen.
De overeenkomst is in zekere zin zelfs groter dan die tussen Amor en Psyche en
de Partonopeus. Immers de bovenaardse geliefde is hier de vrouw, maar het is
merkwaardiger wijze de man die zij niet naakt wil zien en die door háár hemelse
partners wordt belicht!
Kölbing hield het destijds voor mogelijk, dat de dichter van de Partonopeus alleen
met het verhaal van Amor en Psyche in de een of andere Middeleeuwse Latijnse
bewerking vóór zich, zijn ridderroman heeft geschreven; de rolverwisseling schreef
hij daaraan toe, dat men in de Middeleeuwen bijna uitsluitend aan vrouwen
32
bovennatuurlijke eigenschappen toeschreef . Dit laatste is stellig niet juist, maar
het eerste lijkt wel plausibel. Men moet het dan echter ook voor mogelijk houden,
dat de Oudfranse dichter met het verhaal van Purûravas en Urvaçî in de een of
andere Westerse bewerking voor ogen de Partonopeus kon schrijven.

31

32

Volgens de tekst van de Çatapathabrâhmana in de Eng. vert. van J. Eggeling, Sacred
Books of the East, vol. 44, blz. 68 vlg. (volledig opgenomen in bovengenoemde Appendix
van Penzer).
Kölbing, op. cit., blz. 57 vlg. en blz. 133 vlg.
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Volgde de Oudfranse dichter Amor en Psyche na, òf Purûravas en Urvaçî, althans
wat het centrale motief van het verlies van de geliefde door belichting betreft?
Apuleius ontleende de stof voor zijn mythe, die in zijn roman als een sprookje
wordt verteld en waarin door hem een diepere filosofische betekenis is gelegd,
waarschijnlijk aan een Griekse vertelling van Aristides van Milete uit de tweede
eeuw voor Christus, die Apuleius mogelijk had leren kennen op een van zijn reizen,
of door een Latijnse vertaling daarvan door Cornelius Sisenna. Zowel deze Griekse
33
als deze Latijnse tekst zijn echter verloren gegaan .
Het Voor-indische verhaal van Purûravas en Urvaçî komt, behalve in de Rigveda
en de Çatapathabrâhmana ook voor in de Vishnupurâna uit later tijd, in het drama
Urvaçî van Kâlidâsa, uit omstreeks 400 na Christus en in de grote verhalenbundel,
de Kathâsaritsâgara van Samodeva, uit de 11e eeuw.
Het merkwaardige in dit verhaal is, dat het moeilijke vuuroffer, dat Purûravas moet
volbrengen om zijn geliefde te herwinnen, in Voor-Indië van oudsher in verband is
gebracht, zowel met de draaibeweging in de kosmos, als met de sexuele handeling.
De twee delen van de vuurboor stellen man en vrouw voor en worden geheel
34
geïdentificeerd met het liefdespaar Purûravas en Urvaçî . Dit liefdesverhaal kan in
een bundel als de Kathâsaritsâgara uit Indië, via Perzië en Arabië tot de kust van
de Middellandse zee zijn verbreid geraakt en daar terechtgekomen in de Milesische
vertellingen, die reeds in de Oudheid de naam hadden een sterk fantastisch èn
erotisch karakter te dragen. Misschien hebben Apuleius en de dichter van de
Partonopeus wel beiden, direct of indirect, geput uit deze zelfde bron.
Die Milesische vertellingen, die veelal uit het Oosten zijn gekomen, hebben ook
vaak de stof geleverd voor de latere Nieuwgriekse en Byzantijnse romans, die door
de kruisvaarders naar het Westen zijn overgebracht. Daardoor is het natuurlijk ook
mogelijk, dat de Oudfranse dichter een Byzantijnse roman heeft gekend, die verloren
35
is gegaan, zoals men eveneens vaak aanneemt .
Zekerheid is in zulke kwesties niet te krijgen. In het geval van de Partonopeus
zijn er echter enkele historische gegevens, die mij van
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H. Wagenvoort, Algemene Literatuurgeschiedenis (Utrecht z.j.) deel I, blz. 409 vlg. 34 G.J.
Held, The Mahâbhârata, an ethnological study, diss. Leiden (Amsterdam 1935), blz. 240 vlg.
34 G.J. Held, The Mahâbhârata, an ethnological study, diss. Leiden (Amsterdam 1935), blz.
240 vlg.
J. Bédier en P. Hazard, La littérature française, 2e uitg. (Parijs 1948), tome II, blz. 34.
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belang lijken. De Nieuwgriekse romans bloeiden vooral aan het Byzantijnse hof der
Kommenen in de 11e eeuw. Daar leerden de ridders die ter kruisvaart togen ze
kennen, en vooral ook de dames die hen vaak vergezelden. Eleonore van Poitou
b.v. volgde haar eerste echtgenoot, Lodewijk VII van Frankrijk, naar Byzantium en
het Heilige land, op de Tweede kruistocht van 1146-1147. Zij was een kleindochter
van Willem IX van Aquitanië, die ook een tocht naar het Heilige land ondernam en
die geldt als de ‘eerste troubadour’. Eleonora, of Alienor, was een merkwaardige
36
vrouw, die een grote rol speelde in de ontwikkeling van de Oudfranse literatuur .
Op de Tweede kruistocht beleefde ze zóveel liefdesavonturen, o.a. met haar knappe
oom, Raimond van Antiochië, dat haar monnik-achtige echtgenoot, na hun terugkeer,
van haar is gescheiden. Zij huwde toen met Hendrik Plantagenet, die in 1154 als
Hendrik II koning van Engeland werd. Wij weten dat aan haar ‘hoven’ in Frankrijk
en Engeland de dichtkunst bloeide.
Dit was ook het geval aan de hoven van vele andere adellijke dames, als de
gravinnen van Toulouse, Blois en Vlaanderen, die Eleonore op haar reis naar het
37
Oosten vergezelden . Eleonores dochter Marie trouwde met Hendrik I van
Champagne, aan wier hof de jonge Chrestien de Troyes werkte; haar dochter Alix
echter trouwde met Thibaut VII van Blois, een echtpaar, dat er ook een schitterend
hof op nahield. Misschien gaf deze Alix de onbekende dichter van de Partonopeus
een ‘boek’, dat Byzantijnse of Oosterse verhaalstof bevatte. De Eracle van Gautier
d'Arras (circa 1165), die stellig aan het hof te Blois werkte, zit ook vol Oosterse
sprookjesmotieven. Chrestien de Troyes kreeg op dezelfde wijze de Keltisch-Britse
38
‘matière’ voor zijn Lancelot van gravin Marie van Champagne . Er zijn bewijzen,
dat dit de wijze was, waarop vele ‘hoofse’ avonturenromans zijn ontstaan.
Er is tegenwoordig echter een neiging om niet meer te geloven aan de Oosterse
herkomst van de verhaalstof in de Oudfranse romans. Zo neemt b.v. Mak, in de
inleiding van zijn recente uitgave van Floris ende Blancefloer, scherp stelling tegen
de z.i. ‘romantische instelling, met haar voorliefde voor het oosten’, die de oudere
onderzoekers, naar zijn mening, ook in het geval van de Floris, ‘op een verkeerd
spoor heeft geleid’. Zelfs Leendertz, de vorige uitgever van dit werk, werd bij zijn
uitvoerig onderzoek naar de bronnen daarvan, volgens
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G. Cohen, La vie littéraire en France au Moyen-âge (Parijs 1949), blz. 83 vlg. (Parijs 1935),
tome II, blz. 246.
R. Grousset, Histoire des Croisades (Parijs 1935), tome II, blz. 246.
Sparnaay, op. cit., deel II, blz. 213 en blz. 228.
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Mak, de ‘dupe’ van deze eenzijdige ‘oriëntatie’ van de 19e-eeuwse romanisten. Mak
voelt er meer voor ‘een autochthone, een westerse, een Franse schepping’ in deze
roman te zien en de oorsprong der motieven daarin ‘dichter bij huis’ te zoeken. Voor
de oorsprong van het hoofdmotief, de list met de bloemenmand, wijst hij er op, dat
bewezen is, dat dit motief in het westen voldoende verbreid was en dat dit ‘zelfs het
39
centrale thema vormt van een 13e of 14e eeuws fabliau’ .
Men zal m.i. echter goed doen scherp onderscheid te maken tussen de herkomst
en de oorsprong van een verhaalmotief en tussen een verhaaltype, een ‘nevenmotief’
en een hoofdmotief. Het verhaaltype en vele nevenmotieven in de Partonopeus
kunnen zeer goed afkomstig zijn uit mondelinge of schriftelijke overleveringen, die
in Midden-Frankrijk inheems waren. Ik kan hier niet nader ingaan op de
‘meerminsagen’ die thuis schijnen te horen in Poitou, evenals de ‘feeënsagen’ in
Bretagne. Reeds Mone en andere Duitse geleerden, die geloofden dat de naam
Parthenopeus is afgeleid van de burcht Parthenay in Poitou, namen m.i. terecht een
nauw verband aan met de Melusinesage, die zich later vastknoopte aan de burcht
Lusignan en de graven van Poitiers. Het verband tussen de Partonopeus-sage en
de Melusinesage is echter nog steeds onvoldoende onderzocht.
Dit alles verklaart echter niet de oorsprong van het hoofdmotief in de Partonopeus;
die hebben we m.i. dus waarschijnlijk in de veel oudere Oosterse literatuur te zoeken.
S.P. URI

39

J.J. Mak, Floris ende Blancefloer (Zwolle 1960), Inleiding, blz. 6 vlg.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

93

Over de betekenis van Georg Lukacs voor het sociologisch
literatuuronderzoek
Sedert enkele tijd is de Westduitse uitgeverij Luchterland begonnen met de
heruitgave van het werk van Georg Lukács. Deze onderneming werd voorafgegaan
1
door de publicatie van een volume Schriften zur Literatursoziologie , dat een keuze
uit Lukács' belangrijkste werken omvat. De Gesamtausgabe zelf zal uit 12 delen
bestaan. Inmiddels wordt de verwezenlijking van dit plan begonnen op een tijdstip
dat Lukács, wiens werken grotendeels reeds bij de Oostduitse Aufbau-Verlag
verschenen, in de landen van het oostelijk blok tengevolge van zijn zogenaamd
revisionisme praktisch reeds sedert jaren op de achtergrond werd gedreven. Zeker
zal het Westduitse initiatief hem onder deze omstandigheden weer iets meer in het
centrum van de internationale literatuurwetenschappelijke discussie brengen. En
het zal er misschien ook toe bijdragen, het einde te bespoedigen van de manier
waarop zijn werken tot nog toe bijna steeds bejegend geworden zijn: de disputen
omtrent zijn betekenis waren inderdaad - zowel op oostelijk als ook op westelijk plan
- al te eng verbonden met argumenten van zuiver politieke aard, zodat hij om politieke
en ideologische redenen in het ‘Oosten’ reeds veroordeeld werd op een ogenblik
dat hij in het ‘Westen’, spijt zijn omvangrijk oeuvre, in feite nog altijd heel wenig
bekend was.
Over de uiteindelijke betekenis van Lukács' werkmethode en van de standpunten
die hij in de loop van meer dan 50 jaren met klem - en ook wel eens met een door
de politieke omstandigheden geboden opportunisme - wist te verdedigen, is het
laatste woord beslist nog niet gesproken. Daarentegen is het echter zeker hoog tijd,
aan bepaalde ele-

1

Soziologische Texte, Bd. 9, ausgewählt und eingeleitet von Peter Ludz, Hermann Luchterhand
Verlag, Neuwied, 1961. Deze verzameling bevat, naast een keuze uit de meest bekende
werken van Lukács, ook enkele oudere teksten die intussen practisch niet meer verkrijgbaar
waren.
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menten van zijn bijdrage tot de methodenleer der literatuursociologie en aan bepaalde
resultaten, die hij van het marxistisch standpunt uit wist te bereiken, eindelijk de
plaats toe te kennen die ze - boven alle filosofische en ideologische grenzen heen
- verdienen.
Wij denken hier in het bijzonder aan zijn visie op de opvattingen van Marx en
Engels omtrent de verhouding van infrastructuur en superstructuur in zake kunst
en literatuur, - een van de kernproblemen van alle literatuur- en kunstsociologie.
Het lijkt ons, vooral met het oog op de nog steeds groeiende belangstelling voor de
sociologie der literatuur, van nut te zijn dit éne aspect van zijn werk hier even te
belichten.
Wanneer men de jongste ontwikkeling in de literatuursociologie nader bekijkt, kan
men vaststellen dat deze tak van de literatuurwetenschap in de westelijke landen
sedert enkele jaren heel andere wegen is ingeslagen dan die welke aan de basis
liggen van Lukács' werkwijze. We bedoelen hiermede niet in de eerste plaats het
ideologisch verschil tussen de ‘burgerlijke’ literatuursociologie en de marxistische
visie van Lukács, maar wel het feit dat de probleemstelling in haar geheel eigenlijk
op een ander plan werd gebracht. Het volstaat onder de recente publicaties Robert
2
Escarpits Sociologie de la littérature, , Wolfgang Kaysers Das literarische Leben
3
4
der Gegenwart of Richard Hoggarts The Uses of Literacy te kennen, om in te zien
in welke zin hier van een nieuwe oriëntering kan worden gesproken: terwijl
oorspronkelijk de voornaamste aandacht gewijd werd aan de vraag naar de
beïnvloeding der literatuur door de samenleving (of algemener geformuleerd: door
de groep), is het zwaartepunt van de belangstelling intussen grotendeels verplaatst
in de richting van de vraag naar de invloed die de literatuur op de samenleving
uitoefent, waardoor dan in het bijzonder ook de aandacht getrokken wordt op de
spreiding van de literatuur, de ontwikkeling van de literaire smaak en dergelijke
problemen meer.
Het lijdt trouwens geen twijfel dat deze omzwenking op zichzelf ook als een positief
verschijnsel kan worden beschouwd. Het gaat hier inderdaad om een met een zeker
succes bekroonde poging om althans langs één weg uit de allesbehalve
veelbelovende toestand te geraken, waarin de ‘burgerlijke’ literatuursociologie op
een gegeven ogenblik

2
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4

Paris, P.U.F., 1958, Coll. Que sais-je? nr. 777.
In Deutsche Literatur in unserer Zeit, Göttingen, 1959, Kleine Vandenhoeck-Rethe, nr. 73/74.
London, Chatto and Windus, 1957.
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terecht gekomen was. Om de tegenwoordige toestand van de gehele
literatuursociologische discipline - en dus ook de bijdrage van Lukács - in het juiste
licht te zien, doet men er goed aan, de ontwikkeling die daartoe geleid heeft en in
het bijzonder ook enkele heel bepaalde elementen die in deze ontwikkeling een rol
hebben gespeeld, niet uit het oog te verliezen.
In het begin was het heel duidelijk waarom het bij de sociologische visie op de
literatuur ging. Louis de Bonald had als eerste de thesis, die aan de probleemstelling
ten grondslag lag, op bondige wijze geformuleerd: ‘La littérature est l'expression de
5
la société ’. Ook Madame de Staël oriënteerde haar belangstelling in deze richting:
alhoewel De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales
ook de verhouding van de geproduceerde literatuur tot samenleving en lezerspubliek
6
op het oog had , concentreerde ze zich inderdaad vooral op de vraag, in hoever de
door haar behandelde literaturen de uitdrukking waren van het eigen karakter der
groepen, door dewelke ze werden voortgebracht. Doch reeds hier vertoonde zich
een interessant verschijnsel: onder de invloed van de romantiek, die in nationale
categorieën begon te denken, werd het begrip ‘gemeenschap’ bij Madame de Staël
stilaan geïdentificeerd met het begrip ‘volk’, en het vragen naar het eigen wezen
van de groep, dat zich in een bepaalde literatuur uitte, werd in feite reeds een zoeken
naar volkerenpsychologische elementen, zodat de aldus opgevatte infrastructuur
der literatuur zich meer en meer als een geheel van factoren van het ‘volkskarakter’
ging voordoen. Deze nuanceverschuiving zou wellicht nog niet de gevolgen gehad
hebben die we kennen, waren niet ook anderen en tenslotte in hoofdzaak niemand
7
minder dan Hippolyte Taine op de zelfde weg nóg verder doorgegaan . Bij de
toepassing van zijn theorie der literatuur en kunst als producten van race, milieu,
moment, ging deze laatste van zijn kant nu in toenemende mate het accent op
biologische en fysische elementen leggen. Het volstaat zijn theoretische

5
6

7

Législation primitive, I, Livre 1, Chap. VIII, § 9. Cf. ook het artikel Du style et de la littérature,
1806.
Cf. begin van de Discours préliminaire: ‘Je me suis proposé d'examiner quelle est l'influence
de la religion, des moeurs et des lois sur la littérature et quelle est l'influence de la littérature
sur la religion, les moeurs et les lois.’
Zie in dit verband het interessant overzicht van de ontwikkeling der sociologische
literatuurtheorieën sedert L. de Bonald en Madame de Staël bij Hugo Friedrich (Das
antiromantische Denken im modernen Frankreich, München, Max Hueber, 1935). Cf. ook
H.A. Needham, Le développement de l'esthétique sociologique en France et en Angleterre
au XIXe siècle, Paris, Champion, 1926.
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uiteenzettingen in de inleiding tot de Histoire de la littérature anglaise nauwkeurig
te vergelijken met zijn eigen toepassing ervan, om een duidelijke indruk te krijgen
van hetgeen hier geschiedde. Terwijl men bij de lectuur van de beroemd geworden
Introduction nog kan vaststellen dat hier een absoluut ernstige poging werd gedaan
om de literatuur als een resultaat van verschillende infrastructuurelementen te
definiëren en dat daarbij ook - vooruitstrevend genoeg voor die tijd - een bijzondere
waarde gehecht werd aan het element der historische invloeden (moment), ziet de
practische toepassing ervan, zowel in de Histoire de la littérature anglaise zelf als
vooral in de Philosophie de l'art, er in enkele essentiële punten heel anders uit:
Taine koos uiteindelijk de ‘gemakkelijkere’ weg van een simplificatie ten gunste van
de race en een in de eerste plaats fysisch opgevat milieu (klimaat, landschap), zodat
de vragen, die voor het specifiek sociologisch aspect van de gehele problematiek
primair zijn, tenslotte op de achtergrond kwamen te staan.
Feitelijk kan men zeggen dat de ‘burgerlijke’ literatuursociologie in de jaren na
Taine, vooral onder de invloed van deze nuanceverschuivingen, in een toestand
van stagnatie is terecht gekomen. Begrippen als ‘ras’, ‘volk’, ‘stam’ enz. kenden
steeds meer succes. Daarentegen verloor het onderzoek van de verschillende
aspecten van de invloed der maatschappelijke processen op kunst en literatuur
meer en meer aan belangstelling. Ook de weinigen die, naast of in het spoor van
Taine, poogden in deze ontwikkeling een andere wending te brengen, konden nog
8
tot in de 20e eeuw nauwelijks iets bereiken .
Het was duidelijk dat naar een uitweg uit deze toestand diende gezocht te worden.
Wilde men niet hand in hand gaan met de marxistische literatuursociologen - die
inmiddels, op heel weinige uitzonderingen na, in het vaarwater van de practische
politiek terecht gekomen waren - dan bleef alleen nog de mogelijkheid de blik in
een geheel andere richting te oriënteren.
Fernand Baldensperger is een van de eersten geweest om - ditmaal op grond
van de nieuw gewonnen inzichten der moderne geesteswetenschappelijke methoden
- de nieuwe perspectieven in hun volle omvang aan te duiden. We denken hier
vooral aan de desbetreffende

8

Dit geldt ook voor Jean-Marie Guyau, over wie Ortega y Gasset gezegd heeft: ‘Puede decirse
que de su libro 'El arte desde el punto de vista sociológico' solo existe el titulo; el resto está
aún por escribir.’ ((La deshumanisación del arte, Obras completas, Madrid, 1950, T. III, p.
353). Trouwens is deze opmerking van Ortega op zichzelf gezien typerend voor de toestand
waarin zich het gehele sociologisch kunst- en literatuuronderzoek nog in de eerste helft van
de 20e eeuw bevond.
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9

hoofdstukken in La littérature. Création, succès, durée , waar hij de vraag naar de
verhouding vin literatuur tot samenleving nog eens principieel stelde. Hij ging
daarvoor terug naar de bron, nl. naar Louis de Bonald en zijn theorie van de literatuur
als ‘expression de la société’, om echter te verklaren, dat alle latere vergissingen
reeds hier hun oorsprong hadden. Uitgaande van sommige vooropstellingen van
10
Taines ‘tegenhanger’ Ferdinand Brunetière en aansluitend bij een idee dat reeds
door Jules Lemaître was ontwikkeld geworden, kwam hij op grond van bepaalde
eigen onderzoekingen tot een conclusie die omzeggens de gehele theorie der
literatuur als uitdrukking van de samenleving omver wierp: niet meer de literatuur
zelf, maar wel de wijze waarop ze onthaald werd, moest als uitdrukking van de
samenleving worden beschouwd. ‘Le jugement sur la littérature est l'expression de
11
la société ’.
Dit betekende niet alleen een radicale omzwenking, maar het ging hier practisch
reeds om de grondvesten voor hetgeen tientallen jaren later bij Escarpit en de andere
bovenvermelde vertegenwoordigers van de meest recente ontwikkeling in de
‘westelijke’ literatuursociologie zou uitgebouwd worden. De aandacht kon nu gewijd
worden aan problemen zoals het onthaal van de literatuur door het lezend publiek,
de ontwikkeling van de literaire smaak, de betrekkingen tussen literatuur en pers
enz. Het betekende een mogelijkheid om ook nog daar aan sociologisch
literatuuronderzoek te doen, waar men zich met de moeilijke problematiek van de
beïnvloeding van het literaire werk door de samenleving vooreerst niet meer wenste
12
bezig te houden.
De marxistische richting daarentegen heeft een essentieel andere ontwikkeling
doorgemaakt. Om te beginnen deed men hier uiteraard niet mee aan de
accentverschuiving in richting van race en fysisch

9

10

11
12

Paris, Flammarion, 1913, Bibliothèque de philosophie scientifique. Cf. ook F. Baldensperger,
Ist die Literatur der Ausdruck der Gesellschaft? in Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, VII (1929).
In verband met de betekenis van F. Brunetière voor het sociologisch literatuuronderzoek, zie
ook H. Baudet, Over de verhouding van literatuur en sociale geschiedenis in Tijdschrift voor
Geschiedenis, 72e jg. (1959).
La Littérature, p. 194.
Een enigszins bijzondere plaats bekleedt in de ontwikkeling der literatuursociologie het werk
van Levin L. Schücking, Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. In feite is deze
studie, die voor het eerst in 1923 verscheen (Philosophische Reihe, Bd. 71), in een analoge
zin georiënteerd als Baldensperger; bij Schücking wordt immers het empirisch onderzoek
met grote nadruk verschoven op het gebied van de analyse der literaire smaak, der kritiek,
enz. Doch is het anderzijds ook duidelijk dat Schücking de literaire smaak dan weer als een
infrastructuurelement van de literatuur beschouwt, door zijn aandacht te wijden aan de invloed
die ervan op de auteurs uitgaat.
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opgevat milieu. Anderzijds had bij de marxisten ook geen omzwenking in de zin van
Baldensperger plaats. Men hield zich aan de vraag naar de invloed die de
infrastructuur op het ontstaan van het literaire werk uitoefent, en men bleef op het
standpunt staan dat hier nog steeds een echt probleem was gesteld. De gehele
marxistische literatuursociologie bleef bepaald door het éne zinnetje van Karl Marx
dat luidt: ‘Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern
13
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt ’. En ze
beschouwde het hier bedoelde ‘gesellschaftliche Sein’ in de eerste plaats als de
economische onderbouw.
De marxistische theoretici hebben zich trouwens ook duidelijk rekenschap gegeven
van de rol die Taine in de ontwikkeling van de discipline heeft gespeeld. Ze hebben
inderdaad niet nagelaten Taine en de door hem begane vergissingen op de korrel
14
te nemen. Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan biedt ons Anatoli Lunacharsky .
Voor hem zijn Taines fouten niet in eerste instantie in zijn ‘natuurwetenschappelijk’
vragen naar causaliteitsverhoudingen te zoeken, maar wel in het feit dat hij, in plaats
van zijn drie begrippen race, milieu, moment ten gelijken titel als uitgangsbasis bij
zijn onderzoek te gebruiken, de derde factor, nl. het historisch moment ging
verwaarlozen en het nooit nader definieerde. Ware dit niet gebeurd, dan zou Taine
- aldus Lunacharsky - vanzelf tot een ander inzicht zijn gekomen. Een van de
voornaamste taken van het marxistisch onderzoek moest er volgens hem dan ook
in bestaan, de rol van de factor moment nader te bepalen: ‘Nous voulons l'expliquer:
15
c'est l'histoire de la succession des formes économiques qui en donne la clef ’.
De opvattingen die door Lunacharsky werden verdedigd, hebben vooral bij de
Sovjetrussische literatuurhistorici en -theoretici groot succes behaald. Dit geschiedde
echter tevens met het gevolg dat zich bij de meesten onder hen de theorie ging
vestigen van een directe afhankelijkheid van literatuur en kunst ten opzichte van
het economisch gebeuren. En praktisch kwam dit - vergeleken met Taines
oorspronkelijke drieledige uitgangsbasis - ten slotte eveneens op een
accentverschuiving neer, die het onderzoek uiteindelijk even zozeer in het slop zou
voeren: het starre vasthouden aan het negentiende-eeuwse

13
14
15

Zur Kritik der politischen Ökonomie, Inleiding.
La méthode du matérialisme dialectique dans l'histoire de la littérature, in Bulletin of the
International Committee of Historical Sciences, Vol. V, pt. II, Paris, 1933, p. 389-403.
Ibid., p. 391.
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deterministische denken, gecombineerd met een politiek dogmatisme, werd ook
16
hier voor de verdere ontwikkeling van de discipline noodlottig .
Het is precies van hieruit dat de betekenis van een der voornaamste stellingen
van Lukács duidelijk wordt. Een van de belangrijkste elementen van zijn originaliteit
in het grotere verband der marxistische theorieën is inderdaad het feit dat hij reeds
vrij vroeg geweigerd heeft, in de verhouding van de economische onderbouw
enerzijds en de kunst en literatuur als bovenbouw anderzijds een directe verbinding
te zien. Op latere leeftijd heeft hij deze stelling, die wel reeds op verschillende
plaatsen in zijn vroeger werk tot uiting komt, maar gedurende lange tijd - ook om
politieke redenen - niet in alle duidelijkheid kon uitgesproken worden, met grote
nadruk uiteengezet in de inleiding die hij in 1945 samenstelde voor de Hongaarse
17
uitgave van Marx' en Engels' geschriften over esthetica .
Het centraal punt van deze uiteenzetting bestaat in het radicale afwijzen van de
voorstelling, als zou de verhouding infrastructuur-superstructuur neerkomen op een
mechanisch determinisme. De vele marxistische theoretici (volgens Lukács
‘Pseudomarxisten’, ‘vulgäre Marxisten’), die Marx' idee van het zijn dat het bewustzijn
bepaalt, in deze zin hebben opgevat, hebben naar zijn mening Marx volledig
18
misverstaan . In werkelijkheid - aldus Lukács - hebben Marx en Engels een bepaalde
vorm van vrijheid van het geestelijk gebeuren steeds erkend: ‘Wir wollen hier bloss
hervorheben, dass Marx und Engels die relativ selbständige Enwicklung der
einzelnen Tätigkeitsgebiete des menschlichen Lebens - des Rechts, der
Wissenschaft, der Kunst usw. - nie geleugnet haben, nie verkannt, dass etwa der
einzelne philosophische Gedanke sich einem vorhergehenden anschliesst, ihn
weiterentwickelt, ihn bekämpft, korrigiert usw. Marx und Engels leugnen einzig, dass
es möglich sei, die Entwicklung der Wissenschaft oder der Kunst ausschliesslich
oder auch nur primär aus ihren imma-

16
17

18

Betr. de ontwikkeling van het marxistisch literatuuronderzoek in Sovjetrusland cf. K. van het
Reve, Goed en schoon in de Sovjetkritiek. Amsterdam, 1954.
In Duitse vertaling, onder titel Einführung in die ästhetischen Schriften von Marx und Engels,
in het volume Beiträge zur Geschichte der Ästhetik (Berlin, Aufbau-Verlag, 1954). Deze tekst
werd eveneens opgenomen in het volume Schriften zur Literatursoziologie
(Luchterhand-Verlag, 1961). We citeren volgens deze laatste uitgave.
Cf. Einführung, p. 214: ‘Freilich darf diese - vielen modernen wissenschaftlichen Vorurteilen
scharf widersprechende Auffassung von Marx und Engels nicht mechanisch interpretiert
werden, wie dies zahlreiche Pseudomarxisten, vulgäre Marxisten zu tun pflegen.’
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19

nenten Zusammenhängen zu erklären ’. De afhankelijkheid van het economische
bestaat dus slechts in een indirecte zin, nl. daardoor dat elk geestelijk
ontwikkelingsproces afhankelijk is van de algemene historische ontwikkeling, waarin
dan het economische element de primaire rol speelt. De ‘immanente
Zusammenhänge’, die de ontwikkeling van de kunst kenmerken en die geenszins
geloochend worden, bestaan slechts als ‘Momente des historischen
Zusammenhangs, des Ganzen der historischen Entwicklung, innerhalb welchem
dem ökonomischen Faktor: der Entwicklung der Produktivkräfte - im Komplex der
20
komplizierten Wechselwirkungen - die primäre Rolle zufällt ’. Wie, zoals de
‘Vulgarmarxisten’, in de verhouding van infrastructuur en superstructuur een directe,
mechanische determinatie ziet, dus een ‘einfacher Kausalzusammenhang’ waarbij
de infrastructuur slechts als oorzaak en de superstructuur slechts als gevolg fungeert,
vergist zich bovendien - aldus Lukács - niet alleen wat de esthetische opvattingen
van Marx en Engels betreft, maar miskent gewoon het wezen van de
dialectisch-materialistische opvatting der causaliteit: ‘Die Dialektik bestreitet, dass
irgendwo auf der Welt rein einseitige Ursache-Folge-Beziehungen existieren; sie
erkennt in den einfachsten Tatsachen komplizierte Wechselwirkungen von Ursachen
21
und Folgen ’.
Het valt dadelijk op hoezeer deze theorieën, in tegenstelling tot de oudere en
‘doctrinaire’ opvattingen der marxistische literatuurinterpretaties, door elasticititeit
gekenmerkt worden.
Natuurlijk vertoont de wending die er aan ten grondslag ligt, ook gelijkenis met
andere afwijkingen ten opzichte van het mechanische negentiende-eeuwse
deterministische denken, die zich reeds rond de eeuwwisseling voordeden, nl. op
het ogenblik dat de geesteswetenschappen hun zelfstandigheid tegenover de
natuurwetenschappen gingen bepalen. Het ware echter verkeerd, de ontwikkeling
die zich bij Lukács heeft afgespeeld, als een enigszins laat voltrokken gevolg van
dit proces der eeuwwisseling te bestempelen. De laatste consequentie van hetgeen
in het spoor van Dilthey e.a. geschiedde, kwam er immers op neer dat de
literatuurwetenschap zich tenslotte hoofdzakelijk ging beperken tot de zuiver
beschrijvende methode, die niet meer tot doel had de literaire verschijnselen te
verklaren, maar ze alleen nog te ‘erschliessen’. De beslissende stap naar het
Marxisme - en dit op een

19
20
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Einführung, p. 214.
Ibid., p. 215.
Ibid., p. 216.
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ogenblik dat hij de overgang van het positivisme naar de moderne
‘Geisteswissenschaften’ voldoende had leren kennen en ook reeds de invloed van
Simmel had ondergaan - bracht Lukács daarentegen definitief op een, weg waar
men bepaaldelijk niet wenste afstand te doen van het vragen naar
causaliteitsverhoudingen. En aan deze essentiële belangstelling voor de vraag naar
de causaliteit werd er ook door zijn critiek op de mechanische denkwijze der
‘Vulgärmarxisten’ niets veranderd.
Indien men dus verwanten aan Lukács' ontwikkeling wil aantreffen, dan kan men
dit eigenlijk slechts doen op een terrein waar eveneens werd doorgegaan met het
stellen van de vraag naar de causaliteit.
We denken hier ten eerste aan bepaalde verschijnselen in de Franse sociologie
der laatste decennia, waar in een algemene zin - en dus onafhankelijk van de
specifiek literatuursociologische onderzoekingen - de vraag naar het eventuele
gedetermineerd-zijn van de menselijke activiteiten steeds verder gesteld geworden
is. Vooral onder de invloed van Emile Durkheim en de ‘morphologie sociale’ konden
hier een reeks van nieuwe inzichten gewonnen worden, die zeker een gelijkenis
vertonen met hetgeen we bij Lukács vinden. Het probleem der determinerende
invloeden werd hier, overeenkomstig met de gebruikelijke terminologie, als vraag
naar een eventueel ‘substraat’ geformuleerd. Als we het voorlopig bereikte resultaat
22
van deze onderzoekingen nader bekijken , dan zien we ons meteen weer voor de
problemen geplaatst die we reeds bij Taine ontmoetten. Ook hier komt weer eerst
de vraag naar de eventuele determinerende invloed van het biologisch element
(‘substrat biologique’) en het natuurlijk milieu, zoals landschap, klimaat enz. (‘substrat
physique’). Beide substraten worden als mogelijke werkhypothesen in de
negentiende-eeuws positivistische zin afgewezen. Ook de economische factor als
mogelijk element van een mechanisch determinisme wordt ter sprake gebracht en
verworpen: ‘Si l'on en croyait certains auteurs, les faits économiques seraient, en
quelque sorte, étrangers à l'homme; ils s'imposeraient à lui du dehors, comme une
23
sorte de fatalité. Conception évidemment absurde! ’. In de plaats van deze
substraatsmodellen komt een nieuw element ‘substrat humain’ te staan. Het verschil
tussen dit infrastructuur-element en de vorige kan dan precies gezien worden in het
uitgeschakeld-zijn van elke vorm van negentiende-eeuws natuurwetenschappelijk
deter-

22
23

Cf. o.a. A. Cuvillier, Introduction à la sociologie, Paris, Colin, 4e éd., 1949 (Chap. VI, Les
hypothèses directrices en sociologie).
Ibid., p. 188.
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minisme. Het wordt bovendien samengesteld door factoren, die op zichzelf uitsluitend
producten der menselijke coëxistentie zijn en zich niet buiten de specifiek menselijke
sfeer ontwikkeld hebben of aan deze voorafgaan.
Dit betekent dat in het kader van het ‘substrat humain’ ook plaats is voor elke
vorm van collectieve geestelijke verschijnselen zoals b.v. ideologische, politieke,
godsdienstige stromingen enz. Het kan ook zonder meer de door Lukács enigszins
algemeen geformuleerde ‘historische Zusammenhänge’ omvatten, en. dit ook voor
het geval dat men in deze aan het economische zelfs de primaire rol wil toekennen.
Parallel naast deze ontwikkeling in de Franse sociologie staat een gelijkaardige
ontwikkeling in de Duitse ‘Kulturanthropologie’ en ‘Kultursoziologie’. Een duidelijk
24
voorbeeld daarvan biedt ons Erich Rothacker . Ook hier wordt de hypothese van
de determinerende invloed van het biologische nog eens besproken en verworpen.
En ook hier wordt de beslissende invloed uiteindelijk aan andere elementen
toegeschreven, die zich op ideologisch vlak bewegen. Het belangrijke daarbij is
dan, dat Rothacker in dit verband weer van ‘Gesetzlichkeiten’ spreekt, die nader
bepaald worden als ‘Gesetzlichkeiten, welche völlig ausserhalb des traditionellen
25
naturwissenschaftlichen Denkens liegen ’. In deze zin kan dan de menselijke
gedraging in het algemeen - en aldus ook het geestelijk scheppingsproces 26
bestempeld worden als zijnde in de eerste plaats bepaald door een ‘Kulturfaktor ’.
De conclusie, die uit een vergelijking van deze opvattingen met de thesen van
Lukács kan getrokken worden, zou aldus kunnen luiden:
Zowel bij Lukács als bij de bovenvermelde niet-marxistische sociologen en
cultuuranthropologen, staan wij voor de poging, de vraag naar het
geconditioneerd-zijn van het geestelijk gebeuren te verklaren door nieuwe
causaliteits-categorieën, d.w.z. door factoren die enerzijds niet meer identiek zijn
aan het in de negentiende-eeuwse zin natuurwetenschappelijk georiënteerde
causaliteitsbegrip van het positivisme, doch anderzijds zonder verdere beperking
als elementen van een wetmatigheid moeten worden beschouwd. Het overnemen
van een dergelijk causaliteitsbegrip door de tak van de literatuursociologie die

24

25
26

Erich Rothacker, Bausteine zur Kultursoziologie in Gegenwartsprobleme der Soziologie
(Festschrift f. A. Vierkandt), Potsdam, 1949. Idem, Grundfragen der Kulturanthropologie, in
Universitas, Jg. 1957, 5.
Grundfragen, p. 488.
Cf. Michael Landmann, Philosophische Anthropologie, Berlin, 1955, p. 250.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

103
verder wil doorgaan met het stellen van de vraag naar de beïnvloeding van het
literair werk door extraliteraire factoren, die in het groepsverband tot uiting komen,
zou betekenen dat de vraag naar het ‘waarom’ der literaire verschijnselen zonder
meer zou kunnen verder gesteld worden, alhoewel tegelijkertijd zou rekening
gehouden worden met de critiek, die rond de eeuwwisseling terecht op het
positivisme der vorige eeuw werd uitgeoefend.
Zo zou Lukács' afwijking van de mechanische opvatting inzake de verhouding
infrastructuur-superstructuur, en aldus ook zijn ‘revisionisme’, tot een belangrijk
bestanddeel worden van een nieuwe basis waarop - steeds in het kader van de ene
richting der literatuursociologie, die de invloeden der samenleving op de literatuur
verder onderzoekt - concrete verbindingen zouden kunnen worden aangeknoopt
tussen de marxistische en de niet-marxistische werkmethodes.
Lukács zelf heeft reeds in verschillende van zijn publicaties getoond, op welke
wijze zijn visie op wezen en invloed der infrastructuur in de literairhistorische practijk
kan worden toegepast. We denken hier in het bijzonder aan zijn studies over de
27
Duitse realisten. van de 19e eeuw en vooral ook aan zijn analyse van de Duitse
28
irrationalistische geestesstromingen in Die Zerstörung der Vernunft . Het lijdt geen
twijfel dat de hier ingeslagen weg vruchtbaar is, en het ware meer dan
betreurenswaardig, moest men - om welke redenen dan ook - weigeren de hier
reeds behaalde resultaten in hun volle betekenis te erkennen.
Zeer terecht heeft Erich Rothacker, die voor het opsporen van de ‘Gesetzlichkeiten’
29
een ‘geschulte methodische Vertiefung, unbefangene Versenkung in die Sache ’
verlangt, in verband met Marx' thesis van het zijn dat het bewustzijn bepaalt, met
klem verklaard: ‘Mit dieser These ist ein bestimmtes Problem gestellt. Dieses Problem
muss in empirischen Forschungen gelöst werden. Ob von Marxisten oder
30
Nichtmarxisten, ist dabei völlig nebensächlich ’.
H. DYSERINCK

27
28

29
30

Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts, Berlin, Aufbau-Verlag, 1953.
Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler, Berlin,
Aufbau-Verlag, 1955. - Intussen ook reeds verschenen in het kader van de Gesamtausgabe
bij Luchterhand.
Grundfragen, p. 488.
Bausteine, p. 80.
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Kroniek
Codicologie en filologie X
Paleografie
In het slotstuk der vorige kroniek (Spiegel der Letteren VI (1963) 315 vlg.) is gewezen
op de noodzakelijkheid tussen de studie van het middeleeuwse geschreven boek
(codicologie) en de studie van het oude schrift (paleografie) het juiste evenwicht te
bewaren. Tevens werd daar uiteengezet hoe de paleografie gedurende de laatste
decennia een vernieuwing ondergaat. Vooral blijkt dit uit het feit dat in de jongste
tijd andere opvattingen inzake de schriftontwikkeling zijn verkondigd. Dit zowel door
1
de nieuwe paleografenschool waarvan Jean Mallon de bekendste vertegenwoordiger
2
is, als door de redactie van de periodiek Scriptorium . Nog werd in herinnering
gebracht dat er een internationaal verbond van paleografen bestaat, dat op zijn
indertijd (1953) te Parijs gehouden eerste colloquium een omvattend programma
3
heeft ontwikkeld, waarvan de tenuitvoerlegging met kracht ter hand genomen is .
Ter inleiding tot de paleografie staan nu een overgroot aantal publikaties ten
dienste. Daarbij komt het er - inzonderheid voor de beginner - vooral op aan door
de omvangrijkheid en veelsoortigheid dezer literatuur niet het spoor bijster te raken.
Bovenal is natuurlijk een heldere theoretische inleiding nodig. Daartoe is bijzonder
geschikt het voortreffelijke boekje L'Ecriture van Charles Higounet, die Mallons
4
inzichten aan zijn uiteenzettingen ten grondslag heeft gelegd . Omvattender zijn de
hoofdstukken over paleografie, voorkomend in het door de Encyclopédie de la
5
Pléiade uitgegeven elfde deel: L'histoire et ses méthodes , een ook voor de
neerlandicus-filoloog onmisbaar handboek.

1
2
3

4
5

Jean Mallons hoofdwerk is: Paléographie romaine. Madrid, 1952.
2 Vgl. François Masai, La paléographie gréco-latine, ses tâches, ses méthodes. Scriptorium
X (1956) 281 vlgg.
Als eerste publikatie van het verbond verscheen: Nomenclature des écritures livresques du
IXe au XVIe siècle. Paris, 1954. Daarvan is vooral het middenstuk (G.I. Lieftinck, Pour une
nomenclature de l'écriture livresque de la période dite gothique) voor de neerlandicus-filoloog
van belang. In zijn ondertitel duidt de auteur het aan als: Essai s'appliquant spécialement aux
manuscrits originaires des Pays-Bas médiévaux. - Het door het verbond ten leven geroepen
‘Comité international de paléographie’ geeft ook catalogi van gedateerde en/of gelocaliseerde
handschriften uit; twee op Franse bibliotheken betrokken delen zijn reeds verschenen. G.I.
Lieftinck - de Nederlandse vertegenwoordiger in het zojuist genoemde Comité - bereidt een
uitgave voor van een catalogus van gedateerde handschriften in Nederland, die in afzienbare
tijd in twee delen het licht zal zien onder de titel: Manuscrits datés conservés dans les
Pays-Bas.
Charles Higounet, L'écriture. Paris, 1955. Que sais-je? 653.
Encyclopédie de la Pléiade. L'histoire et ses méthodes. Volume publié sous la direction de
Charles Samaran. Paris, 1961.
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Het ligt voor de hand dat de laatste, na en naast deze meer algemeentheoretische
werken, zal willen beschikken over direct op zijn studiegebied betrokken
verhandelingen. Hier nu kan hij zijn voordeel doen met verschillende studiën van
Willem de Vreese, verleden jaar verzameld onder de titel Over handschriften en
6
handschriftenkunde . Men moet hem daarbij raden vooral (en terdege) kennis te
nemen van het eerste en tweede opstel in de bundel, achtereenvolgens handelend
over ‘Handschriften en handschriftkunde’, en ‘Over Middelnederlandsche
handschriftkunde in verband met taal- en letterkunde’. Voegt men daar de derde
voordracht ‘Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’ aan toe, dan zal blijken
hoe de geniale ontwerper van wat helaas een torso is gebleven ook zijn gedachten
had laten gaan over de praktische studie van het oude schrift.
Om deze studie te vergemakkelijken heeft De Vreese in de eerste plaats gedacht
aan een paleografisch album. Dit zou bestaan uit een met zorg bijeengebrachte
verzameling van facsimiles van gedeelten van handschriften en oorkonden, waarbij
elk facsimile zou worden vergezeld door een transcriptie en aantekeningen.
In de tweede plaats dacht hij aan een alfabetisch woordenboek van afkortingen.
Hij stelde zich daarbij een werk als het Lexicon Abbreviaturarum van Adriano
7
Cappelli voor. Zijn woordenboek zou dus evenzeer afbeeldingen bieden, vergezeld
van transcripties waaruit hun bestanddelen en betekenissen zouden blijken, terwijl
tevens vermeld zou worden tot welk tijdperk de afkortingen behoorden.
*

**

In de tijd dat Willem de Vreese deze rede uitsprak (1902) ontbrak het aan atlassen
voor de Nederlandse paleografie. Sedertdien is daarin aanzienlijke verandering
gekomen, gelijk uit de volgende opgave (in chronologische rangschikking en met
beknopte titels) blijken kan.

Album belge de paléographie. Ed. J. van den Gheyn S.J. Bruxelles, 1908.
Album beige de diplomatique. Ed. H. Pirenne. Bruxelles, 1909.
Atlas der Nederlandsche paleographie bewerkt door H. Brugtrans en O.
Oppermann. 's-Gravenhage, 1910.
Deutsche und lateinische Schrift in den Niederlanden. Herausgegeben von A.
Hulshof. Bonn, 1918.
Atlas voor Nederlandsche paleographie door H. Brouwer. Amsterdam, 1944.

6

7

Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën.
Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren. Zwolle, 1962. Zwolse reeks
van taal- en letterkundige studies. Nr. 11.
Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane. 4a ed. Milano, 1949.
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Laatstgenoemde auteur schreef ook: Beknopte handleiding tot de kennis van het
2

Nederlandsche oude schrift (Naarden, 1943) inzonderheid van belang voor het
zestiende-eeuwse schrift.
Het is niet mogelijk in kort bestek over al deze atlassen te handelen. Wel mag in
algemene zin het volgende worden geconstateerd:
Vrijwel steeds hebben de samenstellers ernaar gestreefd het gehele gebied der
Nederlandse paleografie te omspannen. Met als onvermijdelijk gevolg dat de keuze
altijd bijzonder hachelijk is gebleken. Niet minder belangrijk is een ander punt dat
de bezorgers meestal voor ogen gestaan heeft, te weten: alleen documenten te
bieden waarvan onstaanstijd en plaats volkomen vaststonden. Dit ging dan gewoonlijk
gepaard met het bijeenbrengen van voorbeelden van de meest bekende en meest
gebruikte schrifttypen. Naast deze materiaalverzameling is het tweede hoofdelement
dezer atlassen de transcriptie; de weergave dus van de tekstredactie(s) met oplossing
van de afkortingen, de laatste meestal door cursieve druk aangegeven. Het behoeft
nauwelijks betoog dat zonder transcripties elke atlas voor de beginner alle waarde
verliest; zo blijft het dan ook een ernstige tekortkoming in Hulshofs boek dat een
groot aantal transcripties ontbreken.
Overigens bedenke men steeds dat alle reprodukties altijd hulpmiddelen blijven.
Zo is het bijvoorbeeld nimmer mogelijk op een reproduktie te zien of iets al dan niet
op rasuur geschreven is; ook blijkt het - tweede voorbeeld - bijzonder moeilijk op
reprodukties tussen de gebruikte inktsoorten te onderscheiden.
Het is hier ook de plaats eraan te herinneren dat de fotografische reproduktietechniek
2

te hulp werd geroepen in de uitgaven van de Beatrijs (Antwerpen, 1948) en Esmoreit
(Antwerpen, 1949). Daarmede werd teruggegrepen op het vroeger door Paul H. de
Keyser en E.F. Kossmann toegepaste procédé in hun uitgaven van Reinaerts historie
(Antwerpen, 1938; zonder transcriptie) en Die Haager Liederhandschrift (Den Haag,
1940; met transcriptie).
***
In het documentatie-apparaat van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta komt
een door Willem de Vreese aangelegde verzameling fiches met afkortingen voor.
Daarvan is door J.L. van der Gouw gebruik gemaakt voor een overzicht van
‘Abbreviaturen in nederlandse stukken’, deel uitmakend van een artikel van zijn
8
hand over enige problemen van de Nederlandse paleografie . Voordien had G.I.
Lieftinck - eveneens in een tijd-

8

J.L. van der Gouw, Enige problemen van de Nederlandse paleografie. Nederlands
Archievenblad LXII (1957-1958) 17 vlgg.
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9

schriftbijdrage - over de Middelnederlandse afkortingen gehandeld .
Zonder ook maar het minst in twijfel te trekken dat de kopiisten der lage landen
eigen varianten hebben ingevoerd, moeten de Nederlandse abbreviaturen toch in
het kader der Latijnse paleografie gezien en bestudeerd worden. Als inleiding daartoe
kan men de lezer het best verwijzen naar het met vele literatuuropgaven voorziene
10
stuk over de afkortingen in het handboek van Hans Foerster .
In de praktijk komt het er nu meestal op neer, dat de neerlandicusfiloloog zich
veelal behelpen moet (en redden kan!) met het reeds boven (in noot 7) genoemde
werk: Lexicon Abbreviaturarum - Dizionario di abbreviature latine ed italiane van
Adriano Cappelli, waarvan de eerste uitgave in 1899 te Milaan verscheen. Voorzover
dit nog betoog behoeft zal de gebruiker daar vooral uit leren hoe het ten enenmale
onmogelijk is voor de verklaring van de vele sigla, afkortingen, samentrekkingen en
andere tekens vaste regels op te stellen. Een zaak die trouwens in het algemeen
voor álle codicologische en paleografische studiën geldt. Want het blijft nu eenmaal
zo dat elk handschrift als individu de onderzoeker steeds weer voor verrassingen
stelt. Hoe beslissend dit ook voor de verhouding van paleografie en filologie is zal
in de volgende kroniek blijken.

Naschrift
Sedert het bovenstaande geschreven werd verschenen twee publikaties van in de
tekst genoemde auteurs waarop hier met nadruk gewezen wordt. Allereerst dan het
als inleiding bedoelde en daarvoor zeer aan te bevelen boek van J.L. van der Gouw:
Oud schrift (Zwolle, 1963). Het werk maakt deel uit van de reeks ‘Archivistica Publikaties van de Archiefschool’, waarin van dezelfde auteur ook het licht zag een
Inleiding tot de archivistiek (Zwolle, 1956) die voor eerste kennismaking met dit
gebied van wetenschap bijzonder geschikt is. - Vervolgens moet gewezen worden
op de oratie over Paleografie en handschriftenkunde (Amsterdam, 1963) waarmede
G.I. Lietftinck zijn ambt van hoogleraar in de Westerse paleografie en
handschriftenkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden aanvaardde.
Den Haag
P.J.H. VERMEEREN
Amsterdam
W.GS HELLINGA

9
10

G.I. Lieftinck, ‘Methodologische’ en paleographische opmerkingen naar aanleiding van een
hert met een wit voetje. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde LXII (1954) 1 vlgg.
Hans Foerster, Abriss der lateinischen Paläographie. Bern, 1949; 196 vlgg.
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Hedendaagse standpunten in de literaire kritiek
De Times Literary Supplement heeft dit jaar twee nummers gewijd aan een overzicht
van hedendaagse opvattingen inzake literaire kritiek. In het nummer van 26 juli 1963
(dat The Critical Moment als titel meekreeg) werden bijdragen opgenomen van
negen vooraanstaande Britse en Amerikaanse critici; in het nummer van 27
september 1963 (Critics Abroad) kwamen een aantal toonaangevende Europese
critici aan het woord. Elk nummer werd telkens ingeleid door een editoriaal waarin
sommige gedachten uit de bijdragen werden besproken.
Wat in deze twee nummers vooral opvalt is hoezeer al deze critici, de Angelsaksers
zowel als de Europeërs, een zelfde houding aannemen tegenover de literatuur en
tegenover de taak van de criticus. Geen enkele van hen loochent het belang van
soliede historische informatie, van biografische en sociale gegevens, maar zij wensen
aan dit soort studies een ondergeschikte plaats te geven en weigeren het als
volwaardige literatuurbenadering te beschouwen. Zij geven, stuk voor stuk, de
voorkeur aan wat René Wellek de ‘intrinsieke benadering van het literaire werk’
heeft genoemd: het onmiddellijke contact van de criticus met het levende werk, om
het als kunstwerk, als een onherleidbare waarde, te waarderen.
Nochtans zijn er belangrijke punten van onderscheid aan te stippen tussen de
Angelsaksische en de Europese critici. Met uitzondering van RENE WELLEK, die aan
de universiteit van Yale ‘Comparative Literature’ doceert, maar zelf een traditionele
continentale opvoeding heeft genoten, zijn de Angelsaksers allen overtuigde
empiristen. Zij doen, in tegenstelling met hun Europese collega's, geen beroep op
de een of andere wijsgerige traditie om hun opvatting over het wezen van de literatuur
en de taak van de kritiek te funderen. L.C. KNIGHTS, de bekende
Shakespeare-specialist, neemt weliswaar even zijn hoed af om Coleridge te groeten
en houdt zelfs een pleidooi voor meer contact met de andere geesteswetenschappen,
maar dat verandert blijkbaar weinig aan zijn empiristische geestesrichting. Dit
algemene empirisme houdt natuurlijk nauw verband met het heersende
opvoedingssysteem dat vooral de nadruk legt op het persoonlijke denken en de
persoonlijke interpretatie van de eigen levenservaring.
Daartoe wellicht aangezet door de manier waarop hun om een bijdrage werd
gevraagd, hebben de Angelsaksers zich de vraag gesteld wat het contact met
literaire werken voor hen - en meteen ook voor de gemeenschap - kon betekenen.
Literatuur is voor hen de ononderbroken dialoog van de mens met zijn wereld; in
de literatuur ondervraagt de mens zijn bestaan en tracht hij een antwoord te vinden
voor zijn levensproblemen. In een dergelijke opvatting vertoont de literatuur grote
verwantschap met de wijsbegeerte. Zij is evenwel van deze laatste onderscheiden
door de wijze waarop zij de dialoog beoefent en de lezer in dit gesprek betrekt.
Professor RICHARD HOGGART, de schrijver van het bekende The Uses of Literacy,
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formuleert de rol van de literatuur als volgt: ‘it explores, re-creates, and seeks
meaning in human experience’ (blz. 541). De eigenheid van de literatuur ligt hem
precies in dit her-scheppen van de ervaring; de mens die een boek leest, wordt
gedwongen aan een werkelijkheidservaring deel te nemen in al haar concreetheid
en onmiddellijkheid. Deze ‘vicarious experience’ heeft een zuiverende, kathartische
invloed, want zij geeft hem nieuwe ogen. Nu zal dit niet noodzakelijk tot grotere
deugdzaamheid leiden. GEORGE STEINER, een Amerikaans criticus van Joodse
afkomst, wijst erop hoe ‘kultuurmensen’ in een vrij recent verleden artistieke
gevoeligheid met menselijke wreedheid konden laten samengaan. Dat belet evenwel
niet dat hij, zoals alle anderen, gelooft dat het verfijnde levensaanvoelen dat door
de kunst wordt bewerkt, de mens kan ten goede komen in zijn morele leven. Omdat
de literatuur ons dwingt tot een imaginatief inleven in de situatie van anderen,
verruimt zij onze sympathie en ons gevoel voor medemenselijkheid; daarenboven
gaat zij geestelijke aderverkalking tegen doordat zij ons telkens weer de
ontoereikendheid van slogans en abstrakte begrippen openbaart. Daarom zegt
Steiner zeer terecht: ‘zij die boeken verbranden, weten wat ze doen.’ In dit perspectief
is literatuur dus de uitbreiding van onze levenservaring en de bevrijding uit morele
en intellectuele verstarring.
Voor anderen heeft zij niet enkel deze zuiverende functie, zij brengt bovendien
een heilsboodschap. Richard Hoggart meent, samen met JOHN WAIN,
‘ex-angry-young man’, dat de literatuur onze onbewuste motivering beïnvloedt en
ons idealen voorhoudt. Natuurlijk niet in de simplistischdidactische zin, maar door
vormen van handelen en denken imaginatief te testen en de lezer aldus de
mogelijkheid van bepaalde vormen van moraal in concreto aan te tonen. In dit
verband wijst W.W. ROBSON erop hoe onze spontane sympathie met de figuren uit
een roman of toneelstuk ons uiteindelijk confronteert met onszelf, met onze eigen
idealen en wensen. GRAHAM HOUGH, de schrijver van een studie over D.H. Lawrence
(The Dark Sun), gaat nog een stap verder. Het is volgens hem de taak van de
literatuur de mens opnieuw een bestaansreden te geven. Nu de oude mythen voor
ons hun geldigheid hebben verloren, wordt van de kunst verwacht ‘a myth to give
coherence and another dimension to daily experience.’ (blz. 578)
De Engelse kritiek leeft dus nog steeds in de grote Arnoldiaanse traditie. Het werk
van T.S. Eliot - die in sommige van zijn geschriften zozeer de nadruk heeft gelegd
op de morele implicaties van het kunstwerk -, de invloed van F.R. Leavis, de uitgever
van het tijdschrift Scrutiny, - waar de literaire productie van tijdgenoten en
voorgangers voortdurend naar haar ‘volwassenheid’ werd beoordeeld -, en de
opvattingen van I.A. Richards - die in de kunst een middel zag tot de grootst mogelijke
integratie van alle impulsen -, hebben deze traditie versterkt. Geen enkele van de
critici die hier aan het woord kwamen, hebben iets wezenlijk nieuws ge-
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zegd; zij bouwen voort op een - groot - verleden, en zijn wellicht belangrijker om
hun ‘practical criticism’ en ‘close reading’ dan om hun theoretische inzichten.
Daarenboven lijden zij onder een zekere insulariteit; daaraan zijn de Amerikanen
ontsnapt. Zowel de reeds genoemde Steiner als HARRY LEVIN, de
Harvard-comparatist, zien de literatuur als een dialoog die doorheen ruimte en tijd
steeds dezelfde functie vervult. Daarom moeten de taalkundige en historische
barrières worden neergehaald.
In dit verband maakt Harry Levin een suggestie die het overwegen waard is.
Literatuur, zo zegt hij, blijkbaar in hoofdzaak denkend aan de roman, wordt
gekenmerkt door een spanning tussen feit en fictie. Vertrekkend van de
ervaringsgegevens, metamorfoseert zij de werkelijkheid in de richting van symbolen
en mythen. De psychanalyse heeft deze omvormende kracht van de kunstenaar
reeds voor eigen rekening onderzocht, om de wetten van de menselijke psychologie
te kunnen vaststellen. Levin oppert de vraag of men niet een ‘science pertaining to
the imagination’ (Bacon) zou kunnen uitbouwen. Deze zou niet langer de
verbeeldende functie, maar het verbeelde onderzoeken. Hij spreekt van ‘thematics,
whereby the effects of fantasy can be studied through the progressive transformation
of images or myths.’ (blz. 565) Het is duidelijk dat de literatuur dan als een groot
geheel moet worden gezien, zonder grenzen, en dat een dergelijk onderzoek ‘would
demand international cooperation.’ (ibid.)
Wie voor een dergelijke taak zou in aanmerking komen is ongetwijfeld RENE
WELLEK, die trouwens zelf pleit voor leerstoelen in de literatuur naar analogie met
deze die bestaan voor wijsbegeerte, waar men immers ook geen taalkundige grenzen
kent. Professor Wellek denkt er niet aan de invloed van de literatuur op het leven
te loochenen, maar hij reageert zeer sterk tegen de eenzijdige en misleidende
‘morele’ opvatting die in Angelsaksische milieus heerst. Hij reageert even sterk
tegen het historicisme en positivisme dat, in zijn ogen, nog steeds de Europese
literatuurstudie op een dwaalspoor leidt. Het kunstwerk is een eigensoortige
werkelijkheid en moet dus ook met een eigensoortige houding worden benaderd.
Deze eigen houding kan men, aansluitend bij de Kantiaanse traditie, de esthetische
noemen. Wat hem op de eerste plaats belang inboezemt is dus niet de morele
invloed van het werk of zijn historische oorsprong, maar het werk zelf. Wellek herhaalt
hier wat hij reeds in het twaalfde hoofdstuk van zijn welbekend Theory of Literature
terzake heeft neergeschreven: het kunstwerk is een complexe, uit lagen bestaande
structuur die elk een onderzoek waard zijn. De wijsgerige basis voor deze opvatting
vindt men in het werk van de idealistische Poolse fenomenoloog R. Ingarden.
René Wellek kan de band leggen tussen de Angelsaksers en de Europeërs, die
doorgaans meer wijsgerig zijn georiënteerd en dus uiteraard meer vernieuwing
brengen. Sommige Europeërs zoals RAYMOND PICARD van de Sorbonne geloven
dat zij van de Angelsaksers iets te leren hebben; Picard
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denkt hier vooral aan de praktijk van het ‘close reading’ dat Frankrijks academische
wereld zou kunnen bevrijden uit de eenzijdige belangstelling voor de biografie van
een auteur. Ook HANS MAYER, tot voor zijn komst naar het Westen professor te
Leipzig en toonaangevend criticus van de DDR, staat vrij dicht bij de Angelsaksers;
als Marxist kent hij het belang van de band tussen literatuur en leven.
De meeste Europese deelnemers echter concentreren zich resoluut op de
‘intrinsieke’ benadering vanuit een existentialistisch of formalistisch perspectief.
Professor EMIL STAIGER van Zürich is bij ons de best bekende. Voor hem is de
taak van de criticus essentieel van esthetische aard: ‘wij moeten begrijpen wat ons
aangrijpt.’ Wat de lezer aangrijpt is de eenheid van het werk, de perfecte eenklank
van al de elementen ervan. Deze eenheid manifesteert zich in wat Staiger het ritme
van een werk noemt, een beweging die alle aspecten van het werk doorvaart. Dit
ritme is de objectivering van de wijze waarop de dichter zich in de wereld verhoudt,
d.w.z. van de wijze waarop hij zich op de toekomst richt, zijn verleden integreert, in
een woord, zijn tijdelijkheid beleeft. Om dit ritme te kennen, is Einfühlung nodig,
maar er kan daarnaast ook beroep worden gedaan op expliciete uitspraken van de
dichter betreffende de tijd. Geen wonder dat Staiger aan de criticus het recht ontzegt
waardeoordelen uit te spreken. De ene individuele beleving van de tijdelijkheid is
immers even goed als de andere. Wat de criticus echter wel kan vaststellen is of
de kunstenaar trouw blijft aaan zijn eigen tijdsbeleving, of er met andere woorden
incoherenties in het werk zelf zijn vast te stellen. Dit stelt natuurlijk uiterst complexe
problemen van hermeneutische aard waarop Staiger in zijn bijdrage evenwel niet
ingaat.
DAMASO ALONSO, Professor in de Romaanse talen te Madrid, stelt, evenals Staiger,
vooral belang is de uniciteit van elk kunstwerk; maar hij herleidt het niet tot het
volstrekte correlaat van een individuele levenshouding. In de plaats van aan te
leunen bij M. Heidegger, verkiest hij zich te baseren op de taalbeschouwingen van
F. de Saussure. Men weet dat deze laatste in het taalteken een onderscheid maakt
tussen ‘le signifiant’ en ‘le signifié’ die in de taal arbitrair met elkaar zijn verbonden.
Voor Alonso is het kunstwerk ook een teken, waarin het verband tussen het
betekenende en het betekende echter gemotiveerd is. Het is nu de taak van de
criticus dit gemotiveerde verband aan te tonen, daarbij, al naar gelang de
omstandigheden, vertrekkend van het betekenende of van het betekende. Deze
studie noemt Alonso stilistiek; haar voorwaarde is de begaafdheid van de criticus
tot Einfühlung.
Wellicht zijn de twee zoëven samengevatte artikels te kort om aan hun auteurs
toe te laten hun eigen standpunt met de nodige schakeringen en de nodige klaarheid
te verdedigen. Mij wil het voorkomen dat zij beiden, althans theoretisch, slechts een
meer gesofistikeerde uitgave brengen van
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theorieën die zij menen te hebben overwonnen. Is Staigers procédé geen nieuwe
vorm van biografie? Welk is het verschil tussen de oude theorieën over vorm en
inhoud aan de ene kant en de theorie van Alonso aan de andere? Het is de vraag
of Alonso door de terminologie van de Saussure niet noodzakelijkerwijze tot het
behoud van de dichotomie tussen vorm en inhoud werd gebracht, en of hij geen
beter vertrekpunt zou hebben gevonden in de taalfilosofie van Merleau-Ponty.
Tenslotte zijn er nog twee critici die een principieel formalistisch standpunt
innemen. ROLAND BARTHES, die verbonden is aan de Ecole des Hautes Etudes te
Parijs, zucht, volgens een van zijn recensenten, ‘soms hoorbaar van genot, wanneer
hij in zijn abstruse formuleringen opgaat.’ Voor hem heeft kritiek niets te maken met
het uitspreken van waarheidsoordelen. Zij is voor de kunst wat de logica voor het
denken is, een meta-taal die enkel moet vaststellen hoe de auteur met het
taalsysteem van zijn tijd een eigen systeem creëert. ‘De criticus moet niet de
boodschap van het werk, maar het systeem van het werk, reconstrueren, juist zoals
de linguïst niet de betekenis van de zin moet ontleden, maar enkel de formele
structuur die het meedelen van betekenis mogelijk maakt.’ (blz. 740) Wat dit in de
praktijk betekent is mij vooralsnog niet duidelijk.
Wellicht kan de uiteenzetting van de jonge Italiaans wijsgeer UMBERTO ECO hier
meer klaarheid brengen. Evenmin als Barthes negeert hij dat kunst uit het leven
groeit en het leven beïnvloedt, maar zoals Barthes wenst hij ook een louter formele
benadering. Het is volgens hem de taak van de criticus de formele structuur van
het werk te ontdekken, zo bij voorbeeld in veel werken van onze tijd de open structuur
en de poly-interpretabiliteit. Eco gelooft dat een dergelijke formele structuur ook in
andere eigentijdse kultuurvormen kan worden gevonden; onze opvattingen inzake
bij voorbeeld fysika en sociologie zouden een analoog denkpatroon vertonen.
Uitgaande daarvan moet het volgens hem mogelijk zijn een structuur te ontdekken
die de hele cultuurwereld van een bepaalde periode domineert. Dergelijk inzicht
zou dan kunnen worden aangewend om, in aansluiting bij de Marxistische intuïtie,
de verbanden tussen de kultuurschepping en de totaliteit van het leven te bepalen.
In dit korte overzicht heb ik onmogelijk alle thema's kunnen aanraken die in deze
twee artikelenreeksen werden behandeld. Toch geloof ik dat de enkele gegevens
die hier werden verwerkt, ruim stof tot nadenken geven.
Ik heb de indruk dat de uitzonderlijke ontwikkeling van de literatuurwetenschap
in onze dagen slechts kan gewaardeerd worden door wie de Angelsaksische
vooropstelling betreffende de ‘opvoedende’ zin van de literatuur aanvaardt, iets wat
praktisch alle critici die hier werden besproken, ook doen. De ontwikkeling van de
literatuurwetenschap is niet louter een uitbreiding van het aantal beoefenaars, hoewel
ook dit belangrijk is; het aantal colleges in Engeland en de V.S. waar de professoren
beroepshalve moeten publiceren en waar jaarlijks Ph.D.-dissertaties worden gepro-
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duceerd, is ontstellend hoog, maar dat is op zichzelf nog geen waarborg voor
vooruitgang. Integendeel. Van groter belang is echter het feit dat de
literatuurwetenschap blijkens dit overzicht meer en meer haar eigen object en haar
eigen methode ontdekt. Zij heeft zich bevrijd - of is zich aan het bevrijden - van een
positivistisch historicisme, en hecht gaandeweg meer belang aan haar eigen object:
het kunstwerk als kunstwerk.
Dat hierbij over de methode van benadering geen eensgezindheid bestaat, hoeft
niet te verwonderen. Het is trouwens niet wenselijk. Het valt echter wel op dat men
met het gewone ‘gezond verstand’ geen vruchtbare methode kan ontwerpen. Waar
de criticus iets nieuws brengt, gebeurt dit steeds omdat zijn denken werd bevrucht
door nieuwe ideeën, die op andere domeinen van het geestesleven werden ontdekt.
In zijn artikel verwijst Barthes naar de invloed van het Marxisme op het werk van
Lucien Goldmann, van de psychanalyse op dat van Bachelard. In zijn uiteenzetting
zoals overigens in die van de meeste Europeërs kan men trouwens die invloed ook
gevoelen. Ook de wijsbegeerte van de taal en zelfs de sociologische denkbeelden
van de hier vaak geciteerde Claude Lévy-Strauss spelen hier een rol. Het is evident
dat geen enkel van deze stromingen de waarheid voor zich in pacht heeft, maar het
ligt evenzeer voor de hand dat zij van de kritiek een uiterst lenig en ‘multi-purpose’
instrument helpen maken dat onze benadering van het literaire werk kan verfijnen
en verrijken.
Om de taal van de hedendaagse criticus te vatten, om zelf hun methodes te
gebruiken heeft de beoefenaar der literatuurwetenschap in onze streken zeer grote
moeilijkheden. Dit hangt samen met het verouderde universitaire systeem dat hem
een absoluut ontoereikende wijsgerige vorming geeft en zich nog immer, door de
programma's daartoe gedwongen, in het historische opsluit. Men kan zich afvragen
of de grote verscheidenheid van kritische methodes, die nu zelfs, blijkens deze
publicatie, tot in de pers is doorgedrongen, niet de oprichting eist van een aparte
en officiële leerstoel in de literatuurwetenschap. Waar, zo niet hier, moet de filoloog
de verschillende methodes horen analyseren en zien demonstreren? Is het verder
ondenkbaar dat de wijsgerige vakken die door het programma worden vereist,
zouden worden omgevormd tot een soort ‘kritiek der wetenschappen’ waar déze
aspecten van het wijsgerig leven zouden worden besproken die onmiddellijke
incidenties hebben op het literaire onderzoek, waar de grenzen van elke interpretatie
en de hermeneutische problemen van elke benadering zouden worden aangeduid?
Is het niet verbazend dat de filologen nog steeds geen taalfilosofie krijgen? Dat de
problemen opgeroepen door een marxistische en psycho-analytische visie hen niet
in de colleges bereiken? En hen, omwille van het programma, daar ook niet bereiken
kunnen?
HERMAN SERVOTTE
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In margine
Een vroege rederijker Gilleken Onin
In het hoofdstuk dat Dr. A. van Elslander in zijn studie over Het Refrein in de
Nederlanden tot 1600 aan de refreindichters wijdt, geeft hij ons een lange
‘opsomming veel meer dan een bespreking’ van beoefenaars der ‘edele conste’,
1
die in de 15de en de 16de eeuw leefden en werkten . Voor de periode tot 1530
vermeldt hij op ongeveer tien bladzijden meer dan dertig auteursnamen. Enkele
daarvan werden ons overgeleverd door latere verzamelaars onder- of bovenaan
het door hen gekopieerde refrein. In de meeste gevallen echter hebben de dichters
zelf ons hun naam medegedeeld; zij maakten daartoe gebruik van het akrostichon
of naamvers. De enige moeilijkheid - voor ons althans, want voor de tijdgenoten zal
dit algemeen en zeer verspreid gebruik niet de minste moeite opgeleverd hebben
- is dan het terugvinden van de schrijversnaam, vooral omdat slechts weinige
2
refreinen gaaf tot ons zijn gekomen .
3
Alhoewel reeds in 1907 Dr. Kalff de weg had gewezen voor het opsporen van
4
akrostichons en later ook Dr. L. Willems zich niet onbetuigd liet , hebben eerst in
1929-1930 Dr. Lyna en Dr. Van Eeghem dit benediktijnenwerk ernstig ter hand
genomen. Zij betrokken in hun onderzoek immers niet alleen de door hen uitgegeven
5
bundel van Jan van Styevoort , maar ook deze van Jan van Doesborch, de beide
6
bundels van Broeder Enghelbrecht van der Donckt , de Rethoricale Wercken van
7
Anthonis de Roovere

1
2

3
4
5

6

7

A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600. Gent, 1953. (= Koninkl. VI. Ac. voor
Taal- en Letterkunde. Reeks VI, nr. 71), p. 233-242.
In tegenstelling met de gangbare opvatting, dat de rederijkers hun naam in hun werk
‘verborgen’ - van daar dat gesproken wordt van geheime of verborgen naamtekening - teneinde
het te behoeden voor plagiaat, ben ik de mening toegedaan, dat zij het akrostichon slechts
gebruikten ter versiering, om hun werk kunstiger te maken.
G. Kallf, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Groningen 1906-1912. Daar II, 157
reeds mededeling van vier namen.
Zie het in vn. l. genoemde werk p. 232 vnn. 3 en 5.
Jan van Styevoorts refereinenbundel, Anno MDXXIV, naar het Berlijnsch handschrift integraal
en diplomatisch uitgegeven door F. Lyna en W. van Eeghem. 2 Dln. Antwerpen z.j.
(1929-1930). Zie vooral II, 285-307.
Deze bundels zijn: 1) Hs. A. van Anna Bijns, Brussel K.B. nr. 19547, uitgegeven door E.
Soens: Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns, L.B. IV (1900) 199-371; inl. en Komm. id.
IX (1910-11) 37-103. - 2) Hs. B van A. Bijns, Gent U.B. nr. 2166, uitg. door W.J.A. Jonckbloet
en W.L. van Helten: Nieuwe Refereinen van Anna Bijns benevens enkele andere
rederijkersgedichten uit de XVIde eeuw (= Vlaamsche Bibliophielen, 4de reeks nr. 6). - Volgens
L. en V.E. werden de bundels beide verzameld en afgeschreven door Enghelbrecht vander
Donckt (a.w. II, 306). Pater van Mierlo schijnt aan deze bewering te twijfelen en denkt dat hs.
B kan geschreven zijn door Pater Bonaventura Vorsel (Sprokkelingen II, Antwerpen z.j. blz.
85).
Uitg. door J.J. Mak: De gedichten van Anthonis de Roovere. Zwolle, 1955. De refreinen die
volgens de uitgever niet van D.R. zijn werden - helaas - niet opgenomen.
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en nog een paar andere bundels. Dr. Kruyskamp heeft in 1940 voor zijn uitgave van
8
Doesborchs bundel het onderzoek van deze laatste nog eens overgedaan, zonder
9
resultaat . Hieruit mag blijken hoe grondig Lyna en Van Eeghem hun taak verrichtten.
Voornamelijk op hun onderzoek steunend kon Van Elslander het eerste deel van
het hierboven vermelde hoofdstuk zijner studie schrijven.
Mijn verrassing was dan ook groot toen ik vaststelde dat een geakrosticheerd
refrein zijn anonimiteit tot op de huidige dag zorgvuldig had weten te bewaren. Dit
is waarschijnlijk niet alleen te wijten aan het feit dat het naamvers voorkomt in een
refrein int sotte, wat bij mijn weten een unicum is, maar ook en misschien vooral
omdat het niet, zoals gewoonlijk, te vinden is in de prince, maar in de voorlaatste
strofe. En Styevoorts uitgevers hadden nochtans gewaarschuwd dat er niet in de
10
slotstrofe alleen moest gezocht worden .
Het bedoelde akrostichon nu komt voor in het refrein nr. CXXXVI van Doesborchs
bundel, gebouwd op de stok: ‘Neen, daer me soudi mi heel verleen’ en met als
beginregel ‘Een proper meysken, een aerdich dierken’. Dit refrein, behorend tot de
kategorie in 't zotte, zoals ik hier boven terloops aanstipte, telt vier strofen van vijftien
plus prince van negen vss. Zoals bij dit soort refreinen meestal het geval is gebruikt
de dichter het gewone eindrijm; het rijmschema daarentegen mag wel kunstig
genoemd worden: a (abaabbcbc)cdccd (tussen haakjes het rijmschema van de
princestrofe). Ook de taal is eenvoudig, met slechts weinig bastaardwoorden, die
misschien tot de gewone spreektaal behoorden, zoals ‘confoort’ (vs. 22), ‘content’
(vs. 25), ‘respons’ (vs. 26).
De inhoud van het refrein komt mij vrij duister voor en lijkt voor tweeerlei
interpretatie vatbaar. In het eerste geval zou het als titel kunnen voeren ‘de bedrieger
bedrogen’. Een ‘proper meysken’ wordt in haar eer belaagd door een gehuwd man,
maar deze wordt door haar afgewezen (str. 1 en 2).
Dees man int herte hebbende pijne
Veysde hem eens van huys te sijne
Om sijns wijfs arbeyt aen te stouwen. (vss. 31-33)

Tot zijn spijt stelt hij vast dat zij hem bedriegt met een priester, een thema ons wel
bekend uit boerde en klucht. Zij doen zich onder hen beiden te goed aan eten en
drinken en
Doe soudmer gaen Venus pack ontladen (vs. 40)

Maar nu wordt het de man te machtig en hij komt te voorschijn (str. 3). Er volgt een
heftige woordenwisseling; tenslotte belooft de vrouw zich

8
9
10

C. Kruyskamp: De Refreinenbundel van Jan van Doesborch, 2 dln. Leiden, 1940.
a.w. I, p. LXVIII wijst K. enkel nog op een spreuk of devies ‘Danc God’.
a.w. II, 286.
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beter in acht te nemen (str. 4). Volgt dan nog de opdrachtstrofe met de moraal van
11
het stuk . Wordt het refrein aldus verklaard dan vind ik toch wel eigenaardig dat de
dichter zich in dezer voege tot de prins richt:
Prince, tes wel een sake redelic
Dat een man gram is daer dat gheschiet. (Vss. 61-62)

en met geen enkel woord rept over het slippertje van de man. Of wordt er hier soms
gewezen op de ondergeschikte plaats die een vrouw in de Middeleeuwen innam?
Doch in de boerden en de kluchten, en in de latere esbatementen voert de vrouw
het hoge woord. Moeten wij daaruit besluiten dat we feitelijk een refrein in 't vroede
voor ons hebben? Persoonlijk verkies ik een tweede interpretatie, die ‘Tien jaar later’
zou kunnen heten. De man is nog niet gehuwd en tracht twee strofen lang het
jawoord los te krijgen. Dit loopt echter niet van een leien dakje. Tenslotte moet het
toch voor elkaar gekomen zijn want in de derde str. zijn ze gehuwd. Moeten we hier
denken aan het sprongprocédé van vele onzer middeleeuwse liederen of is er een
strofe uitgevallen? De rest verloopt dan zoals boven reeds verhaald werd. Hier
kunnen tegenover elkaar geplaatst worden de moeizame verovering en de preutsheid
van het jonge meisje vóór het huwelijk en haar onstabiliteit en oneerbare eksploten
erna; en in dit geval zijn ook de woorden tot de prince volledig verantwoord.
Eerlijkheidshalve wil ik er aan toevoegen dat ik nu evenwel op de vraag waarom
deze man in 't hart pijn had het antwoord moet schuldig blijven. Of is pijn hier =
argwaan, achterdocht? Vermoedde hij dat zijn vrouw hem bedroog?
De auteur van dit nogal vreemde refrein is de in de titel van deze korte bijdrage
genoemde GILIS ONIN. Zijn naam kunnen wij lezen, van onder naar boven, in de
vss. 49-57 van de vierde strofe. Ik laat deze hier ter illustratie volgen naar de editie
12
van Kruyskamp :
Dese man ghinc wonderlijcke kijven
Seggende: ia soudi dat bedriven,
Ghi soudt mi verleden geheel en al,
Nemmermeer en soumi vruecht verstijven,
Ic mach wel droeflic mijn oogen wrijven,
Nemmermeer ick dit vergheten en sal.
Oft ie eens schamelic heb cleyn misval
Soudi daer om moeten dus tieren.
Ia ick, seyde hi, ick en wils groot noch smal
Lijden oft sien in gheender manieren,
Ick wedde ick salt anders bestieren,
Ghebueret noch eens wi sullen dan scheyen.
Si sey neent, ick sal mi bat regieren,
Soudi dat doen, ia wat gadi versieren,
Neen, daer me soudi mi heel verleyen. (vss. 46-60)

11
12

Van Mierlo, Sprokkelingen. Antwerpen, z.j. (1950); tweede bundel p. 105.
Alleen werd de v als klinker vervangen door u.
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Hoewel er altijd aan toeval kan gedacht worden, en misschien ook wel zal gedacht
worden, ben ik toch van mening dit hier volledig te mogen uitsluiten. Gilleken heeft
het akrostichon mooi simmetrisch verwerkt, zodanig dat het voorafgegaan en gevolgd
wordt, dus als het ware omarmd wordt door telkens drie verzen.
In tegenstelling met Kruyskamps verzuchting ‘al deze namen blijven namen voor
13
ons’ is Gilis Onin ons niet volslagen onbekend; wij weten althans genoeg over hem
om zijn refrein ongeveer te situeren in de tijd: eertse kwart vijftiende, misschien zelfs
laatste kwart veertiende eeuw. Hij wordt nl. naast Jan van Hulst, die wij reeds van
elders kennen, Joost Prumbout, Jan de Roovere e.a. genoemd als een der dertien
eerste leden van de Brugse Kamer van de H. Geest, die opgericht werd
Int jaer duyst vier honderdt by wysen engiene
ende acht en twyntigh, doe waeren versaemdt
te Jan van Hulst int hoveken zy derthiene,
14
op eenen Wittendonderdagh...

In deze tekst wordt hij echter GILLEKEN HOONIN genoemd. In die afwijkende schrijfwijze
hoeft men, meen ik, wel geen graten te vinden, rekening houdend met de vlottende
spelling van het h-foneem in Vlaanderen en dan vooral in West-Vlaanderen
15
gedurende de Middeleeuwen .
Zijn er uit het refrein zelf argumenten aan te voeren die een zo vroege datering
16
kunnen verantwoorden? Dr. Kruyskamp heeft ons in de aantekeningen op zijn
uitgave een kostbare aanduiding gegeven. Hij wijst nl. op het archaïstische in
uitdrukkingen als ‘el negheen’ (vs. 27) en wendingen als
Daer sach hi comen te dien termijne
Eenen man gecleet recht in dien schijne
Oft een priester waer, bi mijnder trouwen. (vss. 34-36)

Zo ook nog vers 9 ‘Ghi sijt die muecht minen druck doen dinnen’. De nog niet door
een overvloed aan bastaardwoorden ontsierde taal en de eenvoudige rijmbehandeling
kunnen eveneens een aanwijzing zijn. En de kortere prince geldt voor de meeste
17
onderzoekers als een bewijs van hogere ouderdom .
De verhouding 15 vss. in de strofen tegenover negen in de prince komt niet veel
voor: in Doesborchs bundel is het hier besproken refrein zelfs

13
14

15
16
17

a.w. I, LXVIII.
Stadsarchief Brugge: Resolutie- ende Memoriebouck van de redenrycke Camer des H. Gheest
binnen Brugghe, beghinnende derthien dagh XVIc veertigh. Aangeh. naar: J.W. Muller en L.
Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert, Leiden 1898-1920 p. VI.
J. Franck: Mittelniederländische Grammatik. 2de dr. Leipzig 1910; A. van Loey:
Middelnederlandse SpraakkunstII, Klankleer. Groningen 1949, p. 91.
a.w. I, 45, ook I, 30.
Kruyskamp a.w. I, XXXV; van Elslander a.w., 65.
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het enige specimen, bij de Roovere vond ik er vier, evenveel bij Styevoort en nog
18
één in het hs. Michiels. Ik laat hier het lijstje van deze refreinen volgen .
I - De Roovere: te vinden in de uitg. van Dr. J.J. Mak
1. p. 114-120: (10 x 15) + 9
Stok: Loff bluetsturter voir alle creaturen.
2. p. 127-129: (3 x 15) + 9
Stok: de duecht der onderhoorichede.
3. p. 209-210: (3 x 15) + 9
Stok: Lof herteken wt wien ons tleven vloeyde.
4. p. 244-247: (6 x 15) + 9
Stok: want duecht wint croone ten hoochsten tinne.
II - Styevoort
5. XLVII: (3 x 15) + 9
Stok: (Want) tes wonder dat ic myn sinnen behouwe.
6. nr. CXXXVIII: (3 x 15) + 9
Stok: Lof suver maecht goods moeder vol eeren.
7. nr. CLXXIV: (6 x 15) + 9
19
Stok: och tes seer quaet van lieve tscheen.
8. nr. CCXXXV: (3 x 15) + 9
Stok: Al lachende werdick myns geldekens quyte.
III - Hs Jan Michiels20
9. Fo 218: (3 x 15) + 9
Stok: Wou elck sijns selffs conscientie doorwieden.

Het toeval heeft gewild dat deze rederijker, levend in een tijd die de rederijkerskunst
zag geboren worden, zich zo lang aan het oog van de onderzoekers heeft weten te
onttrekken. Want dat we hier met Gilleken (Ho)onin de belangrijkste figuur uit
Doesborchs bundel voor ons hebben valt haast niet te betwijfelen en ieder die het
bovenstaande las, zal dit dunkt mij grif toegeven. Belangrijk niet omdat wij zoveel
over hem weten, maar omdat hij een gewichtige chronologische schakel vormt in
de Nederlandse literatuurgeschiedenis in het algemeen en in de
wordingsgeschiedenis van de rederijkers en het refrein in het bijzonder; hij verbreedt
de grondbasis voor verder onderzoek. Bovendien heeft Gilleken ons het on-

18

19
20

Het zou wel eens kunnen blijken dat behalve A. Bijns nog andere rederijkers een zekere
vormvastheid hadden. Houwaert b.v. 4 str. van 13 vss; C. van Risele str. van 13vss. met
prince van 6vss.
Bij Doesborch komt enkel de 5de str. voor (Kruysk. a.w. II, 25-26), doch heeft er slechts 14vss.
Zij wordt er aangeduid als prince wat echter niet het geval is (zie ook L. en v.E. a.w. II, 313).
A. van Elslander publiceerde een beschrijving alsmede een gedetailleerde inhoudsopgave
van dit merkwaardig handschrift: De Refreinenbudel van Jan Michiels in Ts. 66 (1949) 241-284.
Op te merken dat niet vijf (zoals v. E. blz. 279 vermeldt) maar zes refreinen eveneens in
o

Doesborch voorkomen: hs. Michiels F 83 komt bij Db. voor onder nr. CXX; althans inc., stok
en verzenaantal zijn identiek.
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omstotelijk bewijs gebracht dat er in Doesborchs verzameling zeer oud
rederijkerswerk is opgenomen, ouder nog dan tot nu toe werd vermoed.
A. VAN BRANTEGHEM

Nogmaals datering van Coornherts dialogen
Dr. D. Geeraerts heeft in de vijfde jaargang van dit tijdschrift (blz. 37-47) een poging
gedaan om Coornherts dialogen te dateren. Met het resultaat van zijn onderzoek
kan ik het slechts bij uitzondering eens zijn.
Vooral moet aangevuld worden de lijst van Coornherts samenspraken die dr.
Geeraerts in de tweede jaargang van dit tijdschrift (blz. 241-244) heeft gepubliceerd.
Er ontbreken volgende dialogen:
42. Compas ter Rusten, in Ghesprake gestelt tusschen Leer-gierich Mensch ende
1
de Waerheydt (WW III 366v). Geschreven in de gevangenis 1567 of 1568, zie
Het leven van Coornhert, WW I ld.
43. Gesprake tusschen Oceanus en de Mase. 10 september 1574 (Bor I 549,
2
Bronnen 201 n. 2). (NB. Melckfonteynen [= koeien] ook in C.'s vertaling van
Beatus ille en in de Lofzang van 't Goudt).
44. Van de Erfzonde. Disputatie tusschen de Predicanten tot Haarlem ende D.V.
Coornhert. Gouda 1610. Bibl. Belg. C 55. Deze brochure komt niet voor in
Coornherts Wercken van 1630. - De disputatie had plaats in Haarlem op 6
februari 1579. ‘Die handelinghe tot Haerlem was by my des anderen daeghs
beschreven’ (II 265c.)
45. Van de Sendinghe (I 377-383 v.). Deze dialoog - gesprek tussen Coornhert en
Vrunt (= Doopsgezinde) - moet niet verward worden met het door dr. Geeraerts
sub nr. 22 vermelde Van de Zendinghe der Lutheranen enz. (1583). Naar de
eerstgenoemde samenspraak - ‘nu al geschreven zijnde’ - verwijst Coornhert
in Van de bejaerden Doope (1575) III 304d.
46. Ladder Jacobs... in vier gespraken by Vrage ende Antwoorde... voor ooghen
ghestelt door D.V. Coornhert. (I 165-176v). Geschreven in maart 1584.
47. Leydt-sterre tot wel ghebieden ende wel ghehoorzamen. In een ghesprake
over neghenthien honderd Jaren int langhe uyt ghebeeldet door een Godlijck
man in Griecx, ende ter navolginghe desselfs nu in Nederlands verkort door
D.V. Coornherts (sic) Gouda 1590. Bibl. Belg. C 71. - Niet in de WW van 1630.
De opdracht aan Jan Godevaarts is gedateerd: in Delft 1588. 9.12 (= 12
september)

1
2

WW = Werken van Coornhert, Amsterdam 1630. - In het vervolg wordt deze uitgave
aangehaald slechts met opgave van deel en folioblad of, waar nodig, met WW.
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert, uitgegeven door B.
Becker, Den Haag 1928.
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48 Proces van 't Ketter-dooden ende dwangh der Conscientien tusschen Wolfaert
Bisschop, Abvocaet van Theodore de Beza met den zijnen daer voor, ende
Dirck V. Coornhert daer teghen spreeckende (II 114-172). Geschreven zomer
1590, z. Bronnen 308 n. 3. - Dr. Geeraerts heeft wel het eerste deel van het
Proces -‘politijck’ - in zijn lijst sub nr. 25 opgenomen; waarom het tweede deel
- ‘kerckelijck’ - onvermeld is gebleven, kan ik niet gissen.
M.i. moeten in de lijst ook volgende twee dialogen opgenomen worden.
49 Ghesprake in Voor-redens plaetse tusschen Coornhert ende syne conscientie
(Is 121-121v). Deze dialoog gaat vooraf aan het traktaat Van de Onwetenheyt
der Menschen, die daer is onschuldigh of schuldigh (I 120-128v) en is
geschreven kort voor het ter perse gaan, dus april 1583 (z. I 120v).
50 Voor-Reden ghespraecx-wijse tusschen veel Goetdunckende Betweters ende
D.V. Coornhert (III 27-28v). Deze samenspraak staat in plaats van een woord
vooraf bij het Kleyn-Munster (III 25-44v); 1590). Kleyn-Munster was, zoals
Coornhert ergens zegt (I 461b) ‘al over langhe gheschreven’, toen hij besloot
het te laten drukken. Maar de voorrede, waarin de Hollandse IJssel vermeld
wordt (III 27b), moet geschreven zijn na Coornherts verhuizing naar Gouda,
dus na 3 oktober 1588.

3

4

Bij de datering van N. 1 en N. 2 beweert dr. Geeraerts dat Coornhert de Socratische
methode in de dialogen van Castellio bestudeerd zou hebben. Welke dialogen
bedoeld zijn wordt niet vermeld, wel hun jaar van verschijning ‘tussen 1540 en 1578’.
Castellio is de schrijver van Dialogi sacri, waarvan deel I in 1542 uitgegeven werd,
het complete werk in vier delen in 1545; tot 1743 zijn er tenminste 133 drukken
verschenen. Castellio is ook de auteur van Dialogi IIII, door Faustus Socinus in 1578
uitgegeven en in 1613 te Gouda herdrukt. Coornhert had hiervan vertaald De fide
en De obedientia Deo praestanda (Bibl. Belg. C 126 en 128). Wanneer nu dr.
Geeraerts in dit tijdschrift 1959: 252 schrijft: ‘Castellio's latijnse dialogen, verschenen
tusschen 1540 en 1578, werden opgenomen in de Opera Seb. Castellionis’
(Nederlandse vertaling van 1613 van de Dialogi IIII. B.B.), zo bewijst dat voldoende
dat de schrijver de Dialogi sacri en de Dialogi IIII met elkaar verwart. Van toepassing
van de Socratische methode kan alleen sprake zijn bij de Dialogi IIII; maar Coornherts
dialogen NN. 1 en 2 zijn veel eerder geschreven dan hij Castellio's postuum werk
leerde kennen (dat gebeurde in 1578, z. I 554d). Verder. Dr. Geeraerts brengt het
traktaat Dattet afsterven vant quade licht valt in verband met brief 49 van Coornherts
Brieven-boeck, die, geschreven 1583, gericht is aan diens nicht Catheline van
Brederode en tot onderwerp heeft ‘Dat men der zielen ghesont-

3
4

Dattet afsterven vant quade licht valt, I 163v-164v.
Tsamensprake of de quade willich quaat zijn of onwilligh, I 158-159v.
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heyt sal benaerstighen door 't sterven van de zonde’. Deze korte brief behandelt
geenszins ‘identiek hetzelfde thema’ als dialoog N. 1 (men vgl. de titels). Bovendien
kan Catheline van Brederode, dochter van de bekende geuzenadmiraal Lancelot
bt. van Brederode, in 1583 niet ouder geweest zijn dan 27 jaar (haar vader trouwde
in 1555, z. Bronnen 67 n. 1), ten onrechte veronderstelt dus dr. Geeraerts dat de
jonkvrouw identiek zou zijn met de ‘Matrona’ uit dialoog N. 1. Deze dialoog houdt
verband met het traktaat Dat Godts Gheboden licht zijn 1564 (I 214-230) en is als
aanloop daartoe te beschouwen. Dus voor of in 1564.
Welk gesprek blz. 38 al. 2 bedoeld wordt is niet duidelijk, waarschijnlijk zijn enkele
woorden weggevallen. Ik veronderstel dat de schrijver dialoog N. 2 op het oog had.
Maar waarom dan het verbod van de katholieke eredienst en Coornherts bekend
request van 1581 erbij gehaald worden is raadselachtig. Bij het dateren van dialoog
N. 2 moet men ervan uitgaan dat I 159a verscheidene secten worden opgesomd:
Mennonieten, Zwinglianen, Lutheranen, Loïsten, Hendrikniclaieten en Davidjoristen;
Calvinisten ontbreken. Ik dateer dus dit traktaat: voor Coornherts Verschooninghe
van de Roomsche Afgoderye van maart 1560, toen hij reeds goed op de hoogte
bleek te zijn van Calvijns leer. Dat dialoog N. 2 zeer vroeg geschreven werd bewijst
ook het gebruik van het woord ‘besoghticheyt’ (I 158d). ‘Besochtheydt’ komt drie
keer voor in Paradoxa vande Volmaeckte Onvolmaecktheyt van 1558 (I 416b, d en
417a); later spreekt Coornhert van versochtheyt of bevindelijckcheydt, ervarentheyt,
ondervindelijckheydt, ondervinding, experientie. Ten slotte nog een uiterlijk kenteken
van een vroeg ontstaan van N. 2: een overvloedig gebruik van ronde haakjes.
Nr. 9. Evenals Ten Brink dateert dr. Geeraerts Aertzenij der zielen [I 472 (lees
472ter) - 479 v (I. 474)]: 1570-1579, zonder erop te letten dat aan dit gesprek ook
de kwakzalver Berntsoon deelneemt. Dat is Arend Barendsz, tegen wiens
‘Ziel-verderflijcke doolinghen’ (III 121c) Coornhert op 18 mei 1576 (I 473bis d)
schreef:
Klocke-gheslagh teghen den smoockenden brandt eender (nieuwer) gemackelijcker
Secte, ontsteecken Anno MDLXXIV door eenen genaemt Arent Barentsz. (III
5
45-49v) . Het gesprek is m.i. geschreven na het klaarkomen van het Klocke-gheslagh,
maar voor Coornherts terugkeer naar Holland, dus 1576 of 1577. Met Hippocrates
is bedoeld ‘der zielen rechte Hypocrates’, ‘het vermenschte woordt’, het heeft dus
geen zin naar het jaartal van de eerste Nederlandse vertaling van de Griekse arts
te verwijzen.
6
N. 10 . Dr. Geeraerts kon geen kriterium voor de datering vinden, hij dateert:
omstreeks 1570. M.i. is er wel een duidelijk kriterium: Jesus spreekt de Samaritaanse
vrouw met ‘du’ en ‘dyn’ aan. Dat doet ook de

5
6

Z. hierover NAKG 1926: 72 n. 1, en Bronnen: 340 n. 2.
Ware aflaet van zonden of Twee-spraeck tusschen Jesus en Samaritana, I 410v-415.
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gereformeerde in Waarachtighe Aflaat van zonden (1580; I 249-267v) in het gesprek
met Coornhert. Op een bepaald ogenblik komt het gebruik van ‘du’ ter sprake, de
psalmberijming van Marnix (1580) wordt waarderend vermeld, die zoals bekend
aan het enkelvoud vasthield, en Coornhert zegt: ‘Ic dorste het (sc. het ‘du’) eerst,
om dat het nu al uyt de gewoonte was, nyet alsoo ghebruycken, maar dencke hem
allencxkens hier inne na te volgen’ (I 255a). Hij deed het in dialoog N. 10, ik dateer
deze 1580 of kort daarna.
7
N. 12 . De datum post quem moet zijn 1569 (niet zoals dr. Geeraerts beweert
1568): I 425b wordt woordelijk aangehaald Nicolai's Nederduitse vertaling van
Bullingers Der Widertöufferen ursprung (Norden 1569). Coornherts aanklacht is
gericht tegen drie gemeenten ‘nu meest vermaerdt sijnde’ [I 412 (I. 421) a], nl. tegen
de Luthersen, Zwinglianen en Doopsgezinden. Als de Vierschare in de ballingschap
geschreven is (volgens dr. Geeraerts tussen 1568 en 1577), vraagt men zich af
waarom de Calvinisten ontbreken; het schelden, het veroordelen van andermans
leer en het verketteren van de tegenstanders waren voor hen in Coornherts ogen
zeker niet minder typerend dan voor de andere drie richtingen. Hetzelfde geval doet
zich voor in Vande Zendinghe der Lutheranen, Swingliaen ende Mennonisten (N.
8
22) als wier woordvoerder Hans van Drie-kercken optreedt . Deze dialoog is
gedateerd 21 mei 1583; blijkbaar heeft Coornhert in afwachting van de Haagse
Disputatie (begonnen 27 oktober 1583) niets tegen de gereformeerden willen
schrijven (vgl. II 238v). Dat Vierschare in de jaren van 1580 geschreven is bewijst
ook de benaming Doopsgezinden; in de voorafgaande jaren spreekt Coornhert van
broeders, vrienden, Dopers, Mennonisten. Van ‘Doops-gezinden’ is sprake in Vant
't Kerck-bouwen der Dooperen (1588; III 4-17v).
N. 11. Het Kruyt-Hofken deel II (I 439-461) bevat niet 21 maar 22 dialogen. Dr.
Geeraerts dateert 1558-1583. Het laatste gesprek Redene van des Auteurs schryven
(nl. tegen David Joris) is min of meer gelijkluidend met de eerste bladzijden van de
boven sub nr. 50 vermelde ‘Voor-Reden’ van Kleyn-Munster en dus te dateren na
oktober 1588.
9
N. 15 . Dr. Geeraerts dateert 1575-1576 zonder acht te slaan op het jaartal 1578
(II 181a i.m.) en op de ‘Bybel te Leyden anno 81 ghedruckt’ (II 177c).
10
N. 16 . Dr. Geeraerts dateert het Spiegelken: tussen 1579 en einde 1580. Men
kan volstaan met het laatste jaartal: H.N. is 1580 overleden en wordt in het
Spiegelken als ‘doot zijnde’ vermeld (III 59a).

7
8
9
10

Vierschare, I 420v-434.
Frappant is de vergissing in het register op dl. III van Coornherts WW: ‘Hans van dry Kercken,
te weten Luther, Galvin (!) en Menno’.
Wortel der Nederlantsche oorloghen, II 173-183.
Spiegelken vande ongerechtigheyt... des vergodeden H.N., III 58-72v.
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11

N. 23 . Waarvandaan het bericht stamt dat ‘Coornhert tussen oktober 1583 en mei
1584 bij zijn neef Artus van Brederode in den Haag verbleef’ kan ik niet uitmaken.
Coornhert schrijft zomer 1584: ‘hebbe ick mijne huysinghe tot Haerlem verhuyrt,
hier inden Haghe een huys ghehuyrt ende my voor Mey lestleden met mijne krancke
Huysvrouwe... ghevoeght metter woone alhier in den Haghe... Hier nu al ruym ses
weecken ghewoont hebbende... ben ick... in voornemen ghekomen... weder tot
Haerlem te gaen woonen [III 461 (1. 458)b]. NB. Afzonderlijke uitgave van Van den
Aflaet Jesu Christi (1584) blz. 56: Inden Haghe 18 May 84 (Bibl. Belg. C 36).
12
N 37 . Datering juist. Dit traktaat heeft echter niets uit te staan met de Haagse
Disputatie, waar het ging om de volkomen gehoorzaamheid aan Gods geboden.
13
N 26 . Dr. Geeraerts dateert 1582-83 en gaat daarbij uit van het verwijt van
libertinisme dat Job (= Coornhert) op de eersten bladzijden van de dialoog gemaakt
wordt. Hij denkt hierbij aan Prof. L. Danaeus die Coornhert o.a. een ‘Prince der
Libertijnen’ heeft genoemd (1582). Maar reeds twintig jaar tevoren schreef Calvijn
dat Coornhert ‘versoncken (was) inde stinckende Secte der Libertynen’ (III 358a).
Als men echter er op let dat Coornhert in N 26 niet slechts voor Libertijn wordt
uitgemaakt, maar o.a. ook voor ‘verstoorder of perturbateur van de Kercke Christi’,
‘Godloose’ (I 355a en b), ‘Pelagiaen’ en ‘ketter’ (360d), dan wordt het duidelijk dat
Consistorie geschreven is 1. n.a.v. de aanvallen waaraan Coornhert bloot stond na
de Leidse disputatie (1578); 2. n.a.v. het verschijnen van Kort en schriftmatig
gevoelen der Kercken Christi van de gemeinschap en het onderscheit d'welck
tusschen de Politise en Kerkelyke regeeringe is (24 mei 1579; z. Bronnen 294 n. 2)
en 3. n.a.v. Coorherts briefwisseling met de Delftse predikanten (augustus tot
september 1579, II 257v-267; zie ook Bronnen brief 51: 294 vlg.). Ad I. In de zomer
en het najaar 1578 ‘diffameerden eenighe Ministren opten Predickstoelen Coornhert
voor een Ketter, Godloos, Libertijn, Pelagiaen, Vyandt ende Verachter vande Religie
etc.’ [III 560 (I. 460) a, 464d]. Ad 2. Art. 10 van het Onderscheit luidt: ‘der Overheyds
Ampt is den wterlijcken Mensche met wterlijcken straffe, dat is deghene die den
wterlicken vrede der kercken verstooren, met ghevanckenisse, aenden lijve of met
ghelt boeten te straffen’ (Bor II 144a; WW II 200d). Ad 3. In zijn brieven aan de
Delftse predikanten citeert Coornhert enkele keer het Onderscheit. II 263d schrijft
hij: ‘u vuyrighe yver gheen reden en heeft om my... een Perturbateur van u uytterlijcke
Kercken-vreede te achten’; II 265d heet het: ‘Hier worde ick... een Ket-

11
12
13

Van den Aflaet Jesu Christi, III 287bis-293v.
Vande Predestinatie, Verkiesinge ende verwerpinghe Godes, III 171-291v.
Consistorie, I 353-364v.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

124
ter niet seer bedecktelijck veroordeeld van u luyden’. Consistorie is geschreven eind
1579 of begin 1580.
14
N 27 . Dr. Geeraerts brengt deze dialoog in verband met de Leidsche disputatie,
waarmee hij echter niets heeft uit te staan, en dateert: tussen april 1578 en november
1579, wat beslist fout is. In de dialoog komen liefst drie duidelijke aanwijzingen voor
van de tijd van het ontstaan van deze samenspraak. 1. I 155c verwijst Coornhert
naar zijn boekje Van des Menschen Natuerlycke vleesch Wondersproock (1581),
Bibl. Belg. C 76; 2. I 151d wordt de Proeve vande Nederlantsche Catechismo vermeld
(gedrukt 8 november 1582, ‘maer noch nyet te coop zynde’, z. Bronnen 85); 3. I
150a schrijft Coornhert: ‘Of d'Apostel dat van sich selve, soo hy doe was, heeft
gheschreven, soudy moghen sien in een cleyn Boecxken daar af onlancx uytgegeven,
ghenaamt Nadencken etc.’ Hiermee is bedoeld: Nadencken opt sevende Capittel
totten Romeynen (Bibl. Belg. C 79; II 583-586v). Voor de datering van dit Nadencken
- januari 1583 stuurt Coornhert een exemplaar ervan aan Aggaeus Albada - zie
NAKG, 1926: 70 n., en H.J. Laceulle - van de Kerk, De Haarlemse drukkers en
boekverkopers van 1540-1600, Den Haag 1951: 80 n. Dialoog N 27 zal 1583
geschreven zijn, zoals ik trouwens in mijn editie van de Wellevens kunste (1942:
155 n.) heb vermeld.
15
N 28 . Dat Splinter identiek is met Spiegel is sinds lang bekend (z. mijn editie
van Wellevens kunste, Inl. XV n. 39). Dr. Geeraerts beschouwt de dialoog als een
omwerking van brief 99 van het Brieven-boeck en plaatst hem tussen 1582 en
september 1583. Dat is een absoluut verkeerde datering. Brief 99 wordt als
‘by-gaende Waeghschrift’ (= overweging) vermeld in brief 98, geschreven in mei
1590, z. Bronnen 347. Dat de dialoog ook omstreeks 1590 geschreven is blijkt uit
Spiegels woorden: ‘De Wereldt was over tseventich Jaren in rustighe eendracht.
Maer soo haest als Luther ende Swinglius haer twistighe zaedt vryelijck mochten
zaeyen, sach men 't zoo hopelijck (= openlijk, duidelijk) aengroeyen, dat men nu
moet wanhoopen dat schadelijck onkruyt te mogen afmaeyen’ [I 643 (1. 463) a].
N. 29. Bedacht schynende met te brenghen dat die Roomsche Kercke beter zy
dan der Ghereformeerden (I 484v- 485v) is niet geschreven, zoals dr. Geeraerts
beweert, n.a.v. ds. Tilius' preek in Haarlem van 1 mei 1577, maar n.a.v. het gesprek
dat Coornhert in april van hetzelfde jaar met een gereformeerde over dit onderwerp
had. Ds. Tilius heeft niet op deze dialoog, zoals dr. Geeraerts meent, geantwoord
maar op het Ander ende corter bewys van hetzelfde onderwerp (I 485v-486v), zie
III 156d vlg. en 159a, en A.A. van Schelven, Briefwisseling van Thomas Tilius in
Bijdr. en Med. v.h. Hist. gen. LV (1934), brief III (zonder datum, m.z. 3 mei 1577,
geschreven na brief IX).

14
15

Vande veranderinge vander Menschen quade in een goede Wille, I 150-156v.
Oordeelen van een ghemeen Landts Leere, I 461bis-466.
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16

N 31 . In de brief die dr. Geeraerts aanhaalt (Bronnen 308-10) is sprake van de
‘Nader ordre op het plackaet tegens het stroeyen van seditieuse boecken’ dd. 9
maart 1589. Die brief kan dus niet in Delft in 1588 geschreven zijn, zoals dr.
Geeraerts beweert: begin oktober 1588 was Coornhert naar Gouda vertrokken.
Opperste ghoedts Nasporinghe - gedrukt 1590 te Gouda - zal daar in 1589
geschreven zijn.
17
N 33 . Ten onrechte beweert dr. Geeraerts dat gegevens voor de datering totaal
ontbreken. De negende concordantie met o.a. een verwijzing naar de zevende (I
41b i.m.) is door Coornhert geschreven na kennisneming van de Heidelbergse
catechismus. In Vereeninghe wordt gezegd dat op de spreuk ‘de rechtvaardige zal
zevenmaal vallen enz.’ (Spr. 24:16) ‘by veelen grootelijck ghebouwet (wert) die
opinie van dat oock die wedergheboorne al 't leven deur moeten zondighen’ (I 39c).
Over dezelfde spreuk schreef Coornhert in 1585 in Wt-roedinge van des vernufts
plantinghe (III 321d vlg.). In beide gevallen wordt Augustinus, De civitate Dei
aangehaald; maar in 1585 bovendien de ‘Geneefse aentekeningen op den Bybele,
ghedruckt tot Leyden by Jan Paets 1581’. Uit het feit dat de laatste voor Coornherts
betoog zo belangrijke aanhaling in N 33 ontbreekt, concludeer ik dat Vereeninghe
geschreven is voor 1581; de datum post quem is 1578 toen Coornhert voor het
eerst de Heidelbergse catechismus leerde kennen [z. II 244c, 256 (1. 246) c, 550v,
552v].
18
N 34 . Dr. Geeraerts schrijft (blz. 44) ‘... zodat we het (stuk) terecht situeren kort
vóór de Haagse Disputatie in 1583. Prof. Becker situeert het, zonder vaste gronden
aan te geven, in 1588-89’. Ik heb in de Bronnen (271 n. 1) verwezen naar II 578c,
waar Lieven Ernst (= Coornhert) zegt tegen Wolfaert Schoonpraet (= gereformeerde):
‘De uwen hebben nu al omtrent seventhien jaren gheleden menighte van grouwelijcke
Godts-lasteringhen moghen lesen by C(oornhert) in openbaren druck int derde
Boecxken van zijn toelatinghe ghestelt’. Van de Toelatinghe ende Decrete Godes
bedenckinghe is 1572 verschenen (Bibl. Belg. C 108); mijn datering was dus juist.
19
N 35 is volgens dr. Geeraerts wellicht ontstaan tussen 1582-90; m.i. vóór
november 1581. III 2c heet het: ‘Het waer dan wel 't zekerste te gebruycken die
suyvere schriftuyre alleen, sonder alle menselijcke glosen... het onseker is vande
suyvere totten Stalkaersen ende van de loutere Fonteyne totten modderachtighe
Cisternen te loopen’. Dat zijn denkbeelden die Coornhert in zijn Middel tot minderinge
der Secten te berde zal brengen. Dit Middel is geschreven vóór 15 november 1581:
in het Theriakel (geschreven 1583, z. II 238v) betreurt het Coornhert dat hij bij het
schrij-

16
17
18
19

Opperste goedts Nasporinghe, I 337-352v.
Vereeninghe van sommighe strijdich-schijnende sproken der H. Schrifturen, I 29-44v.
Wagen-Spraeck van Coornherts Kerck-berispen ende hart spreken, II 576-580v.
Ruygh Bewerp eender onpartydiger Kercken, III 1-3v.
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ven van het Middel nog niet gekend heeft het boek van Du Plessis Mornay Tractaet
ofte handelinge van de Kercke (II 251a); hij haalt het voor het eerst aan in zijn
Toetzsteen der ware Leeraren (I 67d vlg), die is ‘ghedaan den 15 Novemb. 1581’
(I 68d).
20
N 36 . Hoogst merkwaardig is dr. Geeraerts' bewering dat deze dialogenreeks
vóór de ballingschap ontstond en misschien na de ballingschap werd voortgezet.
Hij situeert de reeks tussen 1566 en 1582 met uitsluiting van de jaren 1568-77.
Coornhert echter schrijft in de opdracht aan Wouter Verhee (III 73a): ‘Vele jaren
hebbe ic... wtlandich geswerft, vele menschen hebbe ick tot vele plaetsen gehanteert
ende vele schriftelijcke saken (= zaken die de H. Schrift betreffen) hebbe ick horen
handelen opten wegen ende inde herbergen. Van welcke ic eenige aentekende’
(cfr. Bibl. Belg. C 48). In overeenstemming met Coornherts mededeling moet Het
Kruyt-Hofken gedateerd worden: 1568-1577.
21
N 38 is in 1574, niet in 1575 geschreven (z. III 343c). Het is niet te Haarlem
gedrukt, z. Laceulle, a.w., 81. Ten onrechte beweert dr. Geeraerts dat dit
allerbelangrijkste schuitpraatje tegen de Anabaptisten gericht zou zijn, zie Bronnen
Inl. XV.
22
N 39 . Voor de datering van het Middel zie hiervoor N 35. Dit geschrift heeft niets,
maar dan ook niets uit te staan met het request dat Coornhert in 1581 op verzoek
van de Haarlemse rooms-katholieken opstelde, evenmin met het verhoor dat naar
aanleiding daarvan door commissarissen der Staten van Holland werd afgenomen.
N 40. Venus met Cupido, een tsamensprekinghe (III 497a-d) is geen vrije vertaling
naar Ovidius' Metamorph. V 365 sqq., zoals dr. Van der Meer en ikzelf ten onrechte
beweerd hebben. Dr. F. Veenstra heeft in zijn Bijdrage tot de kennis van de invloeden
op Hooft (Assen 1946) erop gewezen dat Coornherts gedicht een vrij nauwkeurige
vertaling is van Lucianus' XIX dialoog van de εὧν Διάλογοι (Veenstra, a.w. 146,
230 vlg.). Een collatie van Coornherts vertaling met Luciani Erasmo interprete Dialogi
bewijst dat hij deze uitgave gebruikt heeft. Die wetenschap kan ons echter niet
helpen bij de datering van de Nederlandse vertaling: van Erasmus' vertaling zijn
23
van 1506-1563 vijfendertig uitgaven verschenen . In elk geval is Coornherts vertaling
gemaakt nadat hij de latijnse taal heeft geleerd, dus na 1557. Misschien is het
mogelijk ook de datum ante quem vast te stellen. Op de vertaling van Lucianus'
dialoog volgt nl. een vertaling van Ovidius Rem.Am. 139:
Doet ledigheyt uyt uwe sinnen,
So breeckt ghy den Boge der Minnen.

20
21
22
23

Het Kruyt-Hofken I, III 73-90.
Schyn-Deught der Secten, III 342-355.
Middel tot Minderinge der secten, III 394v-397.
Bibliotheca Erasmiana. Répertoire des ceuvres d'Erasme. 2e série: Auteurs publiés, traduits
ou annotés par Erasme (Gand 1893), pp. 39-41.
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Als Coornhert zelf deze twee regels bijgeschreven heeft, dan is Veneris et Cupidinis
dialogus 1558-1564 vertaald: het Ovidiaanse vers wordt aangehaald in het traktaat
Dat des Duyvels wet swaar is ende lastigh (1564, z. I 241c; een verbeterde vertaling
staat in de Wellevens kunste VI, 3, 32). - Een uit het Latijn vertaalde dialoog behoort
uiteraard niet in de lijst van Coornherts dialogen.
24
N 41 is inderdaad onmogelijk te dateren. Wel is mij opgevallen dat een van de
zes kolommen (III 496d) die het gedicht beslaat, een berijming is van dertig regels
uit N 22 van Het Kruyt-Hofken I (Dat die geldtsuchtighe geen onderscheyt en heeft
tusschen goedt ende quaedt, z. III 87b-c). Het Kruyt-Hofken I is geschreven
1568-1577 (z. boven N 36), gedrukt ca. 1582, maar wij weten niet wanneer de
samenspraak N 22 geschreven is. N 41 kan overigens ook beschouwd worden als
een uitwerking van een hoofdstuk uit Furmerus, De rerum usu et abusu (1575),
waarvan Coornherts vertaling in 1585 verscheen; z. III 503a: Werld-wijze.
Een nauwkeurige datering van Coornherts werken, i.c. van zijn dialogen is in dubbel
opzicht van groot belang: zij stelt ons in staat de ontwikkeling van zijn denkbeelden
te leren kennen evenals de verfraaing van zijn woorden taalgebruik. Daarom heb
ik het nodig geacht de datering van dr. Geeraerts te verbeteren.

Voorlopige chronologische rangschikking van Coornherts dialogen
1558 11 dec. Paradoxa (N 3), gedateerd door Coornhert
±1558 Tsamensprake of de quade... (N 2)
1558-1588 Kruyt-Hofken II (N 11)
1564 Dattet afsterven vant quade licht valt (N 1)
1564 Vant Oordeelen... (N 4), gedateerd door Coornhert
1567 of 1568 Compas ter Rusten (N 42)
1568, 4 febr. Tsamensprekinghe, waar in... (N 5), gedateerd door Coornhert
1568 Een lieffelijcke tsamenspreeckinghe (N 6)
1568-77 Kruyt-Hofken I (N 36)
1570 en 1579 Van den Boom des Levens (N 7), gedateerd door Coornhert
1574, 10 sept. Gesprake tusschen Oceanus en de Mase (N 43)
1574 Schyn-Deught der Secten... (N 38)
1575 Van de Sendinghe (N 45)
1576, 29 mei. Schole der deughden (N 13), gedateerd door Coornhert
1576 of 1577 Aertzenij der zielen (N 9)
1577 Bedacht... (N 29)
1577, 17 juni. Gesprake van liefhebbers... (N 14), gedateerd door Coornhert

24

Betoon vande zotheydt der werltwysen, III 495v-497.
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1577-81 Edelman, Graeu Monick, Luteraen (N 8)
1578-1581 Vereeninghe... (N 33)
1579, 7 febr. Van de Erfzonde (N 44)
1579, 7 nov. Vanden aengheheven dwangh... (N 17), gedateerd door Coornhert
eind 1579/begin 1580 Consistorie (N 26)
1580, 3 jan. Tweespraeck... (N 19), gedateerd door Coornhert
1580, 30 april. De Koopman (N 20), gedateerd door Coornhert
1580 Waarachtighe aflaat van zonden (NN 18 en 30), gedateerd door Coornhert
1580 Spiegelken (N 16)
±1580 Ware aflaet van zonden (N 10)
±1581 Ruygh Bewerp... (N 35)
1581, vóór 15 nov. Middel... (N 39)
Na 1581 Wortel... (N 15)
1582 Van wel bidden (N 32)
1582 Synodus (N 21), gedateerd door Coornhert
1583 Vande veranderinge... (N 27)
1583, april Ghesprake in Voor-redens plaetse (N 49)
1583, 21 mei. Van de Zendinghe... (N 22), gedateerd door Coornhert
±1583 Vierschare (N 12)
1584, maart Ladder Jacobs (N 46), gedateerd door Coornhert
1584, 18 mei Van den Aflaet... (N 23), gedateerd door Coornhert
1587, 29 en 30 nov. Gesprake met de Waterlantsche Ghemeente (N 24),
gedateerd door Coornhert
1588, Leydt-sterre (N 47)
25
1588, na oktober Voor-Reden ghespraecx-wijse... (N 50)
1588 of 1589 Wagen-Spraeck (N 34)
1589 Opperste goedts Nasporinghe (N 31)
1589-1590 Vande Predestinatie... (N 37)
1590 Oordeelen van een ghemeen Landts leere (N 28)
1590 (april-mei) Proces van 't Ketter-dooden I (N 25), gedateerd door Coornhert
1590 (zomer) Proces van 't Ketter-dooden II (N 48), gedateerd door Coornhert
? Betoon vande zotheydt der werltwysen (N 41)
Amsterdam
B. BECKER

25

Feitelijk zijn er maar 48 dialogen: N 40 vervalt, zie hiervoor sub N 40; N 30 in de lijst van dr.
Geeraerts is gelijk aan N 18. - In dr. Geeraerts Definitieve chronologische rangschikking van
de Dialogen (dit tijdschrift 1961:46) zijn NN 1 en 2 twee keer vermeld.
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Olimpia aan Birenus:
een heroide van G. Brandt naar stof van Ariosto
In maart 1646 ‘oefende’ Geeraardt Brandt, nog geen twintig jaar oud, maar reeds
de auteur van de wraaktragedie Veinzende Torquatus, ‘zijne dichtader, met eenen
brief in vaerzen te stellen van Olimpia aen Birenus naer het voorbeelt van Ovidius
1
Heldinnebrieven.’ Deze Heroide in tachtig alexandrijnen met gekruist rijm is in de
2
uitgave van Brandts Gedichten van 1649 gedagtekend 19 maart 1646 . De ‘Inhoudt
des Briefs’ luidt aldus:
Olimpia, dochter van een graaf van Hollandt, kreeg, naa veel dwersdrijvens
der fortuin, tot gemaal, Birenus, Hartog der Zeeuwsche eilanden; die zy
lang bemint, en met gevaar van haar leven, uit een doodelijke gevankenis
verlost had, maar de Zeeuw verslingerde, naa dat hy van zijn gemaalins
omhelzingen zadt was, op de dochter van Cijmosque Koning der Vriezen;
en trachte Olimpia van kant te helpen, en tot dien einde, met haar wil,
naar Zeelandt te voeren; maar een onweer van drie daagen en drie
nachten, drijft hem naar een woest onbewoont Yers eiland: daar hy haar
de volgende Nacht laat leggen in het diepste van 'er slaap, en vaart naar
Vrieslandt. de verlaate Gravin ontwaakt, en loopt naar veel klaagen en
weenen, naar het strandt. besluit haar doodt te verhaasten. doch schrijft
eerst haar wanhoopende gedachten aan den Hartog. de rampzaaligheit
van dees Gravin, werdt van Arioste beschreven, in 't 9. 10. en 11. Gezang
van zijn verwoeden Roelandt.
Brandt heeft voor de stof van Olimpia's Brief waarschijnlijk de Franse prozavertaling
3
van Orlando Furioso door F. de Rosset geraadpleegd (eerste druk van 1615) . Op
een Frans tussenpersoon wijst vooral de naam van de Friezenkoning, die bij Ariosto
(Arioste, zegt Brandt) Cimosco heet, bij De Rosset Cimosque. Brandt behoudt de
4
Franse uitgang . Voor en na Brandt zijn talrijke Heldinnebrieven, afzonderlijke,
paarsgewijs of in reeksen, naar het voorbeeld van Ovidius' Heroides gedicht over
allerlei historiën en stoffen, bijbelse, christelijke, mythologische, historische,
romaneske, antieke, middeleeuwse, eigentijdse. Aan Ariosto ontleenden vóór Brandt
5
Francesco Della Valle en Antonio Bruni de stof voor hun Italiaanse heldinnebrieven
‘Olimpia a Bireno’. Brandt heeft deze Heroiden wel niet gekend, zeker

1
2
3
4

5

Joan de Haes, Het leven van Geeraert Brandt, 's-Gravenhage 1740, p. 7-8.
Gedichten van Geeraardt Brandt. de jonge, Rotterdam 1649, p. 73-5.
In april en mei 1646 ontleende Brandt enige stoffen ‘uit Tasso’ (ed. 1649, p. 78 en 82) - uit
het Italiaans?
Everart Siceram uit Brussel, in zijn berijmde vertaling-bewerking van Il Divino Ariosto oft
Orlando Furioso. Ouergeset uyt Italiaensche veersen, Thantwerpen 1615, spreekt van
Comosco. J.J. Schipper, De razende Roelant. In 't Italiaens gestelt door Louys Arioste,
Amsterdam 1649 - Schipper vertaalt de prozavertaling van F. de Rosset -, maakt van Cimosque
Cimoskes.
Francesco della Valle, Lettere Delle Dame, e de gli Eroe... Con le Risposte. Novamente
stampate, Ravenna 1630, p. 76. Antonio Bruni, Epistole Heroiche (eerste druk 1626), Venetia
1678, p. 64.
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niet benut. Of er een Franse Heroide over deze stof is, die Brandt heeft kunnen
benutten, weet ik niet.
Brandt heeft Olimpia uit heel ander hout gesneden dan Ariosto. Ariosto heeft voor
de beschrijving van het ontwaken en voor de klacht van Olimpia vooral de brief van
Ariadne aan Theseus door Ovidius tot voorbeeld genomen. Zijn Olimpia is een
aandoenlijk weerloos, alleen maar lief schepseltje. De Hollandse gravin van
Geeraardt Brandt heeft het bliksemend temperament van Koningin Dido. Misschien
is de volgende uitbarsting van Olimpia niet zonder herinnering aan Dido's erinnysch
dreigement geschreven:
Mijn geest had u gevolgt tot in uw Vaaderlandt.
Gevolgt? zy volgt u ook. als gy dit bladt sult leezen
Zoo beef en zie rondtom of gy my daar niet ziet.
'k Zal op, en onder d' aardt gestaadig by u weezen,
'k Waar met een wreektoorts.
6
Vergilius, Aeneis 4.384-7 in de vertaling van Vondel :
en al ontloopt ghy my, echter wil ick met een zwarte fackel achter
u her zitten; en zoo dra mijn ziel van mijn lichaem gescheiden zy,
u overal met mijnen geest bykomen; en uwe boosheit zal 'er om lijden.
Ick zal het vernemen, en dit gerucht wil my, onder de schimmen,
aen den jammerpoel, noch ter ooren komen.

Ovidius laat in zijn Brief van Dido aan Aeneas, tot meerder aandoenlijkheid, haar
spreken van mogelijke zwangerschap (niet naar Vergilius).
Ghy sult misschien oock, schelm, een swanger lijf begeven
Iet wat van 't u misschien begint in my te leven,
'T welck ghy voor sijn' geboort sult maken tot een lijk.
'T ellendig kind sal deel aen 's moeders lot verwerven:
De broeder van Ascaen sal met sijn' moeder sterven;
En door een' selven slag twee sneven te gelijck.
7

Vertaling J. de Decker .

Bij Brandt spreekt Olimpia (niet naar Ariosto), tot meerder gruwelijkheid, van haar
zwangerschap. Met senecaanse verwoedheid wenst ze wraak en dood aan het kind
in haar schoot.
't Gaat wel, het noodlot heeft hier al een leeuw gebracht,
Terwijl ik schrijf komt hy vast brullende aan gevlogen. Ras, eer een Boschwolf, Beer, of Luiperdt barst uit d' elzen.
Verslin den hals daar hy zijn armen om dorst slaan.
Knaag d' arm dan die wel eer den Hartog darde omhelzen.
En dan mijn zwangre buik. daar zultg' u aan versaên.
Hier is een jongen Graaf oft Hartoogin beslooten.
Hy smoor'. soo treurt hy om geen graafelijke staf.
De vrucht sterf, eer sy vreugt van 't leven heeft genooten.
De moeders buik zy 't al. de Wieg, de Moordtster, 't Graf.

6

7

Vondel, W.B. 6.576 (de prozavertaling van 1646). Hooft heeft (zie ed. L.-St I p. xv) een vertaling
van het vierde boek der Aeneis gemaakt, die waarschijnlijk verloren gegaan is. G. Brandt
heeft deze vertaling gekend.
Ovid., Her. 7.133-8; J. de Deckers Rym-oeffeningen, 1659, p. 105-6 (eerste druk van 1656).
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Brandts Olimpia is een treurspel-heldin, een nakomertje van Veinzende Torquatus.
Cornelis van Ghistele, de eerste Nederlandse vertaler van Ovidius' Heroides (eerste
druk van 1553), omschrijft Heroidum Epistolae als ‘Der Griecxser Princerssen ende
Jonckvrouwen clachtige Sendtbrieuen’. Inderdaad zijn Ovidius' Heroides doorgaans
klachten in briefvorm; de klacht is de ziel van het gedicht, de briefvorm slechts het
kleed. Een zuiver instinct heeft verschillende dichters er toe gebracht af te zien van
het curiosum van de briefvorm. Hooft, die de briefvorm beoefend heeft in ‘Menelaus
brief aen Helena’ (in gekoppelde alexandrijnen), heeft (naar een voorbeeld in enige
moderne taal?) de stof van Ovidius' Brief van Phyllis aan Demophoön tot een lyrische
klacht in lyrische trant ‘Demophoön’ verwerkt; in plaats van de brief van Amalia aan
Frederik Hendrik, een Latijnse Heroide van Barlaeus, te vertalen heeft hij er een
‘Klaghte der Princesse van Oranjen’ van gemaakt, lyrisch, in lyrische maat. Geeraardt
Brandt laat Olimpia een brief schrijven met ondertekening en al. Het is geen klagende
brief, maar een aanklagende monoloog in briefvorm. De laatste wens van de
Hollandse gravin moet aan de zeevarende natie der Batavieren van de zeventiende
eeuw nauwelijks onvervulbaar zijn voorgekomen:
O Eilandt, soo gy ooit een Batavier siet koomen,
Hy voer my meê: en volg den schelmschen Hartog na,
Door d' Yrs- en Noordsche zee tot op de Zeeusche stroomen,
En breng hem het gebeent van sijn
OLIMPIA.

J.C. ARENS

Van Lotis tot Kloris: een drukfout bij Antonides
De tuingod Priapus, een roodgemeniede, grotesk ithyphallische dievenverschrikker,
is, evenals Pan Silenus en de satyrs, spreekwoordelijk wellustig. In Ovidius'
Metamorphosen ontbreekt hij niet onder de belagers van de ooftgodin Pomona.
Ovidius omschrijft hem als ‘de god die de dieven deels door zijn snoeimes deels
1
door zijn mannelijke roede verschrikt’ . Voor het tweede wapen in deze omschrijving
vermeed Vondel in zijn vertaling het naakte woord. Eerst wilde hij de zaak
2
bewimpelen, en schreef: ‘met zyne puds’ . De puts is het ‘zakje of pijpje, oudtijds
(tot in de 17de E.) aan zekere soort van mansbroek bevestigd, waarin het mannelijk
3
lid werd gedragen’ . Bij nader inzien leek hem deze verwijzing naar de stok des
aanstoots te duidelijk, en uiteindelijk schreef hij:
Ook Priaep, die den hof voor dieven sluit, hen praemt,
En met een snoeimes dreight!

1
2
3

Ov., Met. 14.640.
Vondel, W.B. 8.106 vs 850. Voor Vondels eerste en volgende lezingen zie de aantekening
van L.C. Michels t.a.p.
W.N.T. i.v. Puts (III) 2).
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Vader Vondel besnoeide; in de Gedichten van zijn ‘zoon’ Antonides van der Goes
daarentegen is, door een penibele drukfout, het priapeïsch element veeleer
4
aangedikt. Ovidius vertelt in de Fasti waarom de ezel aan Priapus geofferd wordt .
De goden vieren het feest van Bacchus. Op de picknick, waar de nimfjes zijn,
verschijnt ook het wellustig volkje, saters, Pan, Silenus op zijn ezel, en natuurlijk
Priapus. Deze is op de nimf Lotis gebrand, maar de trotse schone moet hem niet.
's Nachts echter, als alles ligt te slapen, waagt Priapus een kans, besluipt haar; de
adem inhoudend vlijt hij zich naast haar en is doende alle beletselen weg te trekken,
als Silenus' ezel het op een balken zet. De nimf schrikt op, stoot Priapus weg, en
brengt vluchtend het woud in rep en roer.
At deus, obscura nimium quoque parte paratus,
Omnibus ad lunae lumina risus erat.
Maar godt Priaap, zelfs al te vaerdig in 't geweer,
Doet elk, by maaneschyn, belacchen die vertooning.

Vert. A. Hoogvliet, 1719, p. 19.

De clou van dit verhaal had Antonides van der Goes (1647-1684) in 1665, toen
boertigheid in de mode was, reeds gegeven in ‘De klagende Damon, Over het
5
afvaren van zijnen Doris. Herdersklachte. Aen den Heere W. v. Ranou’ . Hierin is
sprake van ‘een wierookschael, van Doris heel gemaakt’, waarop het échec van
Priapus staat afgebeeld. Zulke beschrijvingen van bestaande of denkbeeldige
kunstvoorstellingen, zijn in de bucolische poëzie sedert Theocritus en Vergilius niet
ongebruikelijk. De beschrijving is een vroege echo uit de Fasti in de Nederlandse
dichtkunst. ‘De klagende Damon’ uit 1665 is opgenomen in de Gedichten van
Antonides, een jaar na diens dood door zijn vader uitgegeven. De naam van de
nimf staat er ontsierd door een K, mogelijk opgeroepen door de k van het
voorafgaande woord klucht. Uit Ovidius' Metamorphosen weten we, dat Lotis,
6
vluchtend voor Priapus' obscene delen, in een lotos veranderd is . In Antonides'
Gedichten heeft de (moedwillige?) ontsiering van haar naam in de eerste druk geleid
tot verlies van haar identiteit in de derde druk. In de tweede druk van 1705 is de t
in Klotis niet goed gezet; men aarzelt even tussen t en r. In de derde druk van 1714
is Klotis herschapen in Kloris: een alleszins gelukkige conjectuur (als men de K niet
aanvecht); want Kloris, Chloris, is de Griekse naam van Flora, wier verbintenis met
Zephyrus welbekend was. De tuingod belaagt de bloemgodin; het klinkt heel redelijk.
De arme Lotis heeft het loodje gelegd, een voorbeeld van metamorfose door drukfout.

4
5
6

Ov., Fasti 1.391-440 (aangehaald vs 437/8).
Antonides, Gedichten, eerste druk, 1685, p. 253; tweede druk, 1705, p. 333-4; derde druk,
1714, p. 280.
Ov., Met. 9.347-8.
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De welbekende klucht van Klotis en Priaep,
Heeft hy daer bygevoegt. de veltnimf legt in slaep.
De roode boomgod schijnt alleen bezorgt te waken.
Men ziet natuurlijk hem van vrouweliefde blaken.
Hy maekt de maegt vast bloot, in 't aenzien van de maen.
Den Ezel van Sileen gaept om geluit te slaen.
7
Die wijngod hoe vol slaeps wort wakker door het razen,
Het gantsche leger lacht. Priaep, vol van verbazen,
Vint zich te vroeg met zijn gespanne snaer gereet.
J.C. ARENS

Enige zeventiende-eeuwse bewerkingen van Horatius' Donec
gratus en Audivere lyce
Donec gratus eram (Od. 3.9) is van Horatius' oden over de liefde in de zeventiende
eeuw het beroemdst en geliefdst geweest. Geerebaert vermeldt er vertalingen van
door Jacob Westerbaen, Henrick Bruno, J. van Someren en Antonides van der
1
Goes . Johan van Heemskerk heeft er een Liedeken uit gemaakt in de eerste
2
Nederlandse herdersroman, Batavische Arcadia . Men vindt ook bewerkingen van
3
Donec gratus eram in populaire liedboekjes. In 't Amsteldams Minne-Beeckie staat
van Q.V. Voort (Hope voet) een ‘Soo langh ick was bemind’ op de ‘Stemme: Ick
sucht/ick klaegh/ick ween. Ofte: Cephalus daeghelyckx placht, &c’. Coridon en
Lerinde worden het weer eens; hij laat Galathe, zij Tyter lopen. Voor een goedrond
besluit laat de dichter op de driemaal twee strofen, die vrij naar Horatius zijn, in
pastorale termen nog een vierde ronde volgen van vragen en jawoord:
t'Sa Coridon wel aen/
Wilt alle mijn schaepjes leiden...

De vertaling van Henrick Bruno, ‘Conrector der Latijnsche Schole tot Hoorn,’ (hij zet
onder zijn vertaling het bekende dictum ‘Amantium irae amoris integratio est. Ter.
4
And:’ ), aldaar in 1659 gedrukt, heeft in West-

7
1

2
3
4

Aldus in eerste en tweede druk; De in de derde druk.
Geerebaert, Lijst CXI, nos. 12, 15, 16 en 24. - Revius (ed. Smit I, p. 25-7) heeft een
‘Twee-sprake tusschen God ende mensche op Donec gratus eram tibi &c.’; er is een Latijnse
parodia van Donec gratus door H. Meibom (tweespraak tussen Jehova en Israel over de
hernieuwing van het verbroken verbond; zie DNTg 1960, p. 255, n. 2). Er staat ‘A Dialogue
betwixt God and the Soul. Imitatio Horatianae Odes 9 lib. 3 Donec gratus eram tibi’ door
‘Ignoto’ in Metaphysical Lyrics & Poems of the Seventeenth Century, ed. H.J.C. Grierson,
Oxford, 4th ed. 1936, p. 94-5.
Eerste druk 1637; ed. Leiden 1765, p. 124.
Zevende druk 1645, p. 157-9.
Terentius, Andria 3.3.23.
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Friesland blijkbaar tot edele wedijver geleid. Het Nieuwe Hoornse Speelwerck van
1672 brengt een
Navolging van Horaats negende Zang des darden boex.
Toon: Nouveau air. Oft: 'k heb menigh pint en kan, &c.
Zoo lang ik by u stond'
In 't harte, als hooghste schat,
En kus op kus moght drukken,
Op uw zerpzoete mont,
Bevloeit met nektarnat,
5
De bron van mijn gelukken -

Hierin maakt Tityr het uit met Luzind, Rosalijn met Radamant. Onder deze bewerking
staat, als bij Bruno, de boven aangehaalde kernspreuk uit Terentius. Aansluitend
brengt het Hoorns liedboek nog een navolging
Na den zelfsten zinne.
Toon: Mijn Heer Lalande, &c.
Zoo lang mijn minne
Was 't behagen van uw' ziel -

Het meisje herinnert haar weggelopen vrijer aan de tijd, toen nog niet
de luister van mijn beên
U, by Chloë, duister scheen,

maar neemt hem weer in genade aan, als hij oppert,
Of ik Chloë gaf den schop
6
Met haar geel gehairde kop -

Audivere Lyce (Od. 4.13), Horatius' spotzang op de verlepte coquette, wordt in de
7
tweede helft van de zeventiende eeuw vaak nagevolgd . In

5
6
7

p. 187-9. De eerste regel van Bruno's vertaling luidt: ‘Soo langh ick by u stondt in sherten
witste blad’.
p. 189-190. Bruno vertaalt ‘si flava excutitur Chloë’ aldus: ‘Of ick die geele Meer/ die Chloë/weêr
liet loopen’.
Er is een ‘paraphrase’ in Miscellany Poems and Translations By Oxford Hands, London 1685
(= Case no. 178), p. 61; een ‘imitation’ door Régnier-Desmarais in zijn Poësies françoises,
La Haye 1716, Tome I, p. 120 (eerste druk); Bernard de La Monnoye (1641-1728) heeft
verschillende vertalingen gemaakt, een Franse ((OEuvres Choisies, La Haye 1770, T.I., p.
217-9), een Griekse in alcaeische strofen (T.III p. 20-1), en een ‘Seconde Imitation’ in Franse
verzen (T.III, p. 73-4); er is een Franse vertaling door E. Le Noble (1643-1711) in zijn OEuvres,
Paris 1718, T, XIV, p. 362-5. - ‘Aan Cloris’ wordt geciteerd naar J.V. Broekhuizens Gedichten,
Amsterdam 1712, p. 45-6 (waar het voorbeeld niet wordt vermeld) en de vertaling van De La
Fare naar Poësies de Monsieur le Marquis De La Farre, Amsterdam 1755, p. 126. - Er is van
Audivere Lyce een lijzige ‘Navolging’ door A.L.F. in Proeve van dichtoefening... Door A.L.F.
en A.P.S. (= Th. van Snakenburg, 1694-750, en J. Elias Mz, 1698-1750), Leyden 1731, p.
327:

Myn wenschen zyn in 't end verhoort. O ja, de Goôn
Verhoordenze. Gy zyt vereerd met gryze haeren,
Kaliste; en wilt nochtans dat elk u houd' voor schoon,
Hoewel uw schoonheyd met uw jeugd is heengevaeren. Enz.
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Nederland heeft de dichter-filoloog Jan van Broekhuizen (1649-1707) deze ode
bewerkt in zijn vinnig lied ‘Aan Cloris’, dat hier volgt naast de vertaling van Horatius'
ode door de markies de La Fare (1644-1712), die aan de sarcasmen van de Romein
een Franse draai heeft gegeven. Zo dempt de markies het hoongelach waarover
Horatius spreekt - multo non sine risu - tot een dodelijke ‘sourire moqueur’. Geen
van beide bewerkers heeft overal de vaart en verve van hun voorbeeld behouden.
Horatius besluit met een beeld: dilapsam in cineres facem, door een andere
8
Fransman vertaald met ‘La cendre d'un flambeau consumé par le temps’.

Horatius, Od.4.13: Audivere Lyce
J. VAN BROEKHUIZEN: Aan Cloris.

Le Marquis DE LA FARE

Myn wensch is eindelyk verhoort:

Le Ciel exauce mes voeux,

Uw jeugt, o Cloris, is al voort;

L'âge blanchit tes cheveux,

Noch doet ge uw best met pryken,

Belise, & tu fais la belle.

Om goelykjes te lyken.

En vain, d'un air impudent,
Ta tremblante voix appelle

Vergeefs zyn al uw vriendlykheên,

Un Dieu, qui, toujours enfant,

De Min versmaet uw dorre leên.

Fuit une vieille mortelle.

Die woont met zyn vermogen

De Céphise il suit les pas,

in Fillis heldere oogen.

Il se joue en ses appas,
Il est en garde autour d'elle,

Op Fillis lipjes dagh en naght,

Qui par cent charmes divers,

Op Fillis koontjes hout by waght.

Peut dans sa saison nouvelle

Haar leert by lughtigh springen,

A tous momens dans les fers

Haar leert by lieflyk zingen.

Jetter quelqu' ame rébelle.
Il s'arrête en peu de lieux;

U wraakt hy om uw gryze pruik,

Il dédaigne une chêne vieux:

En rimpels als een vlaamsche huik,

Et, comme oiseau de passage,

U om uw zwarte tanden,

Lorsqu'il voit tes noires dents,

U om uw blaauwe handen.

Et l'irréparable outrage
Qu'à ton front ont fait les ans,
Il suit son humeur volage.

Nogh nieuwe strik, nogh schoone kant, Et l'or de tes vêtements,
Nogh kleet, nogh ryke diamant,

L'éclat de tes diamans,

Nogh gout kan evenaren,

De ton art le soin fidelle,

't Verlies der vlugge jaren.

Ne te rendront tes amans,

8

B. De La Monnoye (zie n. 7), T.I., p. 219.
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Ni te blancheur naturelle,
Waar zyn uw zoete lonkjes heen?

Ni tes beaux jours, que des temps

Waar zyn uw lieve aanlokklykheên?

Couvre la nuit éternelle

Waar is dat konstigh prachchen?

Hélas! que sont devenus

Van schreien en van lachchen?

Ce port, ces doigts de Vénus,
Ce je ne sai quoi, qu'on aime

Waar is dat tronytje zoo zoet?

Au moment qu'il se fait voir?

Waar is die kleur van melk en bloet,

Où sont, & ta grace extrème,

Die Venus zelf beschaamde,

Et tes yeux, dont le pouvoir

Die niet als kusjes aamde?

Sut m'arracher à moi-même?
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Beroemde schoonheit, en byna

Climene eut même beauté,

Zoo groot als eer myn Delia,

J'en fus de même enchanté:

Was maar wat langer leven

Mais le sort fut favorable

Dat lieve kint gegeven;

A cet objet plein d' appas.
Sa mort prompte & souhaitable,

U heeft de doot geen perk gestelt,

Aux rides ne permit pas

En wil met geenerley gewelt,

De la rendre moins aimable.

Grootmoeder van de krayen,
Uw taie dagen maajen.

Au lieu que le temps a fait
En toi le vivant portrait
De la beauté surannée;

Misschien op dat de dartle jeught,

Tes yeux éteints font horreur

Belach met uitgelate vreught

A la Jeunesse étonnée,

Uw levendig geraamte

Qui, d'un sourire moqueur,

Gevult met smart en schaamte.

Insulte à to destinée.

J.C. ARENS

Meer dan een witte raaf
Julien Teppe schrijft in zijn Histoire libertine des grands écrivains français (de Villon
à Chateaubriand). Paris, Editions Belleville, (1961), pp. 89, 91-92:
‘Tout d'abord, posons comme indéniable le fait que, quarante années durant,
Bossuet fut en rapports constants avec certaine Cathérine Gary (ou Mlle de Mauléon,
ainsi que s'était fait appeler Cathérine des 1670)... à l'étranger, l'écho à cette affaire
ne laissait pas de se répandre (cf. notamment le roman de la Hollandaise Geertrui
Toussaint intitulé Mejonkurouwe (sic) de Mauléon et qui retraçait les aventures de
la Mauléon.’
Wie wordt niet verrast door het onverwacht opduiken van de naam van juffrouw
Geertrui Toussaint in een Histoire libertine des grands écrivains français. Hoe is dit
wonderbaar verschijnsel te verklaren? Julien Teppe noemt de auteur van
Mejonkvrouwe de Mauléon niet Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint, maar wel Geertrui
Toussaint, de meisjesnaam, die enkel voorkomt op de titelpagina der eerste uitgave,
gepubliceerd in 1847.
Mevr. Bosboom-Toussaint was in het land van ‘Le Vert galant’ geen onbekende.
Twee romans van haar hand werden in het Frans bewerkt: Le major Frans. Scènes
de la vie néerlandaises. Réduction... par Albert Réville. Paris, E. Plon et Cie, 1875,
vooreerst in hetzelfde jaar in Revue des deux mondes opgenomen, en Le Château
de Lauerness. Un épisode des premiers temps de la Réformation dans le Pays-Bas.
Traduit librement du hollandais par Mlle L.-J. Richard. Vevey, Monnerat, 1887.
Genoot Mejonkvrouwe de Mauléon de eer eveneens in het Frans te worden
vertaald?
Een vertaling ervan wordt niet vermeld in:
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Catalogue général de la Librairie française par Otto Lorenz. I-IX. 1840-1885. Paris,
1867-1887.
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Anna Louise Geertruide Bosboom-Toussaint... Tentoonstelling door Dr. Johs.
Dyserick. Catalogus (met opgave der vertaalde werken) door G.A. Evers. 18 sept.
tot 2 october in het gebouw der Rijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht, 1912.
Catalogue des livres impramés de la Bibliothèque nationale. Auteurs. XVI. Paris,
1924.
Werd in een recensie over Le major Frans of over Le château de Lauerness over
de inhoud van Mejonkvrouwe de Mauléon enkele woorden gerept? die Julien Teppe
onder ogen heeft gehad? Of kende de auteur van Les histrions au miroir Nederlands?
De roman De graaf van Leycester in Nederland, door Geertrui Toussaint. I-III.
Amsterdam, 1845-1846 werd door J.-J. Ampère onder de titel: Littérature hollandaise.
Un drame historique en Hollande. Leycester in Nederland... besproken in Revue
des deux mondes. 1850. II, pp. 865-881. Op p. 870 citeert de Franse kritikus een
zin uit de Nederlandse tekst.
J.-J. Ampère, professor bij het Collège de France, lid der Académie française,
kende Nederlands en achtte het niet boven zijn waardigheid de roman van een
Hollands joffertje uitvoerig te bespreken.
Een prijzenswaardig voorbeeld voor menig lid van de Académie de langue et de
littérature françaises de Belgique.
PROSPER ARENTS
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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 1961-1962
Vrije Universiteit te Brussel

Licentiaatsverhandeling:
Desager, René: De sociale boodschap van Louis-Paul Boon van ‘De
Kapellekensbaan’ tot ‘De Paradijsvogels’.

Rijksuniversiteit te Gent

Licentiaatsverhandelingen:
Deforce, Roger: Hadewijch's invloed op Jan van Leeuwen's tractaat ‘De Rolie
vander woedigher minnen’. (Met tekstuitgave).
De Poorter, Willy: Fragmenten uit de Rechtspoëzie van de 14e eeuw. (Fonds
Sint-Pietersabdij, nr. 461).
De Vos, Noë: Domien Sleeckx en het toneel.
De Wolf, Claudine: De Shakespeare-vertalingen in het Nederlands.
D'Haveloose, Willem: Raymond Brulez: een verkenning.
Forceville, Gilbert: Deken L.L. De Bo en zijn Westvlaamsch Idioticon.
Een bijdrage tot de studie van het Westvlaams taalparticularisme.
Gheeraert, John: Frans Rens (1805-1874).
Roelens, André: Zestien onuitgegeven verhalen uit de middelnederlandse
Fioretti di san Francesco. Tekstuitgave.
Ryckaert, Geertrui: Syntactische eigenaardigheden van Karel Broeckaerts taal
in ‘Jellen en Mietje’.
Vander Plaetse, Boudewijn: De taal van De Laey. Onderzoek naar de
Westvlaamse elementen in zijn poëzie.
Vervliet, Raymond: Piet Van Aken - Romancier der Rupelstreek.

Doctorale dissertatie:
De Clerck, Karel: Pieter Cornelis Boutens. Leven en Werk.

Katholieke Universiteit te Leuven

Licentiaatsverhandelingen:
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Beel, E.H. Denis: Franciscus Donatianus Van Daele (1737-1818).
Blommaert, E.P. Frans: Jac. Scheurs. Zijn leven en zijn poëtisch werk.
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Boven, Jos.: Monografie van F.V. Toussaint Van Boelare. Een stilistisch
onderzoek van zijn proza.
Buyse, Raphaël: De klankfrequentie bij Karel Van de Woestijne en Guido
Gezelle.
Claeys, Gerard: Het thema van het verleden in de historische verhaalkunst na
1880 in Noord-Nederland.
De Jaeger, Thérèse: De betekenis van de ellips voor Walschaps
stijlontwikkeling.
Deleu, Wilfried: Literair-kritische opvattingen van Max Rooses.
Demedts, Mia: De Vlaamsche Vlagge (1875-1884).
De Reuse, Maria: Abraham De Koning. Jepthahs ende zijn eenighe dochters
treurspel. Tekstuitgave met inleiding en bespreking.
De Wit, Frieda: Augusta De Wit. Monografie.
Janssens, Raymond: De dichter Pierre Kemp. Een monografie.
Leys, Constant: Leven en werk van. P.H. Van Moerkerken Jr. (1877-1951).
Een monografie.
Saeyvoet, Gustaaf: Hugo Van Walden (1877-1934). Historisch-biografische
schets.
Vandamme, Julien: Het literair contact tussen Noord- en Zuid-Nederland in de
tweede helft van de zeventiende eeuw.
Van den Haute, Herman: Ernest Van der Hallen. Monografie over leven en
werk.
Van Rie, Guido: Roel Houwink. Monografie.

Doctorale dissertatie:
Van Vinckenroye, Flor: J.B. Houwaert, De Vier Wterste. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
De Paepe, E.H. Norbert: Hadewijch, strofische gedichten. Een studie van de
minne in het kader der 12e en 13e-eeuwse mystiek en de profane minnelyriek.

Rijksuniversiteit te Luik

Licentiaatsverhandeling:
Klonski, Hélène: De rol van de vrouw in de romans van Arthur Van Schendel.
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Boekbeoordelingen
Dr. A.M. BAAIJ, Jhesus collacien. Een laatmiddeleeuwse prekenbundel
uit de kringen der tertiarissen, met inleiding en varianten uitgegeven door
-, (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde te Leiden nr. 40), N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1962. 311 blz. + 79 blz., ing. 345 F.
Deze prekenbundel wordt door de uitgeefster in het laatste kwart van de 15e eeuw
gesitueerd. Als is nu uit deze periode gelukkig vrij veel literair erfgoed tot ons
gekomen, toch zal deze bundel, naar het ons voorkomt een vrij belangrijke zij het
dan wel aparte plaats in de 15e eeuwse literatuur gaan innemen. Naar de uitgeefster
in haar Inleiding blz. 5 mededeelt, plaatste Dr. G.I. Lieftinck ‘Jhesus collacien’, zoals
ze bewaard worden in een codex op de Bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde te Leiden, ms. 330, op een lijst van handschriften die het
eerst voor uitgave in aanmerking komen. Wat Dr. Lieftinck daartoe bewoog weten
we niet. We behoren hem evenwel dankbaar te zijn dat hij het deed. Inderdaad, nu
deze verzameling ‘collacien’ in haar geheel voor ons ligt, lijkt het wel enigszins
bevreemdend dat deze uitgave nu pas werd ondernomen. Indien we ons niet
vergissen wordt ons hier overheerlijk, ja, koninklijk proza meegedeeld en maken
we kennis met teksten die als literair-artistieke prestatie - laten we dit onmiddellijk
onderstrepen - op verrassende wijze boeien en tot luisteren en opnieuw beluisteren
dwingen.
We betreuren het dan ook wel enigszins dat Dr. A.M. Baaij dit aspect van haar
tekst heeft verwaarloosd en liever heeft gepoogd ‘Jhesus collacien’ te plaatsen in
de geestelijke literatuur, de taalgeschiedenis en de kerkgeschiedenis van de late
Middeleeuwen’ (blz. 5-6), want in geen van deze domeinen zal de bundel ooit van
groot belang zijn terwijl hij van de andere kant, literair-technisch gezien, wellicht nog
niet op zijn echte waarde is geschat. De uitgeefster had zich intussen wellicht een
andere werkwijze kunnen kiezen indien ze aandachtig de evolutie had nagegaan
van de belangstelling die voor de bundel totnogtoe werd aan de dag gelegd. Prof.
J. Van Vloten die bij zijn keuze ook esthetisch waardevolle teksten op het oog had,
nam in zijn Nederlandsch proza I (Leiden-Amsterdam, 1851), blz. 315-328 een
kleine bloemlezing uit Jhesus collacien op. Prof. C.C. de Bruin daarentegen, die
geestelijke teksten wilde verzamelen, drukte er in zijn Middelnederlands geestelijk
proza (Zutphen, 1940), blz. 240-241 nauwelijks een paar folio's uit af terwijl St.
Axters er in zijn Mystiek brevier I (Antwerpen, 1944) niets van opnam. Dat Pater
Axters buitendien aan ‘Jhesus collacien’ in zijn Geschiedenis van de vroomheid in
de Nederlanden III
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(Antwerpen, 1956) op blz. 242 amper een halve bladzijde besteedde, had de
schrijfster tot voorzichtigheid kunnen aanmanen.
Als ‘geestelijke literatuur’ zijn ‘Jhesus collacien’ inderdaad vrij onbelangrijk.
Geestelijke betekenis krijgen ze immers eerst langs de omweg van de esthetische
beleving die ze opwekken, beleving die dan uiteraard in de richting van de religiositeit
wordt geleid en ongetwijfeld aldus een ‘religieuze ontroering’ heeft bewerkt bij de
toehoorsters. De samensteller van de bundel bedoelt kennelijk niet, geestelijke
waarheden te verkondigen maar zielen te beroeren en te vertederen. Het middel
dat hiertoe wordt aangewend is bijgevolg ook niet de geestelijke onderrichting maar
- al zal dat dan wel onbewust gebleven zijn - het literaire effect. Weliswaar is de stof
geput uit de heilsfeiten van Jezus' leven op aarde en vooral van Zijn lijden, doch
deze heilsfeiten worden niet geanalyseerd of beschreven in hun reële heilsbetekenis
maar omgebogen tot literaire motieven die om hun plastisch karakter, hun
dramatische geladenheid en ontroerende of vertederende kracht worden gebruikt.
De geestelijke betekenis van de bundel - mystieke betekenis vermogen wij er
intussen hoegenaamd niet in te zien - is dan ook ondergeschikt aan de literaire
betekenis. Als literatuur evenwel lijkt de tekst ons zeer boeiend. Wel weten we dat
het beeld hier en daar wat theatraal aandoet (b.v. blz. 171 rr. 51-56), af en toe ruw
realistisch is en voor ons gevoel al te kras (b.v. blz. 173 rr. 125-127), dat de
lijdensbeschrijvingen wel eens getuigen van een niet zo heel erg nobele zucht naar
sensatie (b.v. blz. 178 rr. 102-104) maar over het algemeen gaat van de tekst een
niet te miskennen wijding uit. Vooral indien men hem luidop leest. En daartoe was
hij ook zichtbaar bestemd.
In de 41e preek lezen we hoe Christus aan de vergaderde zusters enen gulden
plateele brengt die Zijn edel godheit symboliseert en waarvan Hij zegt:... dese plateel
of dit soet edel // gherecht seldi des sonnendaechs onder u hebben als ghi te samen
collacijt... (blz. 249 rr. 12-14). En zien we nu in de 20e preek hoe Christus van plan
was afscheid te nemen en in Zijn plaats de H. Geest te sturen, waarbij Hij zegt: Ic
hebbe alle dage collacie ghedaen inder morghenstont. Mer hi selse altoes doen
inder rusten des middaechs (blz. 203 rr. 31-33), dan krijgen wij sterk de indruk dat
de bundel is samengesteld met het oog op refectorium-lectuur bij het ontbijt waar
het om de Christus-preken gaat, en een korte lezing na het middagmaal waar het
de preken van de H. Geest betreft. Deze lectuur wordt in de Vasten gehouden wat
mede verklaart waarom het centrale thema het goddelijk lijden is. De bundel bevat
een Christus-preek voor iedere dag, een preek van de H. Geest buitendien vanaf
de 22e dag in de Vasten. Telkens richten zich dan zowel Christus als de H. Geest
tot de vergaderde zusters bij monde van een onder hen, die deerne Christi. We
stellen ons dan ook de ontstaansgeschiedenis van de bundel als volgt voor. Ofwel
heeft een kloosterzuster een aantal improvisaties (want daarop lijken ons vele plaat-
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1

sen in de tekst nog te wijzen ) op schrift gesteld in de directe rede, ofwel heeft een
andere zuster of een groep misschien deze improvisaties uit haar mond opgetekend
2
of nadien gereconstrueerd in de directe of in indirecte rede . Men zou een dergelijke
werkwijze gevoeglijk kunnen vergelijken met de wijze waarop ons de preken van
een Jan Storm of een Johannes Brugman zijn bewaard gebleven. Uit de aldus
ontstane verzameling heeft dan later, aldus komt het ons voor, een andere bewerker
in de indirecte rede een bundel morgen- en gedeeltelijk middaglezingen
samengesteld voor de Vastendagen. Brengen we ons nu voor de geest een schare
zwijgende kloosterzusters en lezen we dan luidop b.v. die waarlijk indrukwekkende
17e preek over het laatste oordeel, met zijn prachtig uitgebalanceerd ritmisch proza
(blz. 192-196), de 18e preek met zijn meesterlijke compositie (blz. 196-200), de 24e
preek (blz. 208-209), de 31e, op de professie (blz. 225-227), en zovele andere nog,
dan kunnen we ons gemakkelijk nu nog indenken welke wijding er van deze teksten,
welke betovering zouden we wel durven zeggen, ervan uitging. Religieus gezien is
deze betovering wel niet zo gaaf maar voor het overige lijkt ze ons in het leven
geroepen door iemand met een onmiskenbaar literair-artistiek talent. Bij het luidop
lezen doen de voortdurende herhalingen van het zoveelste en zoveelste hoedekijn
dat de zusters immeraan moeten maken, lang niet storend aan. Ze werken eerder
als verstilling en zelfs als incantatie.
We zijn dan ook Dr. A.M. Baaij zeer dankbaar dat ze ons deze bundel heeft willen
in de hand geven.
Intussen is de voorstudie van de uitgeefster (blz. 1-127), helaas, niet bijster
geslaagd te noemen. De inleiding, met de beschrijving der handschriften (blz. 1-35)
is wel wat slordig afgewerkt en op vele plaatsen onnauwkeurig. Stippen we alleen
aan, dat wanneer de schrijfster op blz. 1 zegt dat een korte samenvatting van de
inhoud van iedere toespraak boven elke preek wordt geplaatst, ze daarmee een
tekst van haar hand bedoelt, want dit blijkt niet direct uit het zinsverband; dat ze bij
de opsomming en de beschrijving van de Brusselse hss. (blz. 2 en verder blz. 9,
11, 13, 15 en 16) de nummers van de catalogus van Van den Gheyn gebruikt, zodat
hs. C in feite niet is ‘Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 838’ maar wel ms. 4919
en voor de hss. D, E, F en G resp. niet de nummers van de

1

2

Daarvan getuigen o.i. de vele onderbrekingen en terugsprongen in de loop van het
lijdensverhaal (b.v. blz. 182 rr. 115-117), de vele herhalingen met andere (b.v. in de 8e preek)
of zelfs met dezelfde woorden (b.v. in de 9e preek rr. 42 vv. en 86 vv.), en tenslotte het feit
dat af en toe items uitgespaard worden door ze zonder betekenis te laten (b.v. blz. 162 rr.
108-112) uit de bekommernis blijkbaar om er telkens 31 te kunnen vinden.
Dat de tekst uit de directe rede in de indirecte is ongedacht lijken ons nog de verschuivingen
in de grammaticale persoonvormen van enkele incipit's te illustreren. Aldus b.v. het begin van
de 12e preek: ‘Des xij daghes inder vasten. leerde onse lieve here den susteren in sijn
collacien. hoe dat si inder vijfter maent nader meye. Die welc gheheten is die ruselmaent. In
welker maent ghi alle daghe maken soudet een suverlic cypressenhoedekijn dat ghi my
scheincken soudet...’ (blz. 169-170 rr. 1-6).
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schrijfster maar 4660-61, 4904-06, II 2349 en 10759-60. Vermelden we tenslotte
dat in de literatuur die bij de beschrijving der hss. is gevoegd heel wat items
voorkomen die we in de bibliografie (blz. 306-311) niet terugvonden, en dat we niet
zien wat b.v. de vermelding van S. Axters, De vroomheid in de Nederlanden III, p.
407 noot 4, te stellen heeft met de literatuur omtrent hs. C.
Onder de titel ‘Literaire en geestelijke betekenis van het hs.’ (blz. 36-78) zochten
we tevergeefs naar een woord over de literaire betekenis. De beschrijving van ‘Opzet
en aard van ‘Jhesus collacien’ (blz. 36-44) biedt o.i. slechts een parafrase van de
tekst die de ‘opzet’ nauwelijks laat vermoeden. Verder wordt nog gesproken over
het visionaire karakter van het hs. (blz. 44-47), over de ascetische leer (blz. 47-78)
de taal, die Noordhollands blijkt te zijn (blz. 79-109) en het klooster van Sint-Maria
te Weesp waaruit het hs. stamt (blz. 110-127).
Komen we tot de tekstuitgave zelf. Aan kritiek op de keuze van haar legger zal de
uitgeefster niet kunnen ontsnappen. We gaan echter hierop niet in. De tekst is
diplomatisch weergegeven. De uitgeefster verbeterde de fouten van het hs. niet
‘omdat de weinige correcties die er nodig zijn, voldoende uit het variantenapparaat
blijken’ (Wijze van uitgeven). Nu zijn er o.i. lang niet weinig correcties nodig en zijn
er daaronder buitendien heel wat die ook met behulp van het variantenapparaat
niet kunnen gebeuren.
Waarom overigens niet de fouten van het hs. in voetnoot plaatsen en in de tekst
zelf verbeteren met verwijzing naar de voetnoot? We geven hieronder uit de eerste
25 preken de fouten die we graag tenminste aangeduid en nog liever verbeterd
zouden zien.
Blz. 130 r. 58 des aerden en blz. 132 r. 15 in den eerden: overal elders in de bundel
der aerden, inder eerden. Blz. 133 r. 32 Die // crakinge cronen → <der> cronen; r.
33 ghetoen → ghetoent. Blz. 134 r. 62 vijtmen → vijntmen. In r. 17 blz. 135 zijn
kennelijk een paar woorden weggevallen. Blz. 136 r. 36 worwelic → morwelic; r. 47
Soe ontfonct di dat goutferneys → ontfincti of ontfonct ghi. Blz. 137 rr. 60-61 Die
onfermherticheit den rechte den anderen stijl → die rechte. Blz. 138 rr. 22-23 nu
begheert → mi begheert. Blz. 140 r. 65 Dat een een devote misse → es een. Blz.
141 r. 34 mijs vaders → mijns; r. 47 weende → weenden; r. 49 is beweende → ic.
Blz. 143 r. 101 den lasterlike doot → der lasterliker doot. Blz. 148 r. 73 das → dat.
Blz. 149 r. 115 vloech → vloedt. Blz. 151 r. 9 vanden hant → vander; r. 10 panser →
passer; r. 13 nemen sonderlinghe voir → waer (?). Blz. 153 r. 73 vander vader →
vanden; in regel 97 zijn weer een paar woorden weggevallen. Blz. 156 r. 38 ic hadde
al → hadde <si> al. Blz. 158 r. 107 wrecte → wecte. Blz. 160 r. 39 een maechdekijns
→ eens. Blz. 165 r. 13 soe seldi dat anderde hoedekijn → seldi <maken>; r. 19 dat
mijn leet anden cruce → mijn <siele>. Blz. 166
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r. 53 dat si hi hem → [si]. Blz. 167 r. 58 si voersach dat dat die ordinancie → si
voersach dat [dat] <die edel natuer des menschen> die ordinancie. Blz. 168 r. 110
al si → hi. Blz. 169 r. 150 doe in alle dese → doe <si>. Blz. 172 rr. 98-99 hoe hardelic
stiet → soe. Blz. 178 r. 96 armoede dat ic leet. tusschen dat crue ende... → leet. <doe
ic> tusschen...; r. 115 ruselmaent → slachtmaent. Blz. 180 r. 31 was die die mi dede
→ die [die] mi dede. Blz. 182 r. 94 schoerde soe mijn inaderen → mijnen aderen (?).
Blz. 184 r. 35 doe meeste sondaer → die. Blz. 187 r. 102 in cayphas → cayphas
<huys>; r. 125-126 tot emaus waren sprekende → <ende> waren. Blz. 188 r. 18
Ende ghebrocht wort → Ende <voert> (?) of <daer> (?) ghebrocht. Blz. 190 r. 90
Want ic inder eerden → icker. Waarom niet aanduiden dat er op blz. 191 met de
regels 110 vv. geknoeid is en dat er een stuk tekst ontbreekt in r. 123? Blz. 193 r.
38: de Varianten geven blz. 58 uit hs. E: dat; [onsaligher] salegher, waar blijkens
de rr. 40-43 wel moet gelezen worden onsaligher [salegher]. Blz. 198 r. 54 sonder
laet → sonder <onder> laet. Op blz. 207 hapert er zichtbaar wat aan de rr. 20-22.
Blz. 211 r. 5 Die boec → Dat. Blz. 213 r. 18 mitten nutten slote → minnen slote (?);
r. 19 der overgancheit → onverganckelicheit; r. 6 om dat begheert → om dat <si>.
Blz. 214 r. 32 sonderlaet → sonder <onder>laet.
In de volgende preken staan er evenveel fouten.
N. DE PAEPE
Dr. C. KRUYSKAMP, Het Antwerpse Landjuweel van 1561. Een keuze uit
de vertoonde stukken, ingeleid en toegelicht door -. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1962, XXVIII-116 blz., Klassieke Galerij nr.
146, ing. 32 F.
In een inleiding (blz. v-xxvi) schetst de schrijver de voorgeschiedenis, de optocht
en de geest van het beroemde landjuweel dat in 1561 te Antwerpen werd betwist.
De uiteenzetting gaat rechtstreeks terug op de bronnen. Afgezien van één ontlening
aan de stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch, werden geen documenten benut
die nog niet bekend waren.
Dr. Kruyskamp is de eerste die er uitdrukkelijk op wijst, dat de 16de-eeuwse
uitgave van de spelen van dit landjuweel niet de tekst bevat van de esbattementen,
waarvoor - blijkens de uitnodigingskaart - juist de hoofdprijs werd uitgeloofd. Vandaar
het probleem: werden er geen esbattementen gespeeld en ging de hoofdprijs naar
de factie - of zijn er wél esbattementen vertoond, maar werden zij om een of andere
reden niet opgenomen in de bundel? Dr. Kruyskamp oppert verschillende
mogelijkheden, maar komt niet tot een definitieve opheldering van het raadsel. Het
ziet er dan
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ook naar uit, dat deze kwestie niet op te lossen is met de bronnen waarover wij
1
thans beschikken .
Eén kleine aanmerking in verband met de inleiding: op blz. xxiv vergelijkt de
schrijver het blazoen van de Bloeiende Wijngaard van Berchem met dat van de
Mozesdoorn van 's-Hertogenbosch. Eerstgenoemde kamer nam echter niet deel
aan het landjuweel.
Over de keuze van de stukken kan men licht van mening verschillen. Waarom er
van de Violieren hoegenaamd niets werd opgenomen, is niet zonder meer duidelijk.
Zij dongen weliswaar niet mee naar de prijs, maar hun bijdragen maken toch ook
deel uit van het landjuweel, dat zij overigens zélf hadden ingericht. De moderne
lezer die een bloemlezing als deze ter hand neemt, zal toch gaarne vernemen
waartoe een van de machtigste rederijkerskamers van Brabant literair in staat was
op het hoogtepunt van haar geschiedenis. De Violieren hebben overigens wel het
een en ander vertoond, dat voor deze bloemlezing in aanmerking kon komen. Vooral
hun Wellecome zou hier op haar plaats geweest zijn, én als uitermate geschikt stuk
om de bundel te openen en het landjuweel te situeren in zijn tijdsverband, én als
2
verdienstelijke allegorie . - Ook het bekroonde zinnespel van de Roos van Leuven
verdiende een plaats, omdat het de moderne lezer een idee geeft van wat de
16de-eeuwse jury als het beste spel beschouwde. - Niettemin geeft de gemaakte
keuze een goede algemene indruk van wat het beroemdste landjuweel in literair
opzicht te bieden heeft, en dat is tenslotte hoofdzaak.
De toelichting bleef beperkt tot het noodzakelijkste. Bij moeilijke teksten zoals de
hier gebodene zou een uitvoeriger tekstverklaring nochtans geen overbodige luxe
geweest zijn, zeker niet voor lezers die niet met het 16de-eeuwse Nederlands
vertrouwd zijn - en voor hen is deze uitgave toch juist bestemd. Er zijn inderdaad
moeilijkheden die zelfs een vakgeleerde

1

2

In verband met deze kwestie schrijft Dr. Kruyskamp in voetnoot 1 van blz. xv.: ‘Ook
Steenbergen merkt het niet op.’ Ik neem aan dat hij ‘opmerken’ hier gebruikt in de zin van de
aandacht vestigen op, en dan is zijn noot juist. In mijn boekje Het Landjuweel van de
Rederijkers, Leuven, 1950 (niet 1951, zoals op blz. xxvii van de hier besproken uitgave vermeld
staat) heb ik inderdaad niet gewezen op de verwarde toestand betreffende esbattement /
factie, maar dat betekent niet, dat ik de anomalie niet zou hebben vastgesteld. Ondanks
allerlei opzoekingen kon ik de kwestie evenwel niet oplossen. Nu leek het mij niet wenselijk
in een vulgariserend werkje een probleem aan te snijden waarover tot dan toe niemand gerept
had, en waarop ik bovendien niet het minste bevredigende antwoord kon geven. Ik heb mij
dan maar neergelegd bij wat de meest gezaghebbende literair-historici tot dan toe bleken te
veronderstellen, nl. dat de factie de plaats van het esbattement had ingenomen. - Dit neemt
niet weg dat Dr. Kruyskamp er goed aan gedaan heeft de kwestie nu te berde te brengen.
Het is alleen maar jammer dat ook hij het raadsel niet heeft kunnen oplossen.
Dr. Kruyskamp had volkomen gelijk met het zoveel belangrijkere Oordeel van Tmolus tusschen
Apollo en Pan van Willem van Haecht niet op te nemen. Het is in vele opzichten een zeer
interessant spel, maar het is niet representatief voor de geschriften van het landjuweel als
geheel genomen, en hoort in deze bundel dan ook niet thuis.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

146
nog niet kan oplossen - Dr. Kruyskamp schrijft dit zeer terecht - maar de gewone
‘letterminnende’ lezer zal nog menig vraagteken plaatsen waar een toelichting wél
mogelijk was. De zuinigheid met woordverklaring wordt vooral hinderlijk op blz.
xx-xxi, waar de lezer anderhalve bladzijde 16de-eeuws Engels te verwerken krijgt,
zonder één woord uitleg.
De toelichting die wél gegeven wordt, is - zoals wij dat van Dr. Kruyskamp mochten
verwachten - degelijk. Hier volgen slechts enkele aantekeningen.
- Blz. x, noot bij v. 68: afbeelding van de Salvatorskerk. Waarop steunt die
toelichting? Zij lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Van welke Salvatorskerk zou het
immers een afbeelding moeten zijn? Zover mij bekend bestond er in de 16de eeuw
geen Salvatorskerk in Antwerpen. Er was wel een St.-Salvator- (of Peeters
Pots-)-abdij, maar die zal hier wel niet bedoeld zijn. Trouwens, als de Violieren de
afbeelding van een kerk wilden schenken als prijs voor de kerkgang, zou het toch
wel die van de Lievevrouwekerk zijn, waar zij een altaar hadden, en waar de
kerkgang juist plaats had. - Bedoeld woord in de uitnodigingskaart heb ik steeds
begrepen als ‘een afbeelding van Christus met de attributen van Heiland (= salvator)’.
Die interpretatie sluit m.i. goed aan bij de tweede prijs, die bestond uit een afbeelding
van Maria (zie v. 70).
- Blz. xii, noot bij v. 126: Dmandement = de herderlijke brief (?). Dr. Kruyskamp
plaatst hier zelf een vraagteken achter, en m.i. terecht. Ik heb nooit een spoor
gevonden van een herderlijk schrijven van een bisschop in verband met, of
toepasselijk op het landjuweel van 1561. Kan mandement hier niet slaan op het
geheel van de gebods- en verbodsbepalingen, vervat in het koninklijk octrooi van
22 maart 1560?
- Blz. 7, noot bij v. 113: De verklaring confortatijf = versterkend, opwekkend middel
past eigenlijk niet in de zin: Die salve gheeftse oock confortatijf? Confortatijf moet
hier verstaan worden als confoort = versterking (Geeft die zalf ook versterking?
Helpt die zalf?). Confortatijf werd gebruikt omwille van het rijm.
- Blz. 13, noot bij v. 35 (lees 55): Kan cleenicheijt hier niet gewoon opgevat worden
als ‘kleinigheid, iets van geringe betekenis’, i.p.v. als kleinhartigheid, dat de
tekstuitgever zelf ook niet schijnt te bevredigen, blijkens zijn vraagteken?
- Blz. 46, noot bij v. 611: De toelichting is niet te begrijpen, en is bovendien
overbodig, tenzij men zou willen uitleggen over welke ‘bevrijding, verlossing’ het
hier gaat.
- Blz. 70, noot bij v. 358: na der Sonnen = dicht bij zonsondergang (?) Waarom
niet: na zonsondergang?
- Blz. 75, noot bij v. 459: bestaan, poging voor onderwinden is niet bijzonder
duidelijk. Gewoon ‘onderneming’ zou veel eenvoudiger zijn (geen kwader
onderneming dan...)
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- Blz. 102, noot bij Personagien. Bij Treckbroecke moet men niet zozeer denken
aan een bepaald soort broek als kledingstuk, maar wel aan een grappige naam, die
daarom geen ‘vertaalbare’ betekenis hoeft te hebben; Beyken van Schelle in deze
reeks heeft immers ook geen bepaalde betekenis. Met -broek worden wel meer
grappige namen gevormd, en zelfs scheldwoorden (b.v. platbroek, en nog andere).
- Meent men dat die naam wél een betekenis heeft - wat evengoed mogelijk is - dan
zou men kunnen denken aan iemand die voortdurend zijn broek optrekt omdat deze
dreigt af te zakken, wat natuurlijk een belachelijke situatie is. De schrijver van het
spel schijnt wel de bedoeling te hebben gehad Gheert belachelijk te maken: uit het
spel blijkt b.v. ook nog, dat Gheert thuis onder de plak zit. - In samenstellingen van
dit type kan trecken de betekenis van optrekken hebben: zie b.v. trekneuzen in
WNT, XVII, kol. 2540. - Zekerheid over dit alles is voorlopig niet te bereiken.
Een vrij groot aantal drukfouten, waarvan sommige zeer storend, ontsieren deze
uitgave. Van blz. 79 tot 84 moet bovendien de versnummering herzien worden: het
3
getal 575 werd nl. overgeslagen .
G. JO STEENBERGEN
JOHN LANDWEHR, Dutch Emblem Books, a bibliography. Uitg. Haentjens
Dekker & Gumbert, z.j. (1962), XII + 100 blz. met 45 platen, 788F.
In het Woord Vooraf geeft Landwehr een op Praz' bibliografie gebaseerd staatje
van emblematabundels, die in zes landen gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw
verschenen zijn. Het blijkt dat de Nederlanden het leeuwedeel hebben geleverd,
n.l. 242, terwijl het land van oorsprong, Italië, er met

3

Van deze gelegenheid moge ik gebruik maken om een toelichting te geven bij een misverstand,
waartoe een uitspraak in mijn boekje aanleiding schijnt te kunnen geven.
In voetnoot 2 van blz. v meent Dr. Kruyskamp dat ik ten onrechte geschreven zou hebben,
dat de rederijkers na de wedstrijd van 1561 geen nieuw landjuweel meer konden inrichten
(blz. 97 van mijn boekje).
Zoals algemeen gebruikelijk is, bedoel ik met het woord landjuweel één wedstrijd (uit de
reeks); ook Dr. Kruyskamp gebruikt de term in die zin. De gewraakte uitspraak komt dus
hierop neer, dat de rederijkers geen ‘achtste’ of ‘negende’ landjuweel konden inrichten, omdat
met zeven wedstrijden de reeks compleet was - een bewering die m.i. nog altijd juist is.
Daarmee is echter niét gezegd, dat de rederijkers geen nieuwe cyclus konden openen.
Natuurlijk konden ze dat! Dàt is juist de hele kwestie: één landjuweel konden ze niet inrichten,
maar wel zeven. Heel mijn uiteenzetting was er juist op gericht aan te tonen, dat het landjuweel
in de 16de eeuw deel uitmaakte van een reeks van zeven wedstrijden, en niét als enkelvoudige
wedstrijd kon worden ingericht. Ik heb dit toen met veel klem geformuleerd, omdat deze
opvatting in 1948 (toen ik het boekje schreef) nog zeer nieuw was: pas enkele jaren tevoren,
nl. in 1943, had Dr. van Boeckel deze stelling voor het eerst verdedigd.
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slechts 162 genoegen moet nemen. Nog opmerkelijker is de verdeling over de drie
eeuwen: Italië resp. 55, 95, 12 en de Nederlanden 9, 168, 65. De bloeitijd valt bij
ons dus vooral in de 17e en 18e eeuw. Terecht zegt Mario Praz derhalve (Studies
in seventeenth-century Imagery, vol. I, London 1939, p. 77): ‘Love emblems flourished
in Holland, where the emblem became an outstanding form of the national literature.’
Des te meer bevreemdend is het dat in België en Nederland zo weinig studie gemaakt
wordt van het emblema. Vergoelijkend zouden we echter mogen opmerken dat dit
voor alle Westeuropese landen geldt. Praz zegt zelf immers (p. 114n): ‘the literature
of emblems is so vast and so little explored that’ (maar nu komt er helaas weer een
voorbeeld, ontleend aan de door ons te veel veronachtzaamde Cats) ‘it is by no
means certain that Cats derives from Thronus.’
Na het werk van A.G. Chr. de Vries, die in zijn De Nederlandsche Emblemata een
geschiedenis en bibliografie van de 16e en 17e eeuw gaf, in 1899, is er bij ons
weinig van betekenis verschenen. P.J.H. Vermeeren kan in zijn korte studie ‘De
Emblemata van Cats’ in Aandacht voor Cats (1962) dan ook niet veel anders dan
buitenlandse studies vermelden: van Robert J. Clements, Allan Ellenius, Mario Praz,
Ludwig Volkmann, William S. Hekscher, Karl August Wirth en Guy de Tervarent.
Van Nederlandse zijde heeft men niet veel meer dan het vroeger in dit tijdschrift
(jrg. I, blz. 162) beoordeelde boekje Van De Dene tot Luiken door J.B. Knipping en
P.J. Meertens. Het boek van Landwehr wordt door Vermeeren nog in een Naschrift
vermeld.
In verschillende opzichten is Landwehrs boek teleurstellend. Niet de uitgave zelf:
die is bijzonder fraai. Twintig mooie gravures worden onberispelijk gereproduceerd,
terwijl boven de bladzijden de 25 initialen uit J. Harrewyn's De XXV letteren van het
ABC (1694) zijn afgedrukt. Alle emblemataboeken van Nederlandse en Vlaamse
auteurs, in welke taal ook, gepubliceerd in Nederland en België, worden met een
zeer korte titelbeschrijving opgesomd; ook die van buitenlandse auteurs, waarvan
de tekst geheel of gedeeltelijk in het Nederlands vertaald is. Dit levert een totaal
van 261 nummers. Bij elke titel worden van de eerste druk en de eventuele
herdrukken (tot 1800) vermeld: het drukkersadres, het jaartal van verschijnen en
het aantal pagina's. Voorts wordt bij elke druk aangegeven, hoeveel exemplaren er
genoemd worden in de Centrale Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage en/of in de Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa, of er wordt
verwezen naar reeds verschenen detail-bibliografieën (b.v. De Vries, Rombauts,
Unger). Alleen bundels waarvan een exemplaar kan worden opgespoord, worden
genoemd; een supplement wordt in het vooruitzicht gesteld.
Voor collectioneurs en antiquairs is het een bijzonder handig vademecum; voor
wetenschapsbeoefenaars is het een bruikbaar, maar zeer kri-
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tisch te hanteren repertorium. In gevallen waar het erop aankomt, zal men het altijd
zorgvuldig dienen te controleren.
Een dergelijke kostbaar uitgegeven bibliografie dient voor alles nauwkeurig,
systematisch en zo volledig mogelijk te zijn. In alle drie opzichten schiet het werk
te kort.
o

Allereerst zijn er drukfouten. Bij n 62a (Willem den Elger) staat als drukker vermeld:
P. van der Aa; lees volgens mededeling van Dr. Roose: B(oudewijn) van der Aa;
onder 123b (J.H. Krul) staat de verwijzing: De Vries 153, lees: 152. Onder 221a
(Antoine Sucquet) staat de bevreemdende titel: Via aeternae; 1. Via vitae aeternae.
Hoe onnauwkeurig Landwehr soms te werk is gegaan, leert ons een vergelijking
met de Poirters-bibliografie van Dr. E. Rombauts (Leven en Werk van Pater Adrianus
Poirters S.J., Ledeberg-Gent z.j. (1930), blz. 239-295). Rombauts voorziet de titels
van Poirters' werk van Romeinse cijfers, die van de verschillende drukken van
Arabische. Wat is eenvoudiger dan een dergelijke nummering bij de verwijzing naar
Rombauts over te nemen. Niet alzo Landwehr: hij geeft er de voorkeur aan, te
o

verwijzen naar de bladzijden van de Bibl.-Rb. Te beginnen bij n 184, e, neemt hij
o

echter plotseling de Arabische cijfers van Rb. over; bij n 186 ook de Romeinse. Bij
o

o

n 185 staat 4, 1.: IV; bij n 187, b, staat IX, 1.: 2; 183, b, ‘no date’, 1.: 1645; 184,
o

a, (1645), 1.: (1646); 184, 1, ‘no date’, 1.: (1741); n 188, jaartal 1660, 1.: 1660-1666.
Ter zake van de nauwkeurigheid zijn door mij nog twee gevallen onderzocht bij
o

wijze van steekproef. Eerst de bekende bundel van Cats, n 44, a: Proteus ofte
Minne-beelden Verandert in Sinne-beelden. Pieter van Waesberge, Rotterdam 1627,
o

vergeleken met de uitvoerige titelbeschrijving van De Vries, n 89. De paginering
laat ik weg, omdat die bij beiden gelijk is; ook het z.g. voorwerk laat ik buiten
beschouwing. Bij De Vries krijgt men dan, vereenvoudigd, de volgende indeling: I
Sinne ende Minne-Beelden (52 emblemata); II Emblemata moralia et aeconomica,
Virgilius, Omnia vertuntur certè vertuntur amores (44 embl., dezelfde als in
Maeghdenplicht); III Galathee ofte Harder Minne-klachte (6 platen); IV Emblemata
D. Iacobi Catsii, In Linguam Anglicam transfusa; V Latijnse en Franse tekst van
Maeghden-plicht. Bij Landwehr is de indeling met precies gelijke paginering: I als
De Vries (52 embl.); II Engelse vertaling van deel I (43 embl.); III Embl. moralia,
etc.; IV Latijnse en Franse vertaling van Maeghdenplicht; V Galathee (6
niet-emblematische gravures).
Tweede geval: als de titels van verschillende drukken van één werk niet gelijk zijn,
is het gewenst, de titel van de editio prima mee te delen en op belangrijke afwijkingen
in latere drukken de aandacht te vestigen. Welnu, figuur 37 op blz. 108 van Praz'
reeds genoemd werk, deel I, laat het facsimile zien van een dergelijke editio prima
met de titel: TRONVS CVPIDINIS SIVE EMBLEMATA AMATORIA P.T.L. exudit
(sic) Crisp. Pasz
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(precies zo bij de secure De Vries, blz. 39, n.). Bij Landwehr leest men als titel van
o

de eerste druk (n 233, a): THRONUS CUPIDINIS sive emblemata amatoria. P.T.L.
Excudit Crisp. Pass.
Te weinig heeft L. gebruik gemaakt van gegevens, die de Nederlandse
o

literatuurgeschiedenis hem had kunnen bieden. Bij n 192, Hubert Korneliszoon
Poot, Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of woordenboek, 1743-1750
o

had hij l zeker als mede-samensteller Rutgerus Ouwens moeten vermelden om
het grote aandeel dat deze had in de verbetering en bewerking van Ripa's Iconologia,
o

en 2 had hij als eerste druk van deel I moeten opnemen: Het Groot Natuur- en
Zedekundigh Werelttoneel van aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche
Zinnebeelden of Beeldenspraek, Delft, R. Boitet, 1726 (vgl. C.M. Geerars, Hubert
Korn. Poot, Assen, 1954, blz. 320-366).
Niet vermeld is: Mr. Alexander de Muncq, Eenzaame Bezigheden, 1711 (vgl. Te
Winkel, De Ontwikkelingsgang der Ned. Lett., deel V, blz. 39). Evenzeer ontbreekt
Christelyke Staets-Vorst, Amsterdam 1662, Nederlandse vertaling van de Spaanse
bundel politieke emblemata Idea de un Principe, 1640, te Brussel in 1649 in het
Latijn uitgekomen onder de titel Idea principis christiano-politici (vgl. Praz, a.w., blz.
177, n.)
Anna Roemer Visscher's vertaling van Georgette de Montenay's christelijke
emblemata had een afzonderlijk nummer moeten vormen, aangezien de Nederlandse
o

vertaling van de onder n 164 vermelde uitgave Francoforte 1619 niet dezelfde is
als die van haar. De zinsnede ‘These Honderd christelijke Zinnebeelden were
published by A.D. Schinkel ('s Hage 1854) and later on in Anna Roemer Visscher.
Alle de gedichten, Utr. 1881’ is onvolledig, n.l. bij die 2e uitgave ontbreekt: by N.
Beets; vol. I, p. 1-112, without the copperplates. Post-18e-eeuwse uitgaven worden
o

overigens zelden of nooit vermeld, maar waarom dan wel als afzonderlijk n 90:
Joris Hoefnaghel, Patientia, Antwerpen 1935?
Terecht zijn ook enkele nummers opgenomen met titels van geïllustreerde boeken
over Blijde Incomsten. Het hadden er meer kunnen zijn. Ter aanvulling verwijzen
we naar de catalogus van Irmengard von Roeder-Baumbach in Versieringen bij
Blijde Inkomsten gebruikt in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e
eeuw, Antwerpen-Utrecht 1943, blz. 10-25 (en over het emblematisch karakter ervan
blz. 100-103).
Volledig absent is Boetius A Bolswert, Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie,
met sin-spelende beelden wtghegheven, waarvan Mej. H.J.A. Ruys de bibliografie
gaf in haar dissertatie, blz. 96-105; benevens de berijming daarvan door Prosper
de Vynck (Ruys 105-112).
Ten slotte wordt niet voldaan aan de reeds vermelde mededeling uit het ‘Foreword’
dat het boek ook bevat ‘emblem books by foreign authors, of which the text has
been wholly or partially translated into Dutch.’ Dit is n.l. zelden of nooit het geval.
B.v. van Jeremias Drexelius, De sonne-
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o

bloeme (n 58) worden 8 drukken opgesomd; er staat bij ‘translation by F. de Smidt’.
Vertaling waarnaar? Men mag ernaar gissen of het elders opzoeken. Zelfs als het
oorspronkelijke werk in de Nederlanden verschenen is, zoeken we het tevergeefs,
b.v. E. Luzvics Le coeur devot, throsne royal de Jesus Pacifique Salomon, Douai
o
1627 (vgl. n 149).
Een verbeterde en vermeerderde herdruk lijkt mij wenselijker dan het toegezegde
supplement. Beknoptheid en overzichtelijkheid zijn de grote deugden die L.'s werk
sieren, en die bij Nederlandse geleerden nogal eens schitteren door afwezigheid,
maar ze behoren hand in hand te gaan met precisie; anders verliest men aan de
ene kant wat men aan de andere wint.
W.J.C. BUITENDIJK
M. BUISMAN J.Fzn. Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815...;
alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez; voorwoord
van H. de la Fontaine Verwey. Amsterdam, Boekhandel B.M. Israël.
[1960]. 508 blz., 713 F.
De samensteller van deze naamlijst, zelf een bekend en volhardend verzamelaar,
omschrijft het gebied van zijn bijzondere belangstelling door een uitvoerige toelichting
op de titel van zijn boek; deze populaire literatuur bestaat uit ‘romans, novellen,
verhalen, levensbeschrijvingen, Arcadia's, sprookjes.’ Wat de heer Buisman zelf op
dit gebied bijeenbracht heeft hij in zijn naamlijst beschreven. Maar hij voegde hieraan
toe wat hij elders aan titels van soortgelijke boeken en boekjes kon vinden.
Een eerste poging om het werk van de ‘Populaire prozaschrijvers der 17e en 18e
eeuw’ bijeen te brengen was de in 1893 bij de firma Fred. Muller, onder die titel,
verschenen catalogus, die bijna 1100 titels bevatte. Sindsdien ontstonden o.a. de
particuliere verzamelingen van F.G. Waller (catalogus door E. Dronckers), die thans
in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is ondergebracht; en die van de heer
J.F.M. Scheepers, na diens overlijden in de oorlog helaas weer verspreid, maar in
de veilingscatalogi (Beijers, 1947 en 1949) uitvoerig beschreven. Met gebruikmaking
van dit en nog veel meer materiaal heeft Buisman thans in zijn naamlijst niet minder
dan 2798 titels bijeengebracht. Zijn verzamelgebied en dat van Waller en Scheepers
zijn niet geheel identiek, zodat allerlei uit deze laatste collecties bij Buisman niet is
opgenomen. Omgekeerd heeft deze in enkele opzichten zijn grenzen ook weer
ruimer gesteld.
De hoofdinhoud van het boek (blz. 11-449) is de grote lijst van 2604 titels in één
doorlopend alfabet van de romans, novellen enz. verschenen in de periode tot 1815,
waarbij ook herdrukken en later verschenen werk van dezelfde auteurs zijn
opgenomen. De beschrijvingen zijn zoveel mogelijk op de schrijversnaam
gealfabetiseerd, maar anoniemen zijn daartussen geplaatst, en ook de verwijzingen
naar de auteursnamen in de gevallen dat
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deze niet op de titel vermeld maar wel bekend was. Als een tweede afzonderlijke
reeks zijn daarna vermeld de ‘Ridder-, rover-, en verschrikkingsromans’ van de
gehele 19e eeuw (blz. 449-474), nog eens 194 nummers (2605-2798). De oude
zogenaamde ‘volksboeken’ afkomstig uit de 16e eeuw heeft Buisman niet behandeld.
Ook de ‘Amadisromans’ niet; maar van de laatste gaf hij (blz. 475) een afzonderlijk
kort overzicht.
Enkele registers geven nog een belangrijke aanvulling: 1e een lijst van de
uitgeverijen (blz. 476-487), 2e een lijst van de vertalers (488-489), 3e een lijst van
op de titels voorkomende persoonsnamen (490-502). Daarna volgen nog 4 bladzijden
met toevoegsels bij de auteursaanwijzingen, die de bezitter van het boek nog zou
kunnen bijschrijven; hij wordt daarvoor reeds gewaarschuwd door een sterretje bij
de anonieme titel. En op blz. 507 en 508 is tot besluit een lijst gegeven van de talen,
waaruit de geschriften zijn vertaald.
Buismans naamlijst is een belangrijk nieuw hulpmiddel bij het terugzoeken van
vergeten of verloren aanwijzingen op het gebied van deze ‘lagere volksliteratuur’.
En het is bijzondere dank waard dat zoveel mogelijk bij de titels is vermeld in welke
Nederlandse bibliotheken exemplaren van de genoemde boeken te vinden zijn.
Rotterdam
F. KOSSMANN

Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben
(1836-1843), met een inleiding en aantekeningen uitgegeven door Ada
DEPREZ (Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de
Rijksuniversiteit te Gent, I, 1963) 118 blz.
Als eerste publicatie van het Gentse seminarie (directeur Prof. Dr. A. van Elslander)
verscheen in overdruk uit de Studia Germanica Gandensia IV de belangrijke
correspondentie, in de jaren 1836-1843 gevoerd tussen de Vader der filologische
studie in onze gewesten en de Duitse filoloog die, naar het woord van Matthijs de
Vries, als een ‘goede genius’ de schatten der mnl. literatuur kwam opdelven in het
land zelf waar ze ontstonden maar ‘verwaarloosd liggen’ bleven.
Een gelukkig toeval deed Dr. Ada Deprez in de universiteitsbibliotheek te Tübingen
de hand leggen op acht brieven van Willems aan Hoffmann, die hier samen met
een negende, te Rotterdam berustende brief voor het eerst in het licht gegeven
worden. Bijzonder belang krijgt de correspondentie echter doordat ook de brieven
in omgekeerde richting, van Hoffmann aan Willems, grotendeels in de Gentse
universiteitsbibliotheek bewaard werden en hier mede afgedrukt worden.
Aangezien ook Berneisen in 1915 van deze laatste een weliswaar niet geheel
betrouwbare tekst leverde in bijlage bij zijn Münsters doctoraat over Hoffmann,
spreekt het vanzelf dat vooral de feitelijke inhoud van
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Willems' brieven ons interessante nieuwe gegevens over de auteur en het eigentijdse
milieu aan de hand doet. Doordat hier bovendien telkens woord en wederwoord
konden meegedeeld worden, krijgt deze schriftelijke conversatie van twee vrienden
een bijzonder reliëf.
De historische achtergrond waarop deze brieven ontstonden wordt door de
uitgeefster geschetst in een goede synthetische Inleiding, die aangevuld wordt met
een bibliografie van 41 werken en artikels over Hoffmann.
In de Aantekeningen deelt Dr. Deprez ons nagenoeg alles mee wat voor het
begrip van de brieven nodig of nuttig kan zijn. Hoe grondig zij hier haar taak heeft
opgevat moge b.v. blijken uit het feit dat bij de eerste brief van Willems (goed 2 blz.
druks) bijna 17 blz. ophelderingen gegeven worden. Dat de immer veeleisende lezer
dan toch nog af en toe een kleine bijkomende opheldering zou wensen, moge hem
(eerder dan de uitgeefster) vergeven worden: bij brief nr. 15 had in aantekening 4
iets over Georg Hermes en het Hermesianisme kunnen gezegd worden, in
aantekening 2 bij brief 13 zochten we eerder iets over de recensie door Prof. Leo
van het Belgisch Museum dan wel uitvoerige biografische data over de recensent
zelf, het boekenlijstje door Willems aan Hoffmann opgegeven in brief 11 had iets
nader onder de loep kunnen genomen worden (b.v. ware het voor Willems'
belangstellingssfeer interessant geweest bij de vermelding van Richey aan te stippen
dat het hier om het Idioticon Hamburgense van 1743 of 1755 gaat). In noot 8 bij
brief 2 had naast het opstel van G. Cordes de recente studie van W. Foerste Von
Reinaerts Historie zum Reinke de Vos (Münstersche Beiträtge zur niederdeutschen
Philologie, in de reeks Niederdeutsche Studien, hg. v. W. Foerste, Bd. 6, Köln-Graz
1960) moeten vermeld worden (vgl. Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 21 nr. 5, juni
1961, kol. 211-214). Bovendien hadden aant. 11 bij brief 11 en aant. 15 bij brief 4
kunnen gecoördineerd worden.
Enkele appreciaties zouden wij minder goed durven onderschrijven: de intentie
van Willems om met wetenschappelijke bedoelingen ‘wat meer in aenraking te
komen met onze broeders van over Rhyn’ (brief 1) ‘pangermaans’ te noemen (aant.
22) - weliswaar met reserves - lijkt eerder verwarrend, als men weet hoezeer het
Pangermanisme zelfs de eveneens ter vergelijking geciteerde linguïstisch-culturele
pogingen van Hansen en de Aldietse Beweging tot versmelting met het Nederduitse
taalgebied overschreed. Bij aant. 27 (brief 1), die het openingsartikel door Willems
van het Belgisch Museum - in globo zeker terecht - ‘zeer merkwaardig’ noemt, zou
ik willen doen opmerken dat dit opstel, precies met betrekking tot de verwantschap
tussen Platduits en Nederlands, die hier aan de orde is, toch eigenlijk slechts op
dezelfde intuïtie van wederkerige verstaanbaarheid steunt die reeds Verlooy tot een
gelijkaardige conclusie gevoerd had: het is tekenend voor de afstand tussen de
Duitse en de Vlaamse taalkundige wetenschap van die dagen dat Willems in zijn
betoog nergens doelt op het klankverschuivingsprincipe, dat Grimm (met wie W. op
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dat ogenblik correspondeerde!) reeds sinds ettelijke jaren had ontdekt en dat juist
het grondbeginsel is voor de door W. gemaakte scheiding tussen Nederduits (in de
ruime zin: Platduits + Nederlands) en Hoogduits.
De uitgave zelf van de brieven is blijkens de inleiding ‘strikt diplomatisch’. Voor
zover wij dit kunnen controleren, aan de hand van de bijgevoegde fotocopie van
brief 3, zijn in de eerste bladzijde van deze brief van Hoffmann althans vier
kleinigheden veranderd: A. Deprez schrijft ‘gerne’ i.p.v. ‘gern’, ‘misstrauisch’ i.p.v.
‘mistrauisch’, ‘bewunderenswürdige’ i.p.v. ‘bewundernswürdige’, ‘littera. Hülfsmittel’
i.p.v. ‘litterar. Hülfsmittel’. Wij laten in het midden of het hier om verschrijvingen of
drukfouten gaat. Zonder fotocopieën is het uiteraard moeilijk te oordelen over
twijfelachtige passages als: ‘So bin ich also, gewiss zu meinen Glücke, kein
Bibliotheks-Beamte mehr...’ (brief 15). - En nu wij toch aan de klaagmuur staan,
moge hier vluchtig aangestipt worden dat bij brief 17 de verwijzingen naar de noten
ontbreken en dat een personenregister ongetwijfeld zeer welkom zou geweest zijn.
Met dat al mogen wij niet uit het oog verliezen dat wij hier te doen hebben met
een over het algemeen verzorgde uitgave van, misschien niet ‘uitzonderlijk rijke’,
zoals de uitgeefster beweert, maar dan toch belangwekkende en interessante
documenten, die door Dr. A. Deprez uitstekend op het scherm van hun tijd
geprojecteerd worden en die voor de Willemsstudie een terecht aan de vergetelheid
ontrukte, belangrijke bijdrage vormen. Moge de reeks publicaties van het Gentse
seminarie, die zo beloftevol gestart is, zich op hetzelfde niveau handhaven!
L. SIMONS
J. WEISGERBER, Formes et domaines du roman flamand, 1927-1960,
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1963, 295 blz., Collection La Lettre
et L'Esprit, 120 F.
In zijn inleiding wijst collega Weisgerber erop, - men waant te dromen als men
dergelijke vaststelling kort en bondig, op de man af geformuleerd ziet, - dat de
geschiedenis van de Vlaamse roman of verhaalkunst, twee brochures (M. Sabbe,
Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde, Bussum, 1909; R. Verdeyen, La prose
flamande de 1830 à 1930, Liège, 1932) en een voor kort verschenen werkje (G.
Hermanowski, Die Stimme des schwarzen Löwen, Geschichte des flämischen
Romans, Starnberg, 1961) niet te na gesproken, tot nu toe niet grondig is onderzocht
geworden.
Schr. had wellicht links of rechts, in een of andere ruim opgevatte
literatuurgeschiedenis, of die het wil zijn, nog wel iets kunnen opdiepen, o.m. het
hoofdstuk Le roman in A. de Ridder, La littérature flamande contemporaine,
1890-1923, Anvers-Paris, 1923, e.d.; doch het is toch ver
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van bemoedigend te moeten constateren dat er, in tegenstelling tot wat er op dit
gebied in onze buurlanden gebeurt, onder onze studerenden en gestudeerden zo
weinig belangstelling is voor een welingelichte, weldoordachte, sociaal,
psychologisch, filosofisch en ook structureel, wetenschappelijk verantwoorde
geschiedschrijving van wat men sommige bijzondere sectoren van de Nederlandse
literaire geschiedenis zou kunnen noemen. Trouwens, wat de geschiedenis van de
poëzie, het toneel en het essay betreft, is het er ten slotte niet zo heel veel beter op
gesteld; het is en blijft vooralsnog voorwerk, halfwerk, oppervlakkig, fragmentair, en
wat betreurenswaardig is, niet zelden langs de literair te historiëren werken om.
Men beschouwt al te dikwijls als literatuur, wat geen literatuur, geen literaire kunstakt
is.
Het is dan ook verheugend, - men leze de titel van zijn boek zoals hij er is, en in
de volgorde waarin hij er is, - dat Weisgerber, althans wat de periode 1927-1960
van de Vlaamse verhaalkunst betreft, in zodanige leemte heeft pogen te voorzien.
En wel, als om de Vlaamse of Hollandse literatuurhistoricus te beschamen, met het
oog op een franssprekend publiek; ik kan me best indenken dat hiermee het werk
van schr. voor menig Vlaming of Hollander een verloren werk is, tot op zekere hoogte
een dode letter zal blijken te zijn. Doch anderzijds, - zo denk ik het me ten minste
in, - zoekt een schrijver zijn publiek en klankbord waar het te vinden is.
Hoe dit ook zij, voor dit publiek, - laat ik de hoop uitspreken, eveneens voor menig
franskundig Vlaming of Hollander, die er iets voor voelt; immers, het boek is, ‘conçu
comme un geste d'amitié et de solidarité, pouvant renforcer la compréhension et
l'estime de mes compatriotes’ (blz. 10), dus niet enkel voor franstaligen, ook voor
nederlandstaligen geschreven, - heeft Weisgerber in een reeks van dertien
monografieën, in het bijzonder handelend over dertien romans, wat nog niet dertien
schrijvers betekent (het verschil is van belang, al bepaalt het eerste nu toch het
tweede), wat de betrokken periode aangaat een beeld willen ophangen van de
Vlaamse verhaalkunst van Maurice Roelants' Komen en Gaan (1927) tot Hugo
Claus' De zwarte Keizer (1958). Aldus feitelijk vanaf wat in dit boek de doorbraak
heet te zijn van wat m.i. te geforceerd ‘le nouveau roman’ wordt genoemd, - ‘le
nouveau roman’ is toch een Frans verschijnsel en begrip, en in de Franse literatuur
strikt af te bakenen in de tijd, - tot het zg. experimenteel Vlaams verhaalproza. In
alle geval, hij heeft hier materiaal willen verzamelen, dat eenmaal zal kunnen gebruikt
worden met het doel om tot een ernstige, grondige studie van dit verhaalproza te
komen.
In dezelfde inleiding legt schr. er nog de nadruk op, dat hij zich aan een
welbepaalde methode heeft willen houden. Zijn materiaal, erkent hij, is misschien
beperkt; het werd verzameld zowel volgens persoonlijke als historische criteria, al
werd anderzijds toch getracht de bestudeerde werken in een ruime, zelfs
vergelijkende context te onderzoeken. Nochtans,

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

156
schr. heeft het verkieslijk geacht zich aan dergelijke richtlijn te houden; al was het
slechts om eerder precies dan wel al te overzichtelijk en meer uitgebreid te werken.
Het zal dus in zijn boek vooral om sommige aspecten van sommige
verhaalkunstenaars gaan, en ten slotte niets meer.
Een schifting van het materiaal volgens deze optiek bracht natuurlijk mee, dat
beschouwingen van biografische, wijsgerige e.a. aard in dit verband moesten
achterwege blijven. De onderzochte verhalen, novellen en romans werden
hoofdzakelijk literair, d.i. kritisch bekeken, op zichzelf, als onafhankelijke organismen,
en gehoorzamend aan eigen wezenlijke wetten. Deze zijn allereerst van specifieke,
en wel formele, structurele aard, voordat zij hebben rekening te houden met wat
schr. noemt deze ‘sempiternelle trinité composée du résumé de l'intrigue, de l'analyse
des caractères et des qualités du style’ welke niet anders dan op de morele, sociale
of filosofische, dus menselijke boodschap van het werk kan steunen. Een kunstwerk,
- ook het literaire, dat wel het dichtst bij de mens staat, - is allereerst een vorm van
mens zijn, voordat het dit mens zijn vertegenwoordigt.
Uitgaande van deze methode, - die sommigen, ongetwijfeld ten onrechte, eens
te meer academisch zullen noemen, in plaats van levensbeschouwelijk, - geeft
Weisgerber in twee hoofdstukken, Les origines du roman moderne en Flandre et
son évolution de 1837 à 1927 en Panorama du roman flamand, 1927-1960, een
flink samenhangend beeld van de ontwikkeling van de Vlaamse verhaalkunst sedert
Jellen en Mietje (1816), praktisch onze eerste novelle in proza, van K. Broeckaert.
Het zal enkelen allicht tegen de borst stuiten een uitlating onder de ogen te krijgen
als: ‘C'est un fait acquis que le roman flamand doit son origine au prestige intellectuel
de la France’; doch wie verder leest, en de gegrondheid van het argument wel zal
moeten aanvaarden, argument dat aldus geformuleerd is: ‘Conscience a saisi le
parti qu'il pouvait en tirer pour son oeuvre de relèvement national. Il a imité le roman
français pour le combattre’, zal inderdaad moeten erkennen dat dergelijke voorstelling
van zaken geenszins gelijk staat met een zg. willekeurig omspringen met de
historische waarheid.
Zo bevatten deze overzichtelijke hoofdstukken heel wat, dat men met beide
handen zou kunnen onderschrijven. Men stelt zich echter toch wel af en toe een
vraag, vooral daar waar men, voorzeker bij gebrek aan de nodige argumentering,
de samenhang niet onmiddellijk ziet. Aldus o.m. waar schr., handelend over de
triomf van het naturalisme, beweert dat de artistieke evolutie met het optreden van
het impressionisme werd omgegooid, en dit impressionisme een eerste stap betekent
in de richting van het expressionisme (blz. 28); is het impressionisme feitelijk niet
te zien als de uiterste consequentie van het naturalisme, een soort gesubjectiveerd
naturalisme, wat J. Dubois in zijn onlangs verschenen boek, Romanciers français
de l'instantané au XIXe siècle, Bruxelles, 1963, het ‘instantané-
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isme’ noemt, en dat, merkwaardig genoeg, op concrete, proefondervindelijk, in
eerste instantie te experimenteren feitelijkheid steunt, precies als het orthodox
naturalisme? Ook stel ik me de vraag, of dit wel helemaal vol te houden is, het
impressionisme als een eerste stap tot het expressionisme voor te stellen? En wel
tot de expressionistische revolutie (blz. 28)? Met beide tendensen en begrippen
vooral lijkt me, in dit verband, nog al licht te worden omgesprongen, in de betekenis
van al te zeer verruimd, historisch niet voldoende orthodox omschreven, of bepaald;
in het bijzonder als men leest dat sommige, inderdaad wellicht expressionistische
kenmerken, in Pallieter (1916) van F. Timmermans, het expressionisme aankondigen
(blz. 34), Walschap als de pionier van het expressionistisch proza wordt voorgesteld
(blz. 36), het expressionisme uit de jaren 1918-1921, rond P. van Ostaijen en Ruimte,
althans op andere gebieden dan die van de roman, in de tijd van Van Nu en Straks
werd aangesneden, - er wordt niet gezegd welke deze gebieden zijn (blz. 37). Of
zou dit zg. expressionisme, of pre-expressionisme ook niet soms iets te maken
hebben met het symbolisme, het post-symbolisme, en de neo-romantiek? Over
beide laatste tendensen gaat het hier zo weinig wat de betrokken overgangstijd
betreft! Hoe dit alles ook voorgesteld is, precies als het verschijnsel en begrip ‘le
nouveau roman’, dat achteraf aan de orde is, had m.i. het verschijnsel en begrip
‘expressionisme’ versus impressionisme en andere tendensen, ook richtingen waarop
hier minder of niet de nadruk valt, wel iets concreter gepreciseerd kunnen worden.
Intussen blijkt, dat de afzonderlijke monografieën van Komen en Gaan (1927) tot
De zwarte Keizer (1958), resp. van Maurice Roelants en Hugo Claus, - feitelijk zowat
dertig jaar ontwikkelingsgeschiedenis van de Vlaamse verhaalkunst, waarvan ik me
slechts afvraag waarom ze niet strikt chronologisch, volgens de data van verschijnen
van de betrokken werken, werd uitgestippeld, - vooral structureel, dus formeel met
vaste hand werden gedacht en geschreven. Telkens ontleedt schr. het verhaalwerk
zoals het zich vanuit zijn opzet, bouw en verhalende inkleding aan hem voordoet;
hierbij kon natuurlijk noch de stof, noch de menselijke onderbouw worden
verwaarloosd (in een verhaal gaat het om mensen, of dingen, die leven, dit spreekt
vanzelf); doch wat schr. hier hoofdzakelijk geïnteresseerd heeft was te zien hoe de
betrokken verhaalkunstenaars, van de en hun kunst uit, aan de stof en menselijke
onderbouw een gestalte hebben weten te geven. Ik moet zeggen, - ten bewijze de
hoofdstukken gewijd aan Roelants, Gilliams, Teirlinck en Gijsen, auteurs voor wie
hij een bijzonder begrip lijkt te hebben, - schr. heeft hiermee bewezen dat hij een
duidelijk inzicht heeft, niet enkel in wat een verhaal, een schrijver van verhalen, de
verhaal- of romankunst over het algemeen is, doch evenzeer in een methode om
tot het artistiek wezen ervan door te dringen.
Het is inderdaad niet voldoende een werk te lezen en te vertellen wat er in staat,
zelfs op voldoende wijze na te gaan hoe personen, bedeeld met
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een persoonlijk temperament, een persoonlijk karakter, een persoonlijke geestelijke
gesteldheid in bepaalde omstandigheden reageren, - dit is allemaal wat gegeven
is, thema, - men moet kunnen zien hoe en waarom dergelijk thema, door en langs
de vorm, de gestalte om, tot een uniek, autonoom, op zichzelf levend werk van kunst
geworden is. Dit heeft misschien niets te maken met subjectieve, impressionistische,
scheppende kritiek; het heeft iets academisch, vermits het steunt op controleerbare,
door het kunstwerk gegeven verschijnselen. Maar dan toch liever dit met realia
rekening houdend, klaar en duidelijk voorgestelde feitelijkheden aantonend
academisme van schr., dan veel geschrijf en gewrijf vanuit een zg. confrontatie van
een lezer en een schrijver. Tenzij, het spreekt vanzelf, deze confrontatie onbegane
paden volgt.
M. RUTTEN
Dr. GERARD KNUVELDER, Beknopt Handboek tot de Geschiedenis der
Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch. L.C.G. Malmberg, 799 blz.
Geb. 525 F.
Voor hen ‘die belangstelling koesteren voor onze letterkunde in haar historische
verschijningsvormen zonder dat zij al te zeer in detail willen treden’ en in het bijzonder
voor allerlei studenten wier hoofdvak niet de Nederlandse literatuurgeschiedenis
uitmaakt heeft G. Knuvelder zijn bekend vierdelig Handboek tot ongeveer de helft
van de oorspronkelijke omvang ingekort en in één volume uitgegeven, dat inmiddels
toch nog een boekdeel van zowat 800 blz. gebleven is.
Verantwoorde visie op de Nederlandse litteraire ontwikkeling, begrip voor de eigen
aard van het letterkundig kunstwerk, methodische aanpak, wetenschappelijke
akkuratesse en preciese formulering waren alle kenmerken van het grote Handboek,
waarnaar thans een beknopte versie werd tot stand gebracht. Het verheugt ons in
de eerste plaats te kunnen konstateren dat deze prijzenswaardige eigenschappen
in de nieuwe ‘geschiedenis’ bewaard zijn gebleven. De auteur heeft zijn vroeger
werk niet ‘gevulgariseerd’. Hij heeft de structuur van het vierdelig handboek behouden
en daaruit alleen geschrapt wat hem als minder belangrijk voorkwam. Zo is de
vroegere Inleiding, die als verantwoording van schrijvers behandeling der
literatuurgeschiedenis fungeerde, weggevallen, werd ook van de algemene
karakteriseringen der litteraire stromingen alleen datgene behouden, dat de
strikt-letterkundige kenmerken releveert, zijn de auteurs en werken in kortere
beschouwingen beschreven of worden zij, als hun betekenis gering is, niet meer
genoemd. Dit heeft met behoud van de vroegere kenmerken op de uitvoerigheid
na, het voordeel dat meer dan tevoren alle aandacht op de zuiver-litteraire aspekten
der letterkundige voortbrengselen betrokken wordt.
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Het enige bezwaar dat men tegen het Beknopt Handboek, na vergelijking met het
grotere werk, kan inbrengen is, dat Knuvelder vaak het snoeien boven het
samenvatten heeft verkozen, zodat een auteur nu weleens, al zij het dan zeer zelden,
een enigszins anders gekleurde beoordeling krijgt, dan wanneer de kritiek in een
nieuwe synthese weergegeven ware geworden. Wij kunnen daarentegen nog op
een nieuwe winst de aandacht vestigen. Zo werd de, vanzelfsprekend ingekrompen
bibliografie, met de vermelding der meest recente publicaties aangevuld.
Bij de toegejuichte geboorte van deze jongste Knuvelder hopen wij nu alleen dat
hij zijn oudere en grotere broer niet moge verdringen.
L. ROOSE
MARIANNE THALMANN, Romantik und Manierismus. Stuttgart, W.
Kohlhammer Verlag, (1963), 214 blz. (Sprache und Literatur, 7.)
Marianne Thalmann, bekende Tieck-specialiste, wijdde andermaal een studie aan
de Duitse literatuur der vroegromantiek, die zij met groot meesterschap beheerst.
Uitdrukkelijker dan in vorige werken confronteert zij in deze studie de
vroegromantische literatuur met een constante in de West-Europese
kunstgeschiedenis, nl. het maniërisme. Zij beschouwt het maniërisme als een
stijl-type, dat zich in verschillende perioden van de kunstgeschiedenis manifesteert
onder steeds wisselende vormen. Het optreden van maniëristische stijltendensen
betekent niet ipso facto verval van de kunst, aldus schrijfster. Het maniërisme is de
stijl geworden geest van een niet-klassieke tijd: ‘Es ist lediglich eine artistische
Ausdruckswelle für den Abgrund in uns, die in allen unklassischen Zeiten neue
Ordnungen hervorgebracht hat’ (10). Na de overwoekerende bloei in de 17e eeuw
kende het maniërisme een ‘Wiedergeburt’ in de Duitse romantiek.
Als stijl-type, geboren uit fundamenteel-menselijke spanningen en als zodanig
even ‘grundbegrifflich’ als de klassieke harmonie die er de tegenpool van is, impliceert
de term ‘maniërisme’ op zichzelf geen waarde-oordeel. Wie het maniërisme zo ziet,
weert meteen ook alle vooroordelen daaromtrent, zo schrijft M. Thalmann. De
kunstexpressie van het Avondland berust nu eenmaal op twee polaire stijlprincipes,
die in de menselijke natuur gegrondvest zijn en de Westerse mens even natuurlijk
en aangeboren zijn als ‘in-en uitademen’ (15). Op een periode van bezonnen
harmonie volgt in algemene regel een tijdvak van geestelijke onrust, die zich vaak
voordoet als revolutionaire explosie, tegen de klassieke orde in. Deze typologische
interpretatie van de cultuurhistorische ‘categorie’ maniërisme ligt in de lijn van de
grote filosofisch-metafysische interpretaties van de kunstgeschiedenis, die
dertig-veertig jaar geleden in Duitsland grote bloei kenden (Wölfflin, Strich, Dvorak,
Walzel, Pinder, Cysarz, Panofsky e.a.), maar sluit eveneens aan bij recentere studiën
van E.R. Curtius (Europäische Lite-
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ratur und lateinisches Mittelalter, 1948) en van G.R. Hocke (Die Welt als Labyrinth,
1957). Maniërisme en klassiek staan in deze visie naast elkaar als
‘Ausdrucksgebärden für das behauste und unbehauste Leben’ (21).
Het jongste boek van M. Thalmann toont aan dat de a-klassieke tendens tijdens de
vroegromantiek in Duitsland alle vormen van levensgevoel en artistieke expressie
doordrong. Schrijfster ontwikkelt deze stelling in zes hoofdstukken, waarin zij
achtereenvolgens behandelt: de kunsttheorie, de idee ‘Labyrinth’, het ‘Erlebnis’ van
mens en wereld als een door de rede onmogelijk te ordenen chaos, de opvatting
van de mens, formele experimenten en ten slotte de a-klassieke inspiratie bij de
keuze en uitwerking der onderwerpen. Uitgaande van kunsttheoretische geschriften
(vooral Wackenroders Herzensergiessungen) volgt zij de ontwikkeling van
maniëristische beginselen bij de jongere kunstfilosofen en dichters, die in de jaren
1796-1800 de traditionele mimesistheorie ondermijnden. ‘Vorstellung’ en ‘Erlebnis’,
de visionaire en intuïtieve krachten van het genie, dat zich in al zijn subjectiviteit vrij
uitleeft, kregen meer belang dan de ‘Wahrnehmung’. De naar binnen gekeerde
ervaring van de kunstenaar schiep een voorstelling van de wereld als labyrinth.
Aldus werd een nieuw domein van de kunstexpressie en van de kunsttheoretische
reflectie aangeboord, dat de traditionele cultuur had miskend. De nieuwe kunst,
‘eine verführerisch verbotene Frucht’ (47), zal in de plaats van harmonisch,
‘interessant’ zijn. Groteske en arabeske spelen in de maniëristische stijlleer een
voordien ongekende rol. En als grootmeester der interessante tragedie wordt de
a-klassieke Shakespeare door de jonge romantici gevierd.
Ludwig Tieck heeft in de ontplooiing van dit romantisch maniërisme zeker een grote
rol gespeeld. Toch wil het me voorkomen dat M. Thalmann in dit boek aan haar
lievelingsauteur een te grote plaatsruimte heeft besteed, zodat het boek in zijn
geheel wat disharmonisch werd gebouwd. De laatste twee hoofdstukken, Das
Experiment der Form en Verwandlungen der Fabel zijn b.v. helemaal aan Tiecks
werk gewijd, in het bijzonder aan diens nooit opgevoerde en wellicht onspeelbare
drama Genoveva, dat, onder invloed van Calderón totstandgekomen, als prototype
van maniëristische labyrinth-structuur kan beschouwd worden. Ook om die reden
beantwoordt de inhoud van dit boek niet aan de (te veel belovende) titel. Nochtans
biedt deze studie zeer interessante inzichten in de evolutie van de moderne kunstleer.
Uit het romantische maniërisme heeft zich immers de hedendaagse esthetica
grotendeels ontwikkeld. M. Thalmann gaat weliswaar niet in op het verband of de
filiatie tussen het romantische en het hedendaagse maniërisme, maar heel wat
zinsneden uit haar studie zijn zonder meer toepasselijk op de hedendaagse
letterkunde, ten minste op de verwikkelde, hyper-private vormexperimenten,
symptomen van een chaotisch en ‘onbehuisd’ levensgevoel.
M. JANSSENS
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[Nummer 3]
Schaken met De Castelein
I
Alle poëzie is onnatuurlijk taalgebruik. De kans dat de volzinnen in een krant zich
vanzelf ordenen tot vijfvoetige jamben is één op het miljard, heel de verheven inhoud
ten spijt. De terugkeer van dezelfde klankgroep na telkens tien lettergrepen is even
waarschijnlijk als een struik met altijd één decimeter tussen roos en roos. De
hoeveelheid menselijke mededelingen die juist voltooid zijn na veertien volle regels,
geen woord meer, geen syllabe minder, valt in het niet bij de bergen sonnetten uit
de wereldliteratuur. Er is geen kunst zonder kunnen, er is geen poëzie dan krachtens
de moeilijkheden die een dichter zich oplegt. In het overwinnen daarvan ligt driekwart
van zijn talent, en in het schijnbaar moeiteloos overwonnen-zijn driekwart van de
bekoring voor anderen. Die moeilijkheden zijn niet eeuwig en overal dezelfde, van
tijd tot tijd noch van taal tot taal. De rederijker had zijn eigen spelregels, ánders dan
de middeleeuwer, de gouden-eeuwer, de Tachtiger of de Vijftiger. Nog onnatuurlijker
misschien, maar wie waagt zich aan die beslissing? Wij zijn immers niet enkel
toeschouwer, ook deelgenoot. Gewoonte heeft een schijn van natuurlijkheid die het
voorschrift mist. Maar wat als voorschrift begon, kan gewoonte wórden. En voorbije
gewoonte, eenmaal geformuleerd, doet lateren vaak als voorschrift aan. Hebben
de rederijkers elkaar en zichzelf echt zoveel voorgeschreven? Rondeel, ballade,
refrein en lied zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Pas als Matthijs de Castelein zich tegen
het slot van zijn ‘Const’ nog bondig bezighoudt met dobbelsteerten, ketendichten,
ricqueracken en baguenauden, wordt de zaak ingewikkeld. Maar dan gaat ook deze
meester een zeker voorbehoud tonen, al geeft hij meteen zelf een voorbeeld van
onnatuurlijk taalgebruik in het kwadraat: zijn schaakbord.
1
In de eerste druk van De Const van Rhetoriken , postuum verschenen: ‘Te Ghendt.
/ By Ian Cauweel, thaluer dōderstrate in de

1

Ik mocht gebruik maken van het fraaie exemplaar uit de Stadsbibliotheek van Haarlem.
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Cau-/we, oft op den houck vander hooghpoort / neuē dē Iinghele. An̅o. M.D.LV.’, is
dit schaakbord als eenzijdig bedrukt, uitvouwbaar blad, gemerkt P, opgenomen
tussen, pagina 224 en 225, dus na vel 14, gemerkt O, en vóór vel 15, gemerkt Q.
Behalve deze duidelijke aanwijzing voor de binder, staat bovendien onderaan blz.
224 nog in cursief: ‘Hier volghd het Schaeckberd.’ Al heeft de druktechniek deze
plaatsing stellig mede bepaald, er is geen ernstige onregelmatigheid ontstaan; dat
bewijst de inleiding tot de Rethorike extraordinaire, die als een soort inhoudsopgave
op rijm te vinden is in de balladen 216 en 217, op blz. 221:
Hier zuldy gaen lesen dan vry zōder swichtē,
Om aerbeids verlichten, of God maeghd beletten,
Intricate baladen, die menighen ontstichten,
Dobbel steerten, ende Keten dichten,
Vremde Sneden, Scaeckberd, vry van smetten,
Veersen in dichte, Simpletten, Dobbletten,
Ricqueracken, Baguenauden, als qua iuweelen,
Met twee stocken, al dichten hart om setten,
Limen, of Deffianchen, ende Aude Rondeelen.
Dbeghin ende hende van zomighen spelen,
Benedicite, zal ick quelen, metter Gratien.
Superflue dicht, en sal u niet veruelen,
Parabolen, Cocorullen en magh ick niet helen,
Moralen, Regheldicht, noch Comparatien.
Endel-veers, Spraken, ende Interrogatien,
Epitaphien, Prouerbien ick verclare,
Gheraedsels, ende Eed der rethorijcscher natien
Ende dit heete ic Rethorike extraordinare.

Na deze didaktische tekst volgen inderdaad als voorbeelden op de blz. 222-224:
‘Sesse baladen, in eene; Balade intricaet; Ander Balade intricaet, sterckere dan de
voorgaende; Dobbel steerten; Kéten-dicht; Ander vremde Snede’; deze laatste
benaming staat ook nog op de blz. 225-226. Dáár had het schaakbord dus moeten
staan; het is uit hoofde van de bindtechniek precies anderhalve bladzijde te vroeg
geplaatst. Verderop echter, nadat De Castelein nog een kleine veertig voorbeelden
van andere dichtvormen gegeven heeft, komt hij in ballade 223 (blz. 241) nog even
op het schaakbord terug om zijn kunstgenoten te waarschuwen voor de grootste
moeilijkheid ervan:
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Nopende tSchaeckberd dat vueren staet,
Vvild ghy tsghelijcks maken om dijns zins verlichten
Beghind an tcruce eerst dats minen raet:
Vvant daer af dependéren alle dander dichten.

Er is in deze teksten weinig belangrijks en in het geheel niets, dat een verklaring
inhoudt voor de vreemde aanduiding boven het bord: ‘Honderd achte’. Men heeft
gemeend dat het wees op het aantal lettergrepen van een kolom horizontaal plus
2
een baan verticaal . Maar ten eerste is er dan het feit dat het niet klopt: bij staand
rijm zijn er per vakje zes lettergrepen, bij slepend rijm zeven; het getal 108 kan enkel
ontstaan uit vier regels met staand rijm en twaalf regels met slepend rijm, een
verhouding van één tegen drie. Op het gehele bord zouden er dan 16 vakjes met
staand en 48 met slepend rijm moeten zijn, maar in werkelijkheid zijn het er 24 en
40. Ten tweede wordt er in rederijkerstheorieën enkel gesproken over het aantal
syllaben per versregel, en over het aantal versregels per gedicht. En ten derde
betreft het hier niet eens één gedicht, maar twee tezamen. Waarom eigenlijk, en
waarom maar twee? Is er een ander voorbeeld te vinden, dat rederijkers het aantal
syllaben van een tekst opgeven, of van een paar teksten bijeen? Zo lang dat
ontbreekt, is een verklaring van deze aard zinledig, nog afgezien van de constatering
dat ze in dit geval niet klopt met de feiten. De mening dat de fout dan in de feiten
3
zit, is een al te goedkope uitweg . Verschillende andere pogingen echter leveren
evenmin een bruikbaar resultaat op: noch bij bladzijde 108, noch bij ballade 108 is
enige aansluiting te vinden of te forceren, tenzij men z'n heil zoekt in de toepasselijke
slotregel hiervan:
Hy es den besten dichtere die best stellen can.

Maar het nummer kan De Castelein niet bekend zijn geweest: blijkens de
‘VVaerschvwijnghe tot den Lezer’ (blz. 252) werd het door de uitgever toegevoegd.
Om diezelfde reden zal men ook met ballade 216, toevallig tweemaal 108, niets
kunnen beginnen; het zou bovendien ballade 217 moeten zijn daar men zich bij 190
in de telling heeft ver-

2
3

Zowel de Bibliotheca Belgica, C. 154, (Gand-La Haye 1880-1890) beweert dit, alsook J. van
Leeuwen in zijn proefschrift: Matthijs de Castelein (Utrecht 1894; blz. 113.)
Aldus Van Leeuwen: ‘In ieder geval is het Schaeckberd niet geheel in den haak, en heeft de
Castelein de eischen van het schaakbord blijkbaar opgeofferd aan die der ballade.’ (Diss.
blz. 113)
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gist. Het schaakbord is ook niet het 108ste van de reeks voorbeelden die van ballade
162 af de Const onderbreken en toelichten: het staat op of nabij de 80, op een totaal
van 116. Is het dan soms een aanduiding geweest, door De Castelein met geheel
andere bedoeling aangebracht op het handschrift waar de ‘VVaerschvwijnghe’ het
over heeft, en ten onrechte gedrukt? Als het alleen maar 108 betekent, waarom
staat het er dan niet in cijfers? Maar als het in letters op het manuscript heeft gestaan,
hééft het er dan wel gestaan? Misschien moeten we met onze veronderstellingen
een heel andere kant op. Kan het geen toespeling zijn op de acht maal acht vakjes,
en tegelijk een woordspeling in de trant van: Geef acht, of: Neemt u in acht? Maar
wát dan met die honderd? Mag men menen dat men voor het goed oplossen van
het schaakraadsel niet slechts veel of zeer veel, maar honderdvoud acht moet slaan
op de spelregels? Is dat taalkundig onmogelijk? Maar is bij taalspel ooit iéts
onmogelijk? Of heeft er, overeenkomstig de opmerkelijke plaatsing, een soort spreuk
gestaan, als titel of als motto, zoiets als ‘Houd ende achte’ of ‘Houd u in achte’, dat
4
door verkeerd lezen gedegradeerd is tot een getal ? Kan zelfs de meest-nabije
uitwijkvorm: ‘Houdend achte’ geen fraaie veelvoudige woordspeling zijn: ‘het achttal
bevattende’, dus gebaseerd op het getal acht, en tegelijk: ‘gedurig acht gevende’,
en dit laatste weer tweeledig bedoeld, zowel op de dichterlijke spélregels als op de
zedelijke lééfregels, waarmee dan tevens weer de inhoud wordt samengevat van
het gehele complex balladen? En past dit niet voortreffelijk bij de man die met een
zinrijke woordspeling zijn naam opnam in zijn kenspreuk: ‘Wacht wel 't slot, castelein’:
bewaak goed het u toevertrouwde kasteel; maar ook: let goed op het einde - opnieuw
het grote thema waarvan al deze balladen slechts variaties zijn?
Wij weten het niet, we zullen het wel nooit weten. En voorlopig berustende in die
onwetendheid, moeten we maar doen als stond er de raad, goed acht te slaan op
die acht maal acht. Want zonder het uiterst nauwkeurig in acht nemen van die acht
kwadraat gegevens, is er zeker geen kans op resultaat.

4

De vorm ‘in acht houden’ wordt in WNT, deel I, kolom 618 vermeld, zij het met een enkel,
niet erg bewijskrachtig citaat uit Cats.
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II
Men kan het retoricale schaakbord van De Castelein lezen zoals het vóór ons ligt,
horizontaal. Dan vindt men acht balladen van acht versregels, alle gekenmerkt door
hetzelfde rijmschema
ababbcbc
De afwisseling van staand en slepend rijm is daarbij niet steeds eender. De
bovenste ballade bezit vier staande en vier slepende rijmen, de derde ook. In de
overige zes balladen treft men telkens twee staande tegen zes slepende rijmwoorden
aan.
Het is ook mogelijk het schaakbord verticaal te lezen, van boven naar beneden,
wat eigenlijk wel zo goed past bij de normale plaatsing van regels poëzie onder
elkaar. Dan vindt men opnieuw acht balladen van elk acht verzen en met het eendere
rijmschema
ababbcbc
+
Ook hier zijn zes balladen met twee staande en zes slepende rijmen;

+

De oorspronkelijke grootte van het Schaakbord in de editie-1555 is 156 mm breed en 104
mm hoog.
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tegengesteld daaraan zijn de zesde en de achtste kolom, aangezien de balladen
daar zes staande en maar twee slepende rijmwoorden bezitten.
Het ligt voor de hand nu ook nog de diagonalen te volgen. De beide balladen die
dan ontstaan, gehoorzamen eveneens aan het reeds gevonden rijmschema. De
ene heeft een rijmverhouding van vier en vier; de andere evenwel, die links-onder
begint, heeft als enige uitzondering niets dan vrouwelijk rijm:
Ghi moedt van hier verscheeden
Laedt u ter dood niet vaken
Met duegd wild hu vercleeden
Anxt sal op hu becraken
Ghy moedt de dood gesmaken
Coopt hier des hemels eeruen
Vvee, die Gods wet verbraken
Peinst ghy zuid moetē steeruen.

Uit deze strofische structuur, voorlopig al achttien maal aangetroffen, mag men de
gevolgtrekking maken dat Matthijs de Castelein één bepaalde achtregelige versvorm
heeft bedoeld, waarin rijm a twee maal, rijm b vier maal, en rijm c twee maal
aanwezig is. Door de plaatsing van rijm b op het einde van de tweede, vierde, vijfde
en zevende regel, zijn de twee helften van de ballade ten nauwste met elkaar
verbonden en in wezen elkaars spiegelbeeld. In de voortgaande reeks van gekruiste
rijmen schept het gepaarde rijm van het vierde en het vijfde vers een opmerkelijk
en suggestief effect van innerlijke samenhang. Het is geen toevallige strofe, maar
één die De Castelein in zijn Const van Rhetoriken duidelijk bespreekt en met talrijke
5
voorbeeelden toelicht. Op blz. 76 zegt hij in ballade 190 :
Een facteur moet weercken ter minster schade
By wijsen rade, daer ic toe wille poghen,
En stellen eerst de snede van daudste balade,
Die eerst was vonden ind sweerelds trade,
Daermen noch boucken af vindt en prologhen:
Dan willick eene ander snede toghen,
Vvaer af tverstand van u werdt vercreghen licht,
Ic hebze uut aude facteurs ghesoghen,
Ende heedt ghecruust oft ouersleghen dicht.

5

Het is de eerste ballade met dit nummer; de tweede met ditzelfde nummer vindt men in de
druk van 1555 op blz. 100. Tussen deze twee balladen in ligt een reeks voorbeelden, vandaar
de vergissing.
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In de uitvoerige voorbeelden op blz. 77-100 treft men steeds de eendere strofe van
acht regels met het eendere rijmschema aan, al is het aantal syllaben van de
versregels veel groter. Zo min als bij het schaakbord is hier de verhouding van
staande en slepende rijmen blijkbaar een wezenlijk element. Bij de toetsing van de
vindbare mogelijkheden naar hun definitieve aanvaardbaarheid zal men daar dan
ook niets mee mogen doen.
Voorlopig moeten wij dus volstaan met maar één spelregel: steeds een ‘balade
van achten’ en wel ‘ghecruust oft ouersleghen dicht’.

III
De gelijkheid van de gevonden balladen gaat echter veel verder dan het rijmschema
alleen: ook de rijmklànk zelf immers is bij herhaling identiek. De eerste horizontale
ballade komt met al haar rijmen nauwkeurig terug in de derde ballade: -ijf -ier -ijf
-ier -ier -eeruen -ier -eeruen.
Evenzo wordt de tweede ballade herhaald in de vierde en bovendien in de vijfde
en de zevende: -acien -aken -atie -aken -aken -eel -aken -eel.
Tenslotte hebben de zesde en de achtste ballade beide de eendere reeks: -eeden
-oren -eeden -oren -oren -oot -oren -oot.
Aldus beschouwd heeft men te maken met drie verschillende groepen van
onderling gelijkvormige balladen. En aangezien elke ballade met drie rijmklanken
uitkomt en zij tezamen het gehele veld bestrijken, staan er in totaal negen rijmen
op het spel.
De drie rijmen van de eerste ballade, die daar achtereenvolgens twee maal, vier
maal en twee maal worden gebruikt, komen ook voor in de derde ballade; in totaal
dus: 4, 8 en 4 maal.
De drie rijmen van de tweede ballade, die daar achtereenvolgens twee maal, vier
maal en twee maal worden gebruikt, komen ook voor in de vierde, vijfde en zevende
ballade; in totaal dus: 8, 16 en 8 maal.
De drie rijmen van de zesde ballade, die daar achtereenvolgens twee maal, vier
maal en twee maal worden gebruikt, komen ook voor in de achtste ballade; in totaal
dus: 4, 8 en 4 maal.
Van de negen verschillende rijmen, waar De Castelein mee speelt, vindt men
derhalve vier rijmen elk vier maal; vier rijmen elk acht maal; één rijmklank zestien
maal.
Om ze gemakkelijker te kunnen onderscheiden, worden de vier viertallen rijmen
verder aangeduid als: a, e, i en o;
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de vier achttallen rijmen als: p, q, r en s;
het ene zestienvoudige rijm als: z.
De plaatsing van deze negen rijmklanken op het bord van 64 vakken is uiterst
regelmatig.
De rijmen a, e, i en o bevinden zich met hun viertallen elk in één van de vier
hoeken: figuur I.
De rijmen p, q, r en s bevinden zich met hun achttallen binnen twee paar
horizontale en twee paar verticale stroken, zoals men zich nog wel kan herinneren
uit de gelukkige jaren van het matje-vlechten figuur II.
De zestien rijmen z doen hiervoor bepaald niet onder met hun strakke patroon
dat horizontaal en verticaal eveneens vier banen omvat en in het midden een
onwrikbaar blok van vier gelijke vakken oplevert: figuur III.
Het samenvoegen van deze drie figuren tot de eenheid van het schaakbord, geeft
de rijmstructuur daarvan onmiskenbaar duidelijk weer: figuur IV.
Maar deze duidelijkheid bereikt haar maximum, wanneer men de rijmen a, e, i en
o aangeeft door grijs, de rijmen p, q, r en s door wit, en het zestienvoudige rijm z
door zwart. Er ontstaat dan een geometrische compositie: figuur V, een abstract
tegeltableau dat onmiddellijk antwoord geeft op de vraag, hoe veel recht het wel
heeft zichzelf een schaakbord te noemen, namelijk géén. Het rijmschema van de
‘balade ghecruust oft ouersleghen’, met juist in het midden een gepaard rijm, heeft
een figuur doen ontstaan welke horizontaal, verticaal en langs de twee diagonalen
symmetrisch blijkt en zich daarmee wezenlijk onderscheidt van de bekende
zwart-wit-structuur, figuur VI, waarvan de symmetrie beperkt is tot de beide
diagonalen als as. Toch is het niet waarschijnlijk, dat De Castelein de naam
schaakbord énkel heeft gebruikt vanwege het eendere aantal van acht maal acht
vakjes. Wie dat meent, onderschat het vernuft van de bourgondische eeuw.

IV
In de schaarse publikaties, totnutoe aan dit schaakbord gewijd, zijn de achtendertig
balladen waar De Castelein op doelt, wat al te vlot gevonden. Aan de acht
horizontale, acht verticale en twee diagonale gedichten, waarmee wel iedereen
begint - en eindigt, heeft zowel de Bibliotheca Belgica (C. 154; Gand-La Haye
1880-1890) als de heer J. van Leeuwen in zijn proefschrift over Matthijs de Castelein
(Utrecht 1894) een reeks van twintig andere toegevoegd, die stuk voor stuk
verwerpelijk
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Figuur I
Plaatsing van de vier rijmen die elk vier maal aanwezig zijn.

Figuur II
Plaatsing van de vier rijmen die elk acht maal aanwezig zijn.

Figuur III
Plaatsing van het rijm dat zestien maal voorkomt.

Figuur IV
Overzicht van alle negen rijmen tezamen.
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Figuur V
Overzicht van de negen rijmen in grijs, wit en zwart.

Figuur VI
Een gewoon schaakbord, maar met letters en cijfers volgens Dr. J. van Leeuwen.
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zijn. De blokjes in de zeven figuren van de Bibliotheca Belgica, de letteraanduidingen
bij Van Leeuwen (blz. 112) geven precies dezelfde achttallen versregels op, maar
zonder verwijzing van de ander naar de een, of van hen beiden naar een oudere
derde. Toch is er, naar het schijnt, bij deze gelijke opgave ook nog een misverstand.
6
Zoals de blokjes in de Bibliotheca Belgica geplaatst zijn, suggereren ze
achtereenvolgens: acht hele kolommen; acht hele banen; acht maal twee halve
kolommen; acht maal twee halve banen: twee maal twee halve kolommen 4 en 5;
twee maal twee halve banen 4 en 5; en tenslotte twee diagonalen. Weliswaar staat
nergens in ronde woorden dat men de blokjes zó moet lezen, maar gezien de
afwisseling van verticaal en horizontaal, gezien ook de twee gevallen met de
vermelding ‘2 ballades’ verticaal langs de linkerzijde van het schaakbord, ligt dit het
meest voor de hand. Nu is het aan elkaar plakken van twee halve balladen wel een
handeling vol eenvoud, maar toch niet als kenmerk van het ware. Zestien balladen,
stuk voor stuk middendoor geknipt en daarna koppen aan koppen, staarten aan
staarten weer gehecht, leveren altijd zestien teksten van acht regels op. De vraag
rijst evenwel, in hoeverre dit chirurgijnswerk nog op schaken gelijkt. Maar vóór men
tijd verspilt op zoek naar geen antwoord, kan men beter eerst nagaan of de teksten
wel gehoorzamen aan de spelregel van het rijm. De eerste helft van de eerste
verticale ballade, gepaard aan de eerste helft van de tweede verticale ballade,
getoetst aan figuur IV, leidt tot het rijmschema:
ararpzpz
Dat zijn vier verschillende rijmklanken, waarbij uiteraard ook de noodzakelijke
gelijkheid van de vierde en de vijfde versregel ontbreekt. En bij balladen, gemaakt
van twee parallelle vershelften uit de vierde en de vijfde kolom, staan we voor de
reeks
pzpzpzpz
Dat zijn maar twee verschillende rijmen, en zelfs hier ontbreekt de gelijkheid van
de verzen 4 en 5. Daarmee is de Bibliotheca Belgica wel schaakmat. De bijdrage
door de heer Van Leeuwen bestaat in een vermakelijke variant op dit verloren spel.
Immers ‘de vakken der horizontale rijen van links naar rechts aanwijzend met de
cijfers 1-8, die der verticale van beneden naar boven met de letters a-h’, zoals hij
op blz. 112 schrijft, dwingt hij ons, allerlei teksten van onder naar boven te lezen.
Na de voor-de-hand-liggende acht verticalen en acht horizontalen te hebben
genoemd, geeft hij achtereenvolgens:

6

Het zijn telkens uiteraard acht blokjes, hoewel de tekst het heeft over ‘38 ballades de 4 vers
chacune’.
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8 balladen overeenkomstig

{ 1. a b c d

{ 1. e f g h

8 balladen overeenkomstig

{ 2. a b c d

{ 2. e f g h

8 balladen overeenkomstig

{ 1. a b

{ 5. a b

8 balladen overeenkomstig

{ 2. a b

{ 6. a b

8 balladen overeenkomstig

{ 3. a b

{ 7. a b

8 balladen overeenkomstig

{ 4. a b

{ 8. a b

2 balladen

{ 4. a b c d

{ 4. e f g h

2 balladen

{ 5. a b c d

{ 5. e f g h

2 balladen

{ 1. d e

{ 5. d e

2 balladen

{ 2. d e

{ 6. d e

2 balladen

{ 3. d e

{ 7. d e

2 balladen

{ 4. d e

{ 8. d e

(en tenslotte 2 diagonalen.)
Is het al duister, wat er voor schaak schuilt in dit samenrijgen van vier
kwartballaden, bij scherp toezien wordt alles nog duisterder. Want met wélke
rijmschema's is de lezer nu af-, De Castelein nu op-gescheept! Het eerste voorbeeld,
nagespeeld in figuur IV, blijkt:
irirqzqz
derhalve vier rijmklanken en geen middenbinding. Het voorbeeld van de tweede
groep wordt:
irqzirqz
derhalve vier rijmklanken, geen middenbinding, en een zo vreemdsoortig
rijmschema dat het zelfs bij De Castelein niet vóórkomt. Het voorbeeld van de derde
groep wordt:
gzqzqzqz
en met dit schema is al afgerekend. Het voorbeeld van de vierde groep wordt:
rrzzrrzz
en daar behoeft wel geen woord aan te worden verdaan.
In feite laat dus zowel de Bibliotheca Belgica als de heer Van Leeuwen ons na
achttien balladen in de steek. Hun grondfout ligt in de verwaarlozing van het bindende
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tweetal rijmen midden-in. Uitgaande van die noodzaak, zal men moeilijk een
aanvaardbare ballade kunnen vinden die niet in de vierde en de vijfde versregel
gebruik maakt van teksten uit de twee aan elkaar grenzende middenkolommen of
middenbanen. En hieruit mag men afleiden dat zo'n ballade, van zijkant of bovenkant
naar het midden komende, via dit midden zal voortgaan naar de overzijde. Zo lang
de onmogelijkheid hiervan niet is gebleken,
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zullen we ook dit als voorschrift aanvaarden. Het retoricale schaakbord is hiermee
onderworpen aan twee spelregels:
1. een vast rijmschema;
2. een gestadige opschuiving door acht parallelle kolommen of banen.
We zullen eens nagaan, wat dit oplevert.

V
De veelvuldige symmetrie in het schaakbord van De Castelein, dat immers precies
gelijk blijft indien men het een kwart, een halve of drie-kwart slag draait, heeft een
wiskundig gevolg dat van groot belang is voor het onderzoek naar de daarin
opgenomen balladen. Dit namelijk, dat iedere aanvaardbare versvorm die men
aantreft, noodwendig minstens vier maal, meestal zelfs acht maal aanwezig moet
zijn.
Wat geldig is voor een horizontale reeks in de bovenste helft, is ook geldig voor
het spiegelbeeld daarvan in de onderste helft van het bord. Wat geldig is voor een
horizontale reeks van links naar rechts, moet ook geldig zijn voor een verticale reeks
van boven naar beneden, voor een horizontale reeks van rechts naar links, en voor
een verticale reeks van beneden naar boven.
Verdubbeld dus door z'n spiegelbeeld, en bovendien verviervoudigd door de
draaiing met respectievelijk 90, 180 en 270 graden, levert één gevonden resultaat
onmiddellijk acht resultaten op. Er is echter een uitzondering, en wel daar waar de
ballade gelezen wordt langs de diagonalen. Doordat hier telkens twee van de
mogelijkheden samenvallen, zijn er niet acht, maar in totaal slechts vier. Voegt men
alle mogelijkheden uit alle mogelijke richtingen bijeen, dan moet de hoeveelheid
balladen, in dit schaakbord ondergebracht, dus voldoen aan de formule: 8 × + 4.
Onder zijn opgave heeft De Castelein zelf meegedeeld, hoeveel volwaardige
gedichten hij aanwezig achtte:
Zouct, ende vindt hier, met staden,
Acht ende dertigh Baladen.

Maar juist wanneer men ‘met staden’, derhalve bedaard, systematisch en met kalm
overleg te werk gaat, zal men 38 moeten houden voor een vrij zonderling getal. Het
is niet deelbaar door 4, het kan dus geen uitkomst zijn van de viervoudige symmetrie.
Men moet daarom veronderstellen, dat de auteur hetzij de retrograden, hetzij de
verticalen, hetzij allebeide heeft uitgesloten.
Nu staat er verticaal langs de rechter- en de linkerkant van zijn
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schaakbord een latijnse spreuk, die in dit verband het overwegen wel waard is: Hec
est domus ultima; en: Tendimus huc omnes. Bij een dichtwerk dat voortdurend over
sterflijkheid, dood en graf handelt, wekken die spreuken geen verbazing: Wij zijn
allen op weg hierheen; en: Dit is de laatste woning. Toch is het niet ondenkbaar,
dat de eerste persoon meervoud, die in ‘tendimus’ is opgenomen, niet enkel de
mensen betreft maar ook de balladen. En in zo'n geval zou ‘domus’, behalve het
graf als laatste behuizing, ook het vakje van de laatste versregel betekenen. Aldus
aanduidende dat links én rechts het eindpunt ligt, zou de dichter zowel de normale
leesrichting als de retrograde hebben bedoeld. Het aantal balladen waar het om
gaat, is dan eigenlijk niet langer 38, maar twee maal 19.
In de gelijkvormige structuur van boven- en benedenhelft van dit schaakbord is
echter geen mogelijkheid denkbaar, die zich niet zou weerspiegelen. Iedere
aanvaardbare reeks boven het midden, moet ook aanwezig zijn beneden het midden.
Een oneven aantal, zoals 19, kán daarom niet juist zijn. Op grond hiervan zullen we
moeten concluderen, dat De Castelein zijn aantal van 38 niet kan hebben bedoeld
voor de twee horizontale richtingen vice versa gezamenlijk, noch voor de twee
verticale richtingen vice versa gezamenlijk.
Er is dus een derde spelregel: de retrograden tellen niet mee.
Er zijn nu nog maar twee mogelijkheden open: of één horizontale plus één verticale
richting; of slechts één enkele richting, bijvoorbeeld van links naar rechts, horizontaal.
Indien de spreuk langs de linkerzijde bedoeld was geweest om ons tot deze opvatting
te verplichten, had er niet ‘huc’ moeten staan, maar ‘hinc’. Als leesfout in
middeleeuws schrift, als drukfout in een zestiende-eeuws boek dat niet eens door
de auteur zelf ter perse is gelegd, lijkt het geenszins onmogelijk. En al verliezen die
latijnse woorden, gewijzigd, ook hun toepasselijkheid op de dood, ze worden
allerminst zinledig: juist in de linkerkolom immers vindt men allerlei versregels als:
Ontvlied dees recreatie; en: Ghi moedt van hier verscheeden.
Maar dit zijn louter veronderstellingen. Indien we voorlopig de linkerkolom als
uitgangspunt kiezen bij het verdere onderzoek, is dat slechts een werkhypothese,
een hulpmiddel terwille van de gewenste overzichtelijkheid, geen voorschrift, geen
wet, en dus allerminst gelijkwaardig aan de drie nu geldende spelregels:
1. een vast rijmschema;
2. een regelmatige volgorde van de gebruikte kolommen of banen;
3. geen retrograden.
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VI
Beperkt men zich tot deze drie spelregels alleen, dan blijkt al gauw dat er vele
honderden, zelfs vele duizenden mogelijkheden bestaan. Na elk der acht versregels
uit de eerste kolom zou immers elk der acht versregels uit de tweede kolom kunnen
worden gekozen. Dat maakt reeds 64 verschillende variaties. En deze zijn reëel,
want bij dit eerste paar opeenvolgende verzen is er nog geen beperkend rijmschema,
terwijl ook hun betekenis of zinsbouw geen moeilijkheden oplevert. Dat komt doordat
De Castelein al de vakjes van zijn schaakbord heeft gevuld met zelfstandige, zoveel
mogelijk in zichzelf besloten syntactische eenheden, die bovendien ongeveer gelijk
zijn van inhoud. Kiest men naar willekeur een handvol versregels uit, dan krijgt men
weinig anders te lezen dan dat het leven kort duurt, snel voorbijgaat, hachelijk en
jammerlijk is; dat de dood ieder bedreigt, niemand ontziet of spaart, niet kan worden
uitgesteld; dat men het aardse moet verzaken, de deugd betrachten, de hel vrezen
en zich richten naar God. Het zijn geen opzienbarende denkbeelden, nieuw van
visie of bewogen van persoonlijke zielenood. Integendeel: het is de algemene en
gemiddelde vergankelijkheidsmoraal van de christelijke middeleeuwen in heel
West-Europa, het is de zin van alle dodendansen, van ettelijke refreinen in 't vroede,
van dozijnen liederen, de zin ook van de Elckerlyc.
De Castelein heeft deze strekking ernstig en waardig onder woorden gebracht,
zo beknopt mogelijk, met maar zes of zeven lettergrepen per keer, in 28 gevallen
als een gebiedende wijs, in 25 gevallen als een hoofdzin met daarin dikwijls nog de
formule: ghy moet. Aldus zijn 53 van de 64 vakjes gevuld; de overige elf bevatten
zinsconstructies die zich zonder onoverkomelijke bezwaren kunnen voegen bij een
voorafgaande of volgende imperatief of hoofdzin, en maar nauwelijks variatie brengen
in de heersende monotonie van het doodsvermaan: een vorm overigens, niet
ongepast voor de monotone heerschappij van het dood-gaan en de dood.
Kan men na elk van de eerste acht versregels dus op acht manieren een tweede
versregel kiezen, ten aanzien van de derde is men vanwege het rijm niet meer zo
vrij. Wie met rijm a of i begonnen is, moet nu doorgaan met a of i, en heeft in de
derde kolom dus maar twee mogelijkheden. Wie met rijm r begonnen is, kan in de
derde kolom nog kiezen uit vier. Dit systeem van hetzij twee, hetzij vier mogelijkheden
bij de overgang van elke vorige naar elke volgende kolom, betekent dat iedere
versregel uit kolom 1, die door toevoeging van zeven achtereenvolgende regels
uitgroeit tot een aanvaardbare ballade, de beschik-

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

175
king heeft over een aantal mogelijkheden waarvan het minimum ligt in de formule
7

7

2 , het maximum in de formule 4 .
Om concreet te zijn: bij het rijmschema a p a p p e p e, dat op twee plaatsen kan
7

8

beginnen en op 2 manieren kan worden voortgezet, zijn er dus 2 = 256
verschillende mogelijkheden.
7

Bij het rijmschema r z r z z s z s, dat op vier plaatsen kan beginnen en op 4 manieren
8

kan worden voortgezet, zijn er 4 = 65.536 verschillende mogelijkheden, die allemaal
aan de drie spelregels voldoen.
En dit is nog niet alles. Er zijn nog méér rijmschema's, en daarvoor gelden wiskundige
formules waarin niet alle acht factoren óf een 2 óf een 4 zijn. Tussen het
minimum-schema met maar 256 variaties en het maximum-schema met 65.536
6

2

4

4

variaties in, zijn er nog rijmschema's te vinden met 2 × 4 = 1.024; met 2 × 4 =
2

6

4.096; en met 2 × 4 = 16.384 mogelijkheden. Aldus gaat het totale aantal de
honderdduizend ver te boven.
Zo lang men zich houdt aan niet anders dan de drie spelregels, bevindt men zich
nog in een rijk van haast onafzienbare mogelijkheden. Dat is een werkelijkheid die
zich niet laat weerleggen. Immers, ook de volgende tekst is in alle betekenissen
een redelijke ballade, al springt men wat wild van vakje naar vakje in kolom na
kolom:
Beterd bee man en wijf

kolom 1 vak 1

Laedt weldaed dy gheraken

kolom 2 vak 5

Ghi ēd hebd hier gheen blijf

kolom 3 vak 3

Versaeckt dees helsce draken

kolom 4 vak 7

Ghy moedt de dood gesmaken

kolom 5 vak 4

Hu naeckt een ander deel

kolom 6 vak 2

Mijdt hu van idel zaken

kolom 7 vak 5

Daer ē wert gheen adpeel.

kolom 8 vak 2

Men moet aannemen dat Matthijs de Castelein zich hiertegen zou hebben verzet,
niet echter omdat de inhoud onzin of de vorm geen goede ballade van achten zou
zijn. Indien het getal 38 dat hij noemt, zoveel minder is dan de vele tienduizenden
vindbare en op zichzelf ook bruikbare variaties, ligt de oorzaak dáárin, dat hij allerlei
onordelijke sprongen heeft willen vermijden als tegenstrijdig aan de strenge
voorschriften van het schaakbord.
Er zal dus tenminste een vierde spelregel moeten zijn, die onze vrijheid verder
beperkt.
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VII
Men kan veronderstellen dat De Castelein bedoeld heeft schaak te spelen met een
pion. Dit houdt dan in, dat men, kolom na kolom van links naar rechts opschuivende,
telkens ten hoogste drie mogelijkheden heeft: schuin naar boven, horizontaal, of
schuin naar beneden. In zeven kolommen zou dat nog kunnen leiden tot het
7

respectabele aantal van 3 , ware het niet dat het dwingende rijmschema telkens
één of zelfs twee mogelijkheden uitsluit. Deze beperking geldt echter meer voor de
bovenste en onderste banen van, het bord, waar zich de bescheiden rijmen a, e, i
en o bevinden, dan voor de middenbanen met de enorme mogelijkheden van het
zestienvoudige rijm z. Een simpele proef op de som brengt het bewijs.
Wij zetten onze pion binnen de eerste kolom op het vierde vakje van boven. ‘Hoopt
op Gods groote gracie’ staat er bemoedigend. Het is een rijm r dat in totaal acht
maal vóórkomt.
Vanuit dit vakje kunnen we op drie manieren verder, namelijk naar kolom 2 vak
3 (rijm p); naar kolom 2 vak 4 (rijm z); en naar kolom 2 vak 5 (rijm z).
De derde versregel, te ontlenen aan kolom 3, moet eindigen op de rijmklank van
de eerste regel, dus r. Vanuit kolom 2 vak 3 zijn er twee van zulke vakjes bereikbaar,
namelijk kolom 3 vak 2; en kolom 3 vak 4.
Vanuit kolom 2 vak 4 zijn er ook twee van zulke vakjes bereikbaar, namelijk kolom
3 vak 4; en kolom 3 vak 5.
Vanuit kolom 2 vak 5 zijn er eveneens twee van zulke vakjes bereikbaar, namelijk
ook kolom 3 vak 4; en kolom 3 vak 5.
Nu is de ballade nog maar drie versregels ver, en reeds zijn er zes mogelijkheden:
een met kolom 3 vak 2 als derde versregel;
een met kolom 3 vak 4 als derde versregel, en in de tweede regel rijm p;
twee met kolom 3 vak 4 als derde versregel, en in de tweede regel rijm z;
twee met kolom 3 vak 5 als derde versregel, en in de tweede regel rijm z.
Het toevoegen van de vierde versregel vermeerdert uiteraard het aantal
mogelijkheden nog, al houdt de plicht om te rijmen op de tweede versregel deze
uitbreiding in bedwang. Aldus:
na kolom 3 vak 2 kan de vierde versregel worden ontleend aan kolom 4 vak 1, of
aan kolom 4 vak 3; hier zijn derhalve twee mogelijkheden;
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na kolom 3 vak 4 bestaat er voor het volgende rijm p maar een mogelijkheid, namelijk
kolom 4 vak 3;
na kolom 3 vak 4 zijn er voor het volgende rijm z twee mogelijkheden, namelijk
kolom 4 vak 4; of kolom 4 vak 5;
na kolom 3 vak 5 zijn er voor het volgende rijm z dezelfde twee mogelijkheden:
kolom 4 vak 4; of kolom 4 vak 5.
Gecombineerd met de reeds vastgestelde variaties tot en met de derde versregel,
ontstaat nu voor de halve ballade het volgende aantal:
1 × 2 plus 1 × 1 plus 2 × 2 plus 2 × 2, tezamen 11 mogelijkheden. Daarvan is
kolom 4 vak 1 bereikt langs maar één weg;
kolom 4 vak 3 bereikt langs twee wegen;
kolom 4 vak 4 bereikt langs vier wegen;
kolom 4 vak 5 bereikt langs vier wegen.
Nu zal echter de vijfde versregel moeten rijmen op de vierde. Bij kolom 4 vak 1
bestaat daartoe slechts de horizontale opschuiving naar kolom 5 vak 1; het aantal
van 1 blijft dus gelijk.
Bij kolom 4 vak 3 bestaat er evenmin enige keuze dan kolom 5 vak 3; het aantal
van 2 blijft dus ook gelijk.
Kolom 4 vak 4 heeft in het hart van het schaakbord echter twee mogelijkheden,
zodat het aantal van 4 nu wordt verdubbeld tot 8.
Ditzelfde geldt van kolom 4 vak 5; ook daar wordt 4 tot 8.
De ballade, gevorderd tot en met de vijfde versregel, heeft dus reeds 1 + 2 + 8 +
8 = 19 variaties.
Wie nu voorzichtig verderschuift, kan metterdaad constateren dat er voor het
voltooien van de ballade vanuit kolom 5 vak 1 nog vier verschillende mogelijkheden
bestaan:
dat er voor de voltooing vanuit kolom 5 vak 3 nog zes verschillende mogelijkheden
bestaan; rekening houdende met de twee verschillende wegen daarvóór, bezitten
wij dus twaalf varianten;
dat er voor de voltooiing vanuit kolom 5 vak 4 nog elf mogelijkheden bestaan,
namelijk 3 met eindrijm e en 8 met eindrijm s; gecombineerd met de acht
verschillende wegen erheen, leidt dit tot 88 variaties;
dat er voor de voltooiing vanuit kolom 5 vak 5 eveneens elf mogelijkheden bestaan,
dus in totaal ook 88 variaties.
Spelende met één pion, nooit anders schuivende dan een pion mag doen, stipt
gehoorzamende aan het rijmschema, kan ieder die begint bij ‘Hoopt op Gods groote
gracie’ dus rekenen op de zegenrijke oogst van 4 + 12 + 88 + 88 volwaardige
balladen, oftewel 192 in totaal.
De aanvangsregel in kolom 1 vak 5 levert als spiegelbeeld ook 192 mogelijkheden
op. Dat is tezamen 384. En al zijn de aantallen boven
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en onder deze vruchtbare middenstrook wat kleiner, een paar honderd bruikbare
balladen liggen er vlot voor een pion te grijp.
Ook zó heeft De Castelein zijn spel kennelijk niet bedoeld. En terecht niet: de
pion immers heeft zijn standplaats in de tweede kolom; de eerste is hem principieel
ontzegd.
De vierde spelregel luidt dan ook: alleen gekwalificeerde schaakstukken worden
gebruikt.

VIII
Het ligt voor de hand, nu uit te gaan van de veronderstelling, dat de stukken in de
linkerkolom zo zijn opgesteld als bij een echt schaakspel, van boven naar beneden
dus: kasteel, paard, raadsheer, koning, koningin, raadsheer, paard en kasteel.
Het kasteel, geplaatst in kolom 1 vak 1, heeft onder de beperkende omstandigheid
dat iedere volgende versregel moet worden ontleend aan iedere volgende kolom,
veel van zijn kracht verloren. Het kan niets anders meer doen dan zich horizontaal
bewegen van links naar rechts, met als resultaat slechts één ballade.
Het paard, geplaatst in kolom 1 vak 2, kan geen sprong maken naar boven, dan
raakt hij buiten het bord, en ook niet naar voren, dan komt hij terecht in de derde
kolom. Zijn enige mogelijkheid is dus naar beneden, naar kolom 2 vak 4, en dit gaat
uitstekend. Vandaar weer omhoog naar kolom 3 vak 2, omlaag naar kolom 4 vak
4, omhoog naar kolom 5 vak 2, enzovoort. Het resultaat van dit springconcours is
een voortreffelijke tekst, maar ook slechts één:
Die zōdigt telker spacien
Vvat dijnge waent ghy maken
Naer dees eerdsche lāmatie
n leuen zal dy laken
Ghedijnckt vp tcas van wraken
Ontsiet tgemeen morseel
Vvee, die Gods wet verbraken
Int tsweerelds schoō casteel.

De raadsheer, geplaatst in kolom 1 vak 3, kan in schuine richting twee kanten uit,
namelijk naar kolom 2 vak 2, of naar kolom 2 vak 4. De voortzetting is in het eerste
geval op twee manieren mogelijk, namelijk naar kolom 3 vak 1, of naar kolom 3 vak
3; in het andere geval slechts op één manier, kolom 3 vak 3, aangezien kolom 3
vak 5 geen goed rijm oplevert. Ook de mogelijkheden in kolom 4 en de aanslui-
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ting daarvan naar kolom 5 zijn beperkt, immers de versregels ontleend aan de
kolommen 4 en 5 moeten op elkaar rijmen. In de schuine richtingen, de enige die
de raadsheer zijn toegestaan, is de mogelijkheid voor dit gepaarde rijm slechts
aanwezig in het hart van het bord: het opmerkelijke blok van de vier rijmen z. De
ballade, begonnen in kolom 1 vak 3, moet dus kolom 4 vak 4 bereiken om via kolom
5 vak 5 zich verder te kunnen ontwikkelen. Tot aan dit overgangspunt toe zijn er
vanuit kolom 1 vak 3 maar twee wegen: hetzij via kolom 2 vak 2, hetzij via kolom 2
vak 4.
Aan de zijde, rechts van dit overgangspunt zijn de mogelijkheden echter wat
groter, en wel vier. De ballade kan namelijk op één manier uitkomen bij kolom 8 vak
4; op twee verschillende manieren bij kolom 8 vak 6; en op één manier bij kolom 8
vak 8. De raadsheer, die langs twee onderscheiden wegen kolom 4 vak 4 heeft
kunnen bereiken en van kolom 5 vak 5 langs vier wegen verder kan gaan, brengt
dus in totaal acht verschillende balladen tot stand.
Het zijn maar kleine aantallen: 1 voor het kasteel, 1 voor het paard, 8 voor de
raadsheer, tezamen 10. Maar ze moeten worden verdubbeld wegens de
mogelijkheden op de onderste helft van het bord. Dat maakt 20 in totaal.
Nu zou het wel mooi zijn, indien koning en koningin, gezeteld in kolom 1 vak 4
en vak 5, zich bij hun tochten over het veld wilden bepalen tot nog precies 18
variaties. Maar hoewel de koningin heel veel, de koning maar heel weinig mag doen
zo lang het om echte schaakstukken gaat, hebben de drie dwingende spelregels
hen beiden vernederd tot de positie van een pion, al kunnen ze dan stelling nemen
in de eerste kolom. Ook zij doen maar drie schreden: schuin naar boven, recht
vooruit, of schuin naar beneden. En daar ze geplaatst zijn in de middenstrook met
z'n veelvuldigheid van gelijke rijmen, geldt voor elk van hen het aantal mogelijkheden
dat bekend is door de proef op de som van de pion. Het zijn er 192.
Aldus is deze aantrekkelijke opstelling van de schaakstukken uitgelopen op de
reeks van 1 + 1 + 8 + 192 + 192 + 8 + 1 + 1 gevarieerde balladen; dat is 404 in
totaal. En opnieuw moeten we constateren, dat dit in verhouding tot de achtendertig
waar De Castelein van spreekt, wat véél is. Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat
koning en koningin binnen de gekozen begrenzing blijven. En evenmin is het
waarschijnlijk, dat de schrijver juist vier van de meest voor de hand liggende balladen,
namelijk die van de horizontale banen 2, 3, 6 en 7, zou hebben uitgesloten, zoals
nu eenmaal gebeurt wanneer men de
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linkse vakjes daarvan enkel gebruikt als startplaats van paard en raadsheer, het zij
met alle eerbied gezegd.
Op grond van het bovenstaande moet de vierde spelregel nu nader worden
gepreciseerd en wel als volgt:
alleen kasteel, paard en raadsheer worden gebruikt, maar zonder te zijn gebonden
aan hun eigenlijke uitgangspunt.

IX
Omdat de grote getallen ons blijven hinderen, zullen we niet moeten zoeken naar
de mogelijkheden alleen, maar ook naar de meest voor de hand liggende
waarschijnlijkheden daaruit. Voordat we dit kunnen beoordelen, dienen we een
volledige inventaris te maken van wat er nu werkelijk kàn, na de nieuwe beperking
tot kasteel, paard en raadsheer.
Met het kasteel als speelstuk is er uit elk van de acht vakjes links telkens maar
één mogelijkheid. Het totale aantal is dus: 8.
Met het paard als speelstuk blijkt men vanuit elk vakje links een voortreffelijke
reeks te kunnen maken, geheel volgens het rijmschema. Het paard maakt daarbij
steeds gebruik van twee parallelle banen. Beginnende in kolom 1 vak 1, springt het
over naar kolom 2 vak 3, dan naar kolom 3 vak 1, verder naar kolom 4 vak 3,
enzovoort. Beginnende in kolom 1 vak 2 springt het paard evenzo eerst naar
beneden, dan weer naar boven, enzovoort. Beginnende in kolom 1 vak 3 of vak 4
springt het paard echter eerst naar boven, daarna naar beneden. Aldus ontstaan
er in totaal acht mogelijkheden, uit elk vak één.
Toch zijn hiermee de variaties van het paard niet uitgeput. Bij nauwkeurig toezien
is namelijk ook een reeks mogelijk, met voortreffelijk rijmschema, die vanuit kolom
1 vak 3 naar kolom 2 vak 5 springt, voorts naar kolom 3 vak 3, naar kolom 4 vak 5,
en verder dalende naar kolom 5 vak 7, dan naar kolom 6 vak 5, naar kolom 7 vak
7, en tenslotte naar kolom 8 vak 5. De ballade luidt dan als volgt:
Broosch, snood, ende keitijf
Laedt weldaed dy gheraken
Ghi ē hebd hier gheen blijf
Anxt sal op hu becraken
Ter dueght steld al dijn haken
Vvāhaeghd dit eerdsch tenneel
Ghy moedt tot Gode waken
Hier ē blijft niet gheheel.
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Er is vanuit kolom 1 vak 3 zelfs nog een derde mogelijkheid voor het paard, namelijk
eerst kolom 2 vak 1, kolom 3 vak 3 en kolom 4 vak 1; daarna via kolom 5 vak 3,
kolom 6 vak 5 en kolom 7 vak 3 naar kolom 8 vak 5.
Deze zelfde varianten zijn mogelijk vanuit kolom 1 vak 4, en overeenkomstig de
spiegelbeelden ook uit kolom 1 vak 5 en vak 6. In totaal heeft het paard dus 4 × 1
plus 4 × 3, dat is zestien mogelijkheden, maar acht daarvan zijn voor het oog bepaald
regelmatiger dan de rest.
De raadsheer heeft nooit kans het noodzakelijke dubbelrijm van regel 4 en 5 in
zijn schuine spelrichtingen te verwezenlijken, tenzij enkel in het hart van het bord.
Daaruit volgt, dat hij niet kan beginnen vanuit kolom 1 vak 2 en vak 7. De
mogelijkheden daar zijn nihil. Vanuit kolom 1 vak 1 heeft hij maar één weg om kolom
5 vak 5 te bereiken; van dat punt uit bestaan er, zoals we reeds hebben gezien, vier
mogelijkheden om de ballade in schuine richtingen te voltooien.
Begint de raadsheer in kolom 1 vak 3, dan kan hij op twee manieren kolom 5 vak
5 bereiken, en vandaar op vier manieren verder gaan; in totaal dus acht.
Begint de raadsheer in kolom 1 vak 5, dan kan hij langs een zig-zagweg kolom
5 vak 5 bereiken, vanwaar hem opnieuw vier mogelijkheden ter beschikking staan.
De spiegelbeelden van deze uitgangspunten, namelijk de vakken 8, 6 en 4,
verschaffen respectievelijk eveneens vier, acht en vier variaties.
Langs de gehele linkerzijde beschikt de raadsheer dus over 32 mogelijkheden.
Het is echter duidelijk dat de meeste daarvan een weliswaar wetmatige, maar voor
het oog tamelijk grillige gang over het bord betekenen, zodat ze ondanks alle verdere
kwaliteiten, waaronder een voortreffelijk rijmschema, toch onwaarschijnlijk moeten
heten. Uiterst waarschijnlijk daarentegen zijn bij de raadsheer alleen vier volstrekt
regelmatige lijnen: namelijk de twee diagonalen, en de twee doorgaande
zig-zag-wegen in de dubbele middenbaan. Bijvoorbeeld:
Hoopt op Gods groote gracie
Laedt weldaed dy gheraken
Zouckt elders habitatie
Anxt sal op hu becraken
Ghy moedt de dood gesmaken
Vvāhaeghd dit eerdsch tenneel
Tsijn hier al broossche staken
Hier ē blijft niet gheheel.
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Resumerende hebben we dus nu gevonden:
8 mogelijkheden van het kasteel, steeds regelmatig;
16 mogelijkheden van het paard, waarvan 8 geheel regelmatig;
32 mogelijkheden van de raadsheer, waarvan maar 4 geheel regelmatig.
Van één zijde uit beginnende, steeds het rijmschema aanhoudende, steeds in
eendere richting opschuivende, spelende met maar drie gekwalificeerde
schaakstukken, beschikken we over 56 mogelijkheden. Maar slechts 20 daarvan
bewegen langs lijnen van feilloze regelmaat.
Iedere poging om deze 20 uit te breiden tot 38, hetzij door toevoeging van 18 van
de raadsheer, tenzij door toevoeging van 8 van het paard en 10 van de raadsheer,
mislukt, omdat de afgewezen mogelijkheden niet slechter zijn dan de rest. Dit feit
verplicht ons, de absolute regelmaat van de looplijnen als vijfde voorschrift te
aanvaarden. We zullen dan echter meteen afstand moeten doen van de
veronderstelling dat slechts één richting, horizontaal óf verticaal, in aanmerking
komt. Die werkhypothese heeft haar dienst nu wel gedaan.

X
Nu men ervan mag uitgaan dat De Castelein zowel de horizontale als de verticale
richting heeft bedoeld, moet elk gevonden aantal worden verdubbeld, althans bijna
elk.
Het kasteel, met acht mogelijkheden per 16
richting, komt nu op
Het paard, met acht regelmatige
16
mogelijkheden per richting, komt nu op
De raadsheer, met twee regelmatige
4
zigzaglijnen in de middenbanen, komt nu
dank zij de middenkolommen op
De raadsheer, met twee regelmatige
2
mogelijkheden langs de diagonalen, blijft
wegens de uitgesloten retrograden echter
bij
_____
Totaal voor de drie speelstukken
gezamenlijk

38

Voor alle duidelijkheid kan men dit verrassende resultaat ook nog op een andere
wijze formuleren:
horizontaal:

8 maal met het kasteel
8 maal met het paard
2 maal met de raadsheer

verticaal:

8 maal met het kasteel
8 maal met het paard
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2 maal met de raadsheer
diagonaal:

2 maal met de raadsheer
_____

Totaal

38 maal met alle drie schaakstukken; zie
figuur VII.
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Figuur VII
De looplijnen van de schaakstukken bij De Castelein:
1. Kasteel, acht keer, en acht keer verticaal;
2. de raadsheer, twee keer, en twee keer verticaal;
3. het paard, acht keer, en acht keer verticaal;
4. de raadsheer, diagonaal, twee keer.

Figuur VIII
Frequentie van de gebruikte versregels:
geheel wit: vier maal, namelijk twee maal door het kasteel en twee maal door het paard;
grijs: vijf maal, namelijk bovendien door de raadsheer; zwart: zeven maal, waarvan drie maal
door de raadsheer.

Tijdens deze dichterlijke bewerkingen wordt het bord bij herhaling in z'n geheel
gebruikt. Het kasteel, horizontaal en verticaal, laat alle 64 versregels elk tweemaal
aan bod komen. Het paard, horizontaal en verticaal, laat opnieuw alle 64 versregels
elk tweemaal aan bod komen. Dat is vier maal. De raadsheer, horizontaal, maakt
dat 16 versregels elk nogmaals, dus voor de vijfde keer, nodig zijn. De raadsheer,
verticaal, maakt dat opnieuw 12 versregels voor de vijfde maal, en 4 nu voor de
zesde maal nodig zijn. De raadsheer, diagonaal, voegt er nog 12 als vijf maal gebruikt
aan toe, en maakt dat het centrale viertal nu voor de zevende maal gebezigd wordt.
De slotsom is, dat van de 64 versregels er 24 elk vier maal, 36 elk vijf maal, en 4
elk zeven maal in actie zijn: figuur VIII. Men bedenke wel, wat dit inhoudt: het
zevenvoudig gebruik van zo'n versregel betekent zeven relaties achterwaarts, zeven
relaties voorwaarts, en wegens het rijm ook nog zeven relaties op één versregel
afstand. Het is dus wel duidelijk wáárom De Castelein de raad gaf ‘ant cruce eerst’
te beginnen: daar, en speciaal in het hart daarvan, zit inderdaad de crux. Achttien
van de achtendertig balladen maken van een of twee der vier centrale vakjes in
wisselende combinaties gebruik, en zeker behoren zij mede tot de allermooiste
resultaten:
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Ghy moedt zeer curts van hier
Droufheid zal dy ghenaken
En weest dogh niet zo fier
Dijn leuen zal dy laken
Vvild dees ghenoughte slaken
Vvacht hu voor thelsg verstoren
Ter dueght steld al dijn haken
Met die God toebehoren.

Het lijkt mij moeilijk er nog aan te twijfelen, of Matthijs de Castelein inderdaad deze
38 balladen zal hebben bedoeld. Zij immers, en zij alleen, voldoen aan niet minder
dan vijf spelregels tegelijk:
1. het vaste rijmschema van de ballade van achten, ghecruust oft ouersleghen;
2. het achtereenvolgens ontlenen van de acht versregels aan acht kolommen
naast elkaar of aan acht banen onder elkaar;
3. geen retrograden;
4. een volgorde van de versregels overeenkomstig de schaakwijze van kasteel,
paard en raadsheer;
5. uitsluitend speellijnen van volstrekte regelmaat.
Buiten deze achtendertig balladen is er geen enkele vindbaar, die aan de eendere
voorwaarden voldoet. Het meesterschap van De Castelein bestaat hierin, dat hij
zijn vijf spelregels met uiterste consequentie heeft toegepast, al heeft hij ze niet
openlijk geformuleerd. Ze liggen in het spel zelf, en dat heeft ze tenslotte nu wel
prijsgegeven. Het zijn deels àndere regels dan bij het schaken, zoals ook het bord
ànders is dan een schaakbord. Het zij zo. Misschien is dan toch de poëzie, zelfs bij
de rederijkers, nog iets ànders dan een vernuftig spel.
G. STUIVELING
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J.B. Houwaert en zijn afhankelijkheid van Cornelis van Ghisteles
*
en D.V. Coornherts vertaalwerk
In Pegasides Pleyn, het werk waaraan J.B. Houwaert grotelijks zijn faam als dichter
te danken had, ontdekten wij de vertaling of bewerking van niet minder dan elf
brieven uit Ovidius' Heroides. Toen hij het thema van liefde en huwelijk behandelde
ten gerieve van meisjes en jonkvrouwen, was de Brusselse rederijker blijkbaar van
mening, dat hij best zijn voordeel kon doen met de ervaring van de Latijnse dichter.
Zo lazen wij in het derde boek van Pegasides Pleyn de minneklacht van Cydippe
aan Acontius, in het vijfde boek die van Ariadneaan Theseus, Hermione aan Orestes
en Paris aan Helena, in het zevende boek Phyllis aan Demophoon, in het tiende
boek Medea aan Jaso, in het elfde boek Canace aan Macareus en Briseis aan
Achilleus, in het twaalfde boek Dianira aan Hercules, Oenone aan Paris en Sappho
aan Phaon.
Over de moeilijkheden die het invoegen van deze brieven meebracht, heeft de
snel dichtende Houwaert zich weinig zorgen gemaakt. In de compositie van de hele
Pegasides Pleyn legt hij trouwens weinig zin voor originaliteit aan de dag. Als hij in
dit groot gedicht aan het verhaal van de liefde tussen Cydippe en Acontius toe is,
vermeldt hij onder meer dat deze laatste zich schriftelijk gericht had tot Cydippe,
die op haar beurt antwoordde ‘soo haren brief u nader sal orconden’. Dan volgt de
tekst van de brief. Hiermee steekt Houwaert met Ovidius van wal. Vóór de tweede
brief heeft Houwaert verteld, hoe Theseus met de zuster van Ariadne in het geheim
verdwijnt.
Latende Ariadne slapen, die ongheveyst
Dees woorden sprack, met claghender tonghen//ras
Als sy hem miste en uytten slaep ontspronghen//was.

*

Deze studie is de uitbreiding van een deel der lezing die wij de 19de april 1963 hielden op
het XXVe Vlaams Filologencongres te Antwerpen.
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Met het woord dat wij in deze verzen cursiveerden, kondigt dus Houwaert de tweede
brief als een monoloog van Ariadne aan. Bij de derde brief stelt hij het voor, alsof
1
hij ‘d'autentijcke copije’ van Hermiones brief in zijn ‘studoor’ heeft liggen . De dichter
haalt de tekst en leest hem voor aan de meisjes die hem op dat ogenblik gezelschap
houden. De vierde brief wordt voorgesteld als een toespraak van Paris tot Helena,
evenals de vijfde, waar Phyllis ‘dees droeve woorden’ tot Demophoon gesproken
heeft. Ook de ‘verwijtelijcke woorden’ van de zesde brief zijn in Pegasides Pleyn
als een monoloog van Medea voor Jaso bestemd. De aankondiging van de zevende
brief luidt echter zonder meer: ‘Zoo u Canace brief naerder zal orconden’. Dit geldt
ook voor de achtste, namelijk Briseis' ‘navolghenden brief’. Dianira begint haar brief
‘mistroostich te spreken’. Oenone daarentegen ‘schreef in ons presentie haer
ghebreken’, maar Sappho tenslotte ‘begost (...) den brief te lesen’ die zij Phaon
stuurde.
Het was onze bedoeling, al deze verzen van Houwaert te confronteren met de
Heroidesvertaling van Cornelis Van Ghistele, die tevens een tijdgenoot van Houwaert
was. Wij meenden met andere woorden, een dankbaar gegeven te hebben ontdekt,
om de vertaaltechniek van de beide grote, Brabantse rederijkers te vergelijken en
te onderzoeken.
Nog voor wij ons aan het lezen van Cornelis van Ghisteles vertaling zetten, hadden
wij echter reeds enige invloed van dit werk op Houwaert niet onwaarschijnlijk geacht.
Wij wisten immers dat Houwaert zich interesseerde voor het werk van verschillende
belangrijke rederijkers. Ons vermoeden werd inderdaad spoedig bevestigd. Het
bleek niet alleen, dat de Brusselse rederijker moest gedicht hebben met de
Nederlandse vertaling van zijn Antwerpse collega naast zich, maar bovendien
kwamen wij langzamerhand op het spoor van de wellicht onbewuste, maar niettemin
eigenaardige en doeltreffende wijze waarop Houwaert zijn voorbeeld gebruikte.
Laten wij vooraf de juiste plaats situeren waar bij Van Ghistele en bij Houwaert
de voormelde brieven te vinden zijn. Wat Cornelis van Ghistele betreft, gebruikten
wij als uitgave: Der Griecxser Princers-//sen, ende Ionckvrouwen clachtige Sendt
brie-//uen, Herodium Epistolaegenaempt, beschreuen//duer den gheleerden ende
vermaerden Po-

1

Het zou wellicht een te ver gaand besluit zijn, uit deze woorden van Houwaert af te leiden,
dat hij inderdaad in het bezit was van een humanistenhandschrift dat de Latijnse tekst van
deze Heroidesbrief bevatte. Het is evenwel bekend, dat de Brusselse dichter alleszins
Nederlandse manuscripten bewaarde.
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eet //Ouidius Naso inden Latijne, ende nu//eerst in Duytsche duer Cornelis//van
Ghistele Rhetorijcke-/ /lijck ouergheset, seer//Playsant om lesen//Gheprint
2
Thantwerpen inde Rape by Hans de Laet .
Voor Houwaert waren wij aangewezen op de Rotterdamse, vierde uitgave van
Pegasides Pleyn.//ofte//Den Lust-hof der Maechden. //In Sesthien
Boecken//ghecomponeert door Iehan//Baptista Houwaert. //Verciert met Copere
Figueren. //Tot Rotterdam. //By Ian Leendertsz Berewout boec//vercooper op de
3
Hooch straet.//Anno 1615 .
Houwaert

Van Ghistele

1. Cydippe aan Acontius

I. Blz. 229-243

Fol. 135v -141r

2. Ariadne aan Theseus

II, 449-456

70 -73

4

o

o

o5

o

3. Hermione aan Orestes II, 473-478

56r -59r

4. Paris aan Helena

102v -109v

II, 497-506

o

o

o

o6

5. Phyllis aan Demophoon II, 657-664

8r -11v

6. Medea aan Jaso

82v -87r

III, 162-171

o

o

o

o

7. Canace aan Macareus III, 252-259

76 -79v

8. Briseis aan Achilleus

III, 278-286

16r -20r

9. Dianira aan Hercules

III, 358-365

62v -66v

10. Oenone aan Paris

III, 390-399

32r -36r

11. Sappho aan Phaon

III, 439-448

142r -147r

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Aan de hand van een paar teksten zullen wij onderzoeken, hoe Houwaert het
werk van Van Ghistele behandelde. Wij vergelijken telkens de versie van de beide
dichters. Van Ghistele schrijft strofen van 15 regels; hieraan beantwoorden bij
Houwaert vaak twee elfregelige strofen. Wij cursiveren in beide teksten wat woordelijk
overeenstemt.
Uit de brief van Cydippe aan Acontius:
o

Van Ghistele, fol. 135 v :

2

3

5
4
6

Deze uitgave wordt vermeld bij A. Geerebaert, Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen
der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers, in Vers. en Med. Kon. Vl. Acad., 1924, blz. 798,
nr. 2, f. - Wij gebruikten het exemplaar B.L. 1337 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te
Gent.
Wij mochten beschikken over het exemplaar 9 K 22 uit de Bibliotheek van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde te Gent. - Sommige exemplaren van de uitgave
Rotterdam, 1614-1615, dragen het drukkersadres Jan van Waesberghe, nog andere Adriaen
Gerritsen.
De folio's 137 en 139 hebben een verkeerde nummering. Zij dragen respectievelijk de nummers
139 en 137.
In het door ons gebruikte exemplaar staat de foutieve paginering 143 i.p.v. 243.
Het folionummer 108 staat op twee opeenvolgende bladen.
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Vwen brief hebbick ghelesen binnensmonts met vreese
Om dat de tonge niet en sou onwetens sweeren.
Ic dacht ghy soudt my weer inden strick brenghen als de meese,
Maer eens geloeft, was genoech na v selfs vercleeren.
5. Vwen brief te lesene was cleyn mijn begeeren,
Maer ic ontsach Dianam te verstoorene tot elcker stont.
Al hebbick haer dagelycx gheeert sonder ontbeeren,
Al hebbick haer deuotelyc wierooc gheiont,
Nochtans is sy v behulpelijcker in dit verbont
10. Dan my, also ic claerlyc beuinde.
Nau en heeftse Hipolyto, die sy maecte ghesont,
Gheweest so gunstich, als v de gesinde.
Och, my verwondert waerom sy niet en bekinde
Oft aensach mijn maechdelycke iaren,
15. Maer die God haet, hoe can hy wel varen.

Houwaert, I, blz. 229-230:
Binnen t'smons heb ick ongheloghen//ghelesen
Vwen brieff, om dat ick niet meer en sou sweren, want
Ick vreesde van u weder bedroghen//te wesen,
Maer een ghelofte was ghenoech naer u verstant,
5. Ick sou uwen brieff ghescheurt hebben oft verbrant,
Maer ick ontsach my Diane thoren,
Al heb ick haer daghelijcx metter hant
Sacrificie ghedaen, tis al verloren,
Want sy heeft u (dunckt my) meer uytvercoren
10. Dan sy my doet, al is u feyt inlaudabile.
Godt is d'een meer dan d'ander favorabile.
Hippolyto (die sy heeft constich//ghenesen,
(Als hy soo deerlyck was ghequetst en ghewont)
Dien en cost sy nauwelijcx soo jonstich//ghewesen
15. Dan sy u en is, dat segh ick u goetront,
Och ick ben verwondert tot in myns hertsen gront,
Waerom dat sy met compassie niet en aensach
Mijn jonckheyt, en dat sy my niet en heeft ghejont
Haer lieve gratie soo sy te doen plach,
20. Maer nu eest dat de mensch hier niet al hebben en mach, Tgheene dat hem belieft,
maer dat hem staet te geschien. Dat de mensch te gheschien staet en can hy niet
ontvlien.

Behalve de overeenstemming in het woordgebruik, valt ook de gelijkluidendheid
van de aanvangswoorden op in de verzen 1, 3, 4, 6, 7 en 10 van Van Ghistele en
in de verzen 2, 3, 4, 6, 7 en 10 van Hou-
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waert. (Van Ghistele: Vwen brief - Ic - Maer - Maer ic ontsach - Al hebbick haer
dagelycx - Dan; Houwaert: Vwen brieff - Ick - Maer-Maer ick ontsach - Al heb ick
haer daghelijcx - Dan).
Meer kenmerkend nog in deze opzichten is de volgende passage uit de brief van
Ariadne aan Theseus bij Van Ghistele en Houwaert.
o

Van Ghistele, fol. 72 v :
Comt ghy leelyke zeemonsteren verueerlyck al,
Voer v en sal ic ooc vreesen oft beuen,
Comt, eer ic selue metten sweerde deerlyck sal
Mijn herte deurwonden, tis beter so gebleuen
5. Dan dat ic als een geuangene mijn leuen
Oft als een slaue sou schandelyck enden:
Die hebbe eenen coninck tot eenen vadere verheuen,
En mijn moeder is van Phoebus benden,
Och, deur v come ic tot deser allenden:
10. Hemel en eerde my nu sijn teghen,
En de hongerige beesten sullen my schenden.
Al ist dat hier noch volck woont in eenige weghen,
Niet meer en betrouwe ic menschelyck pleghen,
Noch comen en wil ic onder vremde mans oogen soet,
15. Want doer eenen vremden ic dit ghedoogen moet.

Houwaert, II, blz. 453-454:
Comt, ghy wreede zeemonsters, op deerde//snellijc//al
Voor u en sal ick my niet versaghen,
Compt, eer ick metten sweerde//fellijck//sal
Mijn herte doorsteken, en corten mijn daghen,
5. Tis beter dat ghy mijn vlesch compt affcnaghen,
Dan dat ick als die slaven die daer zijn ghevanghen
Soo schandelijck sou sterven al claghen,
Met my te doorwonden, oft te verhanghen.
Die hun selven hier brenghen in t'verstranghen,
10. Doen hun selven groote schandalizatie,
En tis sorghelijck sterven in desparatie.
Ick heb eenen Coninck tot eenen vadere,
En mijn moeder is van Phoebi natie,
Door u Theseu, ghy valsch verradere,
15. Ben ick ghecomen in dees desolatie,
Hemel en eerde zijn te deser spatie
Teghen my en doen mijn herte vergrouwen.
Al houdt hier noch volck haer habitatie,
Ick en sal egheen menschen meer betrouwen,
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20. Alle vremde mans, wil ick voordaen schouwen,
Door u (o Theseu) die my hebt gheloghen.
Die vremde mans hebben veel vrouwen bedroghen.

Ook hier stemmen opvallend de beginwoorden van de verzen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 en
12 bij Van Ghistele overeen met die van de verzen 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 18 bij
Houwaert.
Uit de vergelijking van deze vrij willekeurig gekozen teksten mogen wij met
stelligheid afleiden dat Houwaert wel een parafrase en een uitbreiding van Van
Ghisteles werk leverde, maar beslist geen nieuwe vertaling van Ovidius ondernam.
Het is daarbij zeer waarschijnlijk, zelfs vrijwel zeker, dat de Brusselse rederijker niet
eens het Latijnse origineel geraadpleegd heeft. Wanneer men trouwens de Latijnse
tekst naast de verzen van Houwaert legt, is er geen enkele direkte afhankelijkheid
merkbaar. Waar Houwaert breedsprakiger is dan Van Ghistele en dus wezenlijk
van hem afwijkt, herinnert hij met geen woord meer aan Ovidus. Houwaerts tekst
7
is dus wel volkomen buiten Ovidius om ontstaan .
Niet alleen in de aangehaalde teksten, maar nagenoeg doorlopend in deze
Heroides-bewerking valt het op, hoe Houwaert meestal slechts in de eerste zes tot
acht verzen van elke strofe steun zocht bij Van Ghistele. De laatste verzen van
Houwaerts strofen zijn daarentegen meestal slechts een uitbreiding, een nadere
omschrijving van het voorgaande en lopen geregeld uit op een beschouwende
wijsheid en een spreukmatige slotregel. De moraliserende bedenkingen komen
m.a.w. bij Houwaert in veel ruimere mate voor dan bij Van Ghistele. De wijdlopige
moralist kon hier zijn aard noch verbergen noch verloochenen.
Cornelis Van Ghistele kwam in zijn vertaling gewoonlijk tot een aanzienlijk hoger
aantal verzen dan Ovidius, hetgeen voor een groot gedeelte aan het meer
synthetische karakter van het Latijn kan toegeschreven worden. Houwaert meende
met een merkbaar genot zijn nog grotere dichtvaardigheid te kunnen bewijzen door
een nog ruimere parafraze. De waarde van het werk kon bovendien in zijn ogen
slechts stijgen door royale toevoeging van moralisatie en geleerdheid. In de
onderstaande tabel vergelijken wij voor elke brief het aantal verzen bij Van Ghistele
en bij Houwaert. De volgorde is dezelfde als hierboven (1. Cydippe aan Acontius 2. Ariadne aan Theseus - enz.)

7

Wij kwamen ook tot hetzelfde besluit bij een grondiger onderzoek van de Nederlandse en de
Latijnse tekst. Voor deze laatste gebruikten wij de uitgave van de Association Guillaume
Budé: Ovide, Heroïdes, texte établi par Henri Bornecque, Paris, 1928.
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Aantal verzen bij
Van Ghistele

Aantal verzen bij
Houwaert

1.

330

451

Groter of kleiner
percentage bij
Houwaert
+ 36,6%

2.

180

242

+ 34,4%

3.

165

242

+ 46,6%

4.

480

308

- 35,9%

5.

210

242

+ 15,2%

6.

285

297

+ 4,2%

7.

180

231

+ 28,3%

8.

240

286

+ 19,1%

9.

255

238

- 6,7%

10.

255

348

+ 36,4%

11.

289

323

+ 11,7%

Uit deze tabel blijkt, dat Houwaerts amplificatio het sterkst is in de brief van
Hermione aan Orestes (46,6%). Slechts in twee gevallen blijft Houwaert beneden
het verzenaantal van Van Ghistele: in de brief van Diani ra aan Hercules (- 6,7%),
maar vooral in die van Paris aan Helena (-35,9%). De oorzaak van het aanzienlijk
kleiner aantal verzen in Houwaerts bewerking van deze laatste brief kan men zoeken
in de veel grotere lengte van het origineel. Indien Houwaert deze brief, die ook reeds
bij Van Ghistele 480 verzen telt, op de gewone wijze moest bewerken, dan zou deze
tot monoloog geworden passage in Pegasides Pleyn buitensporig lang geworden
zijn. Niettegenstaande zijn gewone, omslachtige zegging, schijnt Houwaert er zich
dus toch wel voor gehoed te hebben, zijn lezers te lang met één onderwerp bezig
8
te houden .
Wij hebben hierboven reeds aangetoond, hoe opvallend het is, dat Houwaert zich
bij de laatste verzen van elke strofe gaandeweg losmaakt van zijn voorbeeld en dat
hij over het algemeen slechts de steun van zijn Antwerpse collega zoekt in het eerste
deel van een nieuwe strofe. Even opmerkelijk is echter het ook reeds terloops
vermelde feit dat, waar hij Van Ghistele op duidelijke wijze navolgt, deze
overeenkomst haast steeds in de eerste helft van zijn vers zit. De laatste woorden
van elke regel, het gedeelte waarin het rijm voorkomt, herschrijft Houwaert volkomen.
Rijmmoeilijkheden schrikten hem dus blijkbaar

8

In 1614 kreeg Houwaert van zijn uitgevers Jan Lamrinck en Barent Arents trouwens nog een
compliment over zijn ‘onuitsprekelijcke cortheyt’ en wegens het feit dat hij niets ‘buyten
propoost’ zegde. Zie F. van Vinckenroye, Wisselend beeld in de Houwaert-waardering, in
Spiegel der Letteren, V (1961), blz. 5.
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niet af; hij brengt Van Ghisteles versregels met een verbluffend gemak in zijn eigen
rijmspoor en verslengte. Houwaert blijft zodoende beschikken over de aard en de
eindresonans van het vers; hij beheerst steeds de vormgeving ervan.
Na dit alles is het onze overtuiging, dat Houwaert hier niet uit onmacht of onkunde
heeft gehandeld. Wel treft het ons dat hij, door een vreemde zucht om erg veel en
erg vlug te dichten, het zich gemakkelijk heeft gemaakt. Toch zouden wij hem om
die reden bezwaarlijk een plagiator zonder meer durven noemen. Hij neemt inderdaad
over, maar vult ook aan en amplificeert zijn strofen in het algemeen met 3 à 4 verzen
die aan zijn geschrift een duidelijk moraliserend en bespiegelend karakter verlenen
en het op die wijze ontheffen aan de sfeer en de bedoeling van Ovidius en zijn
9
Antwerpse vertaler . Door het feit trouwens, dat hij zich steeds de vrijheid van rijm,
binnenrijm en dubbelrijm voorbehield, beschikte hij ten volle over de meest retorikale,
verstechnische mogelijkheden. In meer dan één opzicht treedt hij dus creatief op
en in rijkdom van taal en meesterschap over de retorikale techniek overtreft hij Van
Ghistele.
Waar Houwaert de vertaling van Cornelis van Ghistele uitbreidt, schrijft hij, zoals
wij reeds mededeelden, over het algemeen twee elfregelige strofen voor één strofe
van vijftien verzen bij Van Ghistele. Laten wij ook onderzoeken, hoe hij te werk gaat
bij de brief van Paris aan Helena, waar hij zijn voorbeeld niet heeft uitgebreid, maar
integendeel sterk besnoeid. De vermoedelijke reden hiervan hebben wij boven al
genoemd. De strofen 6, 7, 8, 9 en 10 van Van Ghistele heeft Houwaert volledig
weggelaten. Deze 75 verzen, met nog enkele weinig belangrijke omissies, volstonden
evenwel niet om 480 verzen van Van Ghistele tot 308 te herleiden.

9

Cornelis van Ghistele voegt ook wel eens een moraliserende sententie toe als slotregel bij
sommige strofen van zijn vertaling, maar het was toch vooral erom te doen, Ovidius in de
echte zin van het woord te vertalen en op die wijze zijn lezers vertrouwd te maken met de
gedachten- en gevoelswereld van de klassieke Oudheid. Houwaert gebruikt daarentegen
zulke verhalen in de eerste plaats als voorbeelden tot instructie en moralisatie. Zijn bedoeling
was dus volkomen anders. Bij de bespreking van dit onderwerp, na onze lezing op het
Filologencongres te Antwerpen, oordeelde Mej. Dra. S.F. Witstein deze vaststelling reeds
grotelijks voldoende om Houwaert van eigenlijk plagiaat vrij te pleiten. Volgens haar mening,
en ook naar het onszelf toeschijnt, moet met het inzicht van de auteur en met het daaruit
ontstaande verschil in litterair genre rekening worden gehouden.
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Houwaert zal, tegen zijn gewoonte en tegen zijn aard in, synthetiseren. Ook nu
echter laten zijn taalvaardigheid en technische bekwaamheid hem niet in de steek.
Houwaert was in veel grotere mate gedwongen, bij de aanvang van vers en strofe
van meet af zijn eigen uitdrukking te zoeken en zijn eigen weg te gaan om een
voldoend aantal regels te kunnen uitsparen. Houwaert kon m.a.w. uit Van Ghisteles
tekst niet zo maar straffeloos schrappen, zonder de zin te treffen. Dit dwong hem
vaak tot een heel andere formulering. Wij stellen opnieuw twee teksten tegenover
elkaar. Nu beantwoordt echter één strofe van Ghistele aan één strofe bij Houwaert.
Wij cursiveren weer de gemeenschappelijke woorden en uitdrukkingen van deze
passage uit de brief van Paris aan Helena.
o

Van Ghistele, fol. 103 v :
Doen mijn moeder mi noch in dlichaem dragende was
En beswaert metten buyck duer my leuende
Inder nacht haer een visioen plagende was,
Haert doch merckelyc, dies sy was beuende,
5. Dat yemant eenen vlammigen brant was geuende
Haren vollen lichame, dies sy als de verueerde
Terstont ontspranck, en Priamo aencleuende
Het grouwelyc visioen des nachts vercleerde.
Dies Priamus ghinc tot de gheleerde vermeerde
10. Propheten, die hem bedieden met verstande
Dat duer dongeboren vrucht (dwelc mijn moeder deerde)
Troyen sou noch comen ten vierigen brande.
En dit sijn nu de vlammen die ic als de valiande
Merckelyc geuoele, daer af gesproken te voren is,
15. Elc moet besueren daer hy toe geboren is.

Houwaert, II, blz. 498:
Doen mijn moeder my noch droech, droomde//sy,
Inder nacht merckelijck, hoe dat yemant
Haren grooten lichaem (daer sy aff verschroomde//vry)
Gheraeckte, met eenen vlammighen brant,
5. Die terstont mijn vader Priamo valiant,
Haren visioen heeft te kinnen ghegheven.
Hy dede de waersegghers bedieden t'verstant,
Die hem seyden, dat door die vrucht (bleef sy leven)
Troyen soude verbant worden, dat doet my beven,
10. Om dat den brant nu in mijn herte ghedoken//is,
Daer soo langhe te vooren af ghesproken//is,
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Er blijft nog wel wat over van Houwaerts vorige werkmethode, maar nu herinneren
vooral afzonderlijke woorden aan Van Ghistele. De syntactische bouw der zinnen
staat nu echter heel wat verder af van het voorbeeld. Van Ghisteles woorden spelen
in het geheugen van Houwaert en dienen hem als het ware nog slechts tot losse
bouwstenen voor een andere constructie. Een tweede, eveneens willekeurig gekozen
voorbeeld:
o

Van Ghistele, fol. 105 r :
Vadere, moedere, waren dies te ongerustere,
En souden geerne beledt hebben mijn wechreysen.
Cassandra quam oock gheloopen mijn sustere
Doen ic sou tseyl gaen, sy riep sonder veysen:
5. Waer henen broeder, wilt achterwaerts deysen,
Eenen grooten brant suldy met v ouerbringhen.
Och, dit is den brant, ic mocht wel peysen,
Die ic nu ghevoele mijn herte deurdringhen.
Ic zeylde wt de hauene, qualyck cost my bedwinghen
10. Vader oft moeder, oft, mijn susters waerschouwen:
En voerspoedich ben ic deur Aeolus ghehinghen
Gheraect o Helena ontrent uwer landouwen.
V man ontfinck my blydelyc vol trouwen,
Dwelc niet en geschiede sonder Gods raet voerdachtich.
15. Therte der menschen is God regerende crachtich.

Houwaert, II, blz. 499:
Myn vader, mijn moeder, en mijn zustere
Cassandra, die riepen, als ick t'zeyl gaen wouwe,
Dat sy om mijn reyse waren tongherustere,
Midts dat ick eenen grooten brant met bringhen souwe,
5. Och dit is den brant (soo ick emmers houwe)
Die ick nu ghevoele mijn herte doorknaghen,
En ick ben (o lieff) comen in u landouwe,
Sonder naer vader, moeder, oft zuster te vraghen,
En u man heeft my (naer mijn behaghen)
10 By u (daer ic ksoo vierich moeste naer verlanghen)
10
Seer blydelijck en minnelijck ontfanghen.

10

In de uitgave die wij gebruikten staat de lezing beydelijck i.p.v. blydelijck. Wij waren niet in
de gelegenheid de eerste uitgave van Pegasides Pleyn te consulteren, maar veronderstellen
niettemin dat ‘beydelijck’ een zetfout moet zijn, te meer daar wij het woord, eventueel als
retoricale vorm in verband met ‘beyden’ of ‘verbeyden’ in de betekenis ‘vol verwachting’, noch
in het Mnl. Wdb, noch in het Wdb. der Ned. taal en ook niet bij Dr. J.J. Mak in zijn Rhetoricaal
Glossarium aantroffen.
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Ook in dit voorbeeld zitten vele gemeenschappelijke woorden. Zelfs bijna een heel
en een half vers stemmen ditmaal overeen. In de passages uit Paris aan Helena
heeft Houwaert ook wel eens meer van Van Ghisteles rijm gesnoept. Hoe kon het
anders, vermits de praatgrage Brusselaar hier zichzelf minder aan het woord moest
laten en wel gedwongen scheen, zich te bedienen van de woordenschat van Van
Ghistele.
Houwaert heeft de hierboven behandelde Heroides-brieven in zijn Pegasides Pleyn
verwerkt ter illustratie van de onberekenbaarheid, de onrust en de broosheid van
menige liefdesverhouding. De meisjes die de dichter in zijn buitenverblijf Cleyn
Venegien gezelschap hielden, moesten zich in hun eigen leven erdoor laten leren
en leiden. Ook in het zevende boek van Pegasides Pleyn vertelt de dichter, hoe hij
met drie meisjes ‘in Pegasides landouwe naer den schoonen lust-hof der maechden
ghegaen’ is. Aan de hand van vele voorbeelden uit de Oudheid, onderricht hij ze in
allerlei deugden die bij voorkeur de vrouwen moeten sieren. Zo vertelt hij aan deze
drie meisjes onder meer het verhaal van Dido's verliefdheid op Aeneas.
Voor dit verhaal, dat in Pegasides Pleyn ruim duizend verzen omvat, maakt
Houwaert zich eveneens de Aeneïsvertaling van Cornelis van Ghistele ten nutte.
Deze lazen wij in de uitgave: De twaelf boecken//Aeneas/ghenaemt int
Latijn//AEneidos, beschreven door den ghe-//leerden ende vermaerden
Poëte//Virgilivs Maro://[Streep.]//In Duytscher talen door Cornelis van
Ghistelel//Rhetorijckelijc overghezet: plaisant ende//weerdich om lesen.// [Houtsnede,
Vergilius voorstellend als gelauwerd dichter.]//Tot Rotterdam,//By Jan van
11
Waesberghe/in de Fame//aen de Merct. Anno 1609 .
Houwaert vertelt de ontmoeting van Aeneas en Dido, het gesprek van beiden en
het feestmaal dat Dido ter ere van Aeneas laat aanrichten in deel II, blz. 691-701
van de hierboven reeds vermelde uitgave van Pegasides Pleyn. Deze verzen zijn
o

o

de bewerking van Van Ghisteles vertaling op fol. 19 v -23 r , van de zoëven
genoemde uitgave. Zij vormen tevens het slot van het eerste boek der Aeneis. Door
middel van

11

Deze uitgave wordt vermeld bij A. Geerebaert, a.w., blz. 836, nr. II, B, c. - Het exemplaar 5
A 42202 van de Universiteitsbibliotheek te Leuven, dat wij gebruikten, is niet bij Geerebaert
opgetekend.
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een verbindingsstrofe op blz. 702 (Naer dat Dido eenen tijt amoreuselijck...), waarin
de Brusselse dichter enkel vermeldt dat Dido werd ‘ontstelt als een desperate
vrouwe’, doordat Fortuna ‘Aeneas dede door Godts bevel van daer vertrecken’,
koppelt Houwaert deze episode aan de minneklacht van Dido en het verhaal van
haar zelfmoord uit het vierde boek van de Aeneis. Bij Houwaert beslaat deze passage
o

o

de bladzijden 702-722; bij Van Ghistele vindt men ze op de folio's 62 r -74 v .
De min of meer strikte verhouding, waarin Houwaert twee strofen van elf verzen
wijdt aan één strofe van Van Ghistele, bestaat nu over het algemeen niet meer, al
komt ze nog wel eens voor. Bovendien laat Houwaert soms enkele verzen weg die
hem minder geschikt leken of die het verhaal onnodig zouden verzwaard hebben.
Meer dan eens schrijft hij ook drie strofen, waar Van Ghistele er slechts twee nodig
had. Het gebeurt ook, dat men de tekst strofe voor strofe bij beide dichters kan
volgen. Vaak nochtans doorbreekt de strofenindeling van Houwaert die van Cornelis
van Ghistile. Door middel van een paar uittreksels zullen wij thans aantonen, dat
Houwaert ook hier van zijn Antwerpse dichtgenoot op grotelijks dezelfde wijze
afhankelijk is, als zulks het geval was voor de Heroidesbrieven.
Eerst laten wij de passage volgen, waarin Achates en Cupido, die vermomd is
als Ascanius, geschenken aanbrengen voor Dido op het ogenblik dat het feestmaal
ter ere van Aeneas begint.
o

Van Ghistele, fol. 22 r :
Soo haest als Venus dit vermanich//was/
Soo heeft Cupido syn vleughelen afghedaen/
Ende synder Moeder terstont onderdanich//was/
En is blijdelijc in Ascanius schijn ghegaen/
5. Den welcken Venus heeft (met zoeten slape bevaen)
Int bos op haren schoot bewaert om een bevrijen.
Cupido quam aldus met Achates binnen de stat zeer zaen
Met giften geladen zonder mijen/
Recht doen Dido ginc zitten met melodijen/
5. Ter tafelen/in haer lustighe zale playsant/
Behanghen met kostelijcke tapijtserijen.
Aeneas quam met syn volc en daer ghedect vant
De tafel met een sijden ammelaken triumphant/
De dienaers twater dieden wt gouden lampetten fier/
5. Alderhande kostelijcheyt zachmen voorzetten hier.

Vijftich dienstmaegden zachmen daer licht draven
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De spijse bezorghende met neerstich schijn:
Noch vijftich die altoos wierooc en licht gaven
Den huysgoden/want God moet voor al geert zijn
20. Noch hondert dienaers waren daer op dat termijn
Die de spijse op de tafel stelden als kloecke geesten/
En overvloedelijc alomme schoncken den wijn.
De Borghers van Carthago minst metten meesten/
Werden al gheroepen tot deser feesten/

Houwaert, II, blz. 697:

5.

10.

5.

20.

5.

30.

Soo saen als Venus dit hadde volseyt,
Soo heeft Cupido zijn vloghelen afghedaen,
Die hy by zyn moeder heeft neder gheleyt
En ginck in Ascani schijn naer Veneris vermaen,
Die Venus (naer dat hy met soeten slaep was bevaen)
In t'voorschreven bosch op haren schoot bewaerde,
Dus quam Cupido met Achathe in t'stadt saen
Met giften gheladen, en hy openbaerde
Hem rechts voor die edele vermaerde
Coninginne, als sy aen tafel gaen sitten//soude.
O dat hyse te beter verhitten//soude.
In een seer lustighe, playsante sale,
Die met schoon tapisserije was behanghen,
Quam Aeneas met syn volck altemale,
Daer sy met grooter vreuchden waren ontvanghen,
Aeneas die zach (met vierich verlanghen)
Die tafelen met zijden ammelaken ghedeckt,
En dat die dienaers namen die ganghen
Te hemwaerts, met gouden Lampetten perfeckt,
Zy hebben haer armen terstont uytghestreckt
En haer handen met claer rooswater gewasschen,
En daer naer ginghen sy hun ter tafelen rasschen.
Vyftich dienstmaechden die ras waren van handen
Neirstich die spijse besorghende waren,
Noch vyftich die wieroock en licht deden branden,
Voor die huysgoden op die altaren,
En daer waren oock noch hondert dienaren,
Die spijse op tafel stelden met practijcken,
En die den besten wijn niet en wilden spaeren,
Maer schoncken dien seer overvloedelijcken,
In dit cost'lick bancket (niet om verrijcken)
En ghebrack niet daer was van als planteyt.
Daer ghenoech en goet geselschap is, is vrolijckheyt.
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Blz. 698:
Die borghers van Carthago groot en cleyn,
Waren eensaemlijck tot deser feesten ghebeden
..................

De laatste ogenblikken van Dido worden door beide dichters als volgt voorgesteld:
o

Van Ghistele, fol. 74 v :
Drijmaals rechte sy haer op/ende daer na sloech
Sy haer ooghen noch eens ten Hemel klaer/
Tleste zuchten zuchtede noyt meerder ongevoech
Juno aenmerckende haer pijne swaer/
5. Ende dat het leven wt den lichaem voorwaer
Qualijc kost ghescheyden/kreegh medelijden/
En heeft ghezonden wt den Hemel tot haer
Irim heur Dienaresse om een bevrijden.
De leden zachmen teghen de doot strijden/
10. Want de natuer noch niet en was gheinclineert
Tot stervene/haer jaren zulcx noch benijden:
Voor haren dach stervende/gheinflammeert
Met een hittighe wreetheyt/diet al mineert.
De oude moeten sterven/naer elcx propoost/
15. Maer de joncheyt die syn leven verroeckeloost.

Houwaert, II, blz. 722:
Dry reysen heeft sy haer op gheheven,
En sy heeft haer ooghen naer den hemel gheslaghen,
En zy suchte, het leste suchten al beven.
Iuno aenmerckende haer pijne en claghen,
5. En dat den gheest (door dat sy jonck was van daghen)
Zeer qualick uyt den lichaem cost ghescheyen,
Creegh groot medelyen en mishaghen,
En zy sont Irim haer dienersse sonder beyen,
Om dat sy den gheest soude gheleyen,
10. Als een neirstich dienstbode ghetrouwe,
Naer een andere onbekende landouwe.
Dat die bitter doot en haer jonghe leden
Zaghen d'omstaenders voor ooghen wel perfect
Rigoreuselijck d'een teghen d'ander streden,
15. Want die nature en was tot sterven niet verweckt,
Ghelijckmen met cracht groen vruchten afftreckt,
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Die als sy rijp syn, van zelven vallen ten fijne.
Zoo eest oock met de menschen (zomen siet correckt)
Dat die seer oudt sijn sterven met minder pijne
20. Dan die jonghe doen, want binnen corten termijne
Moeten d'ouders haer begheven//totter doot//snel:
Maer die jonghe vercort zyn leven//zonder noot//wel.

Nadat Houwaert in het elfde boek van Pegasides Pleyn behalve over allerlei andere
minnevrehalen uit de Oudheid, ook over de liefdesverhouding tussen Canace en
Macareus evenals over Briseis en Achilleus heeft gehandeld, in verband waarvan
wij hierboven reeds spraken, gaat hij verder:
Ghy hebt ghehoort beminde vrindinnen,
12
D'historie van Briseide die Naso beschrijft.

Hij zal nu ook de geschiedenis van Sigismonda en Guyschaert ‘voor d'edel
jonckvrouwen ontfouwen’.
13
Voor dit verhaal gebruikt Houwaert Coornherts vertaling uit de Decamerone,
waar Boccaccio in de eerste anecdote van de vierde dag de tragische liefde van
Gismonda en Guiscardo vertelt. De Brusselse rederijker transponeert het verhaal
in Nederlandse verzen, zoals John Dryden dit meer dan een eeuw later in het Engels
zou doen. Houwaerts afhankelijkheid van de prozavertaling van D.V. Coornhert
wordt reeds duidelijk in de eerste strofe:
14
Coornhert, blz. 38 a - 39 a :

Trancedy, de Prince van Salerne, waer een Heere gheweest van zijn
vrindelijcker ende ghoedertierender natueren, indien hy in zijn oude
daghen zijne handen niet met zijns selfs bloet besmet en hadde. Het is
nu alsoo, dat dese Prince van alle syn leven niet meer dan een Dochter
en hadde ghehadt, hoe wel hy gheluckiger waer gheweest in dien hy noyt
kindt gehadt en hadde
Houwaert, III, blz. 287:
Tancredy de Prince van Salerne valiant,
Waer een heer gheweest van vrindelijcker naturen,
En zeer goedertieren, en hadde hy syn hant
In syn oude daghen (door wreede kuren)

12
13
14

Op te merken valt, dat Houwaert hier zijn bron vermeldt!
Het staat in Pegasides Pleyn, III, blz. 287-304 van de reeds vermelde uitgave.
Wij gebruikten de uitgave van Dr. G.A. Nauta, XX Lustighe Historien oft Neuwicheden Joannis
Bocatij van nieus overgheset (...) deur Dirick Coornhert, Groningen, 1903, blz. 38-47.
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5. Met bloet niet besmet ter quader uren.
Dese Prince van Salerne voorschreven,
(Zoo ons de Histori-schrijvers ruren)
En hadde maer een dochter in al syn leven,
Maer hy en waer in dit onghelucklich sneven
10. Noyt ghekomen, hadde hy noyt kint//ghehadt,
Oft syn dochter zoo zeer niet bemint//ghehadt.

Met een paar retoricale kunstgrepen verandert Houwaert dit proza van Coornhert
in versvorm. Daarbij volgt hij zijn voorbeeld op de voet.
Het is interessant om op te merken, hoe Houwaert telkens een nieuwe strofe
begint waar ook bij Coornhert een overgang in het verhaal optreedt. Meteen klampt
hij zich dan vaak in het begin van de strofe vast aan een paar woorden die bij
Coornhert de wending van het verhaal inleiden. Het verschijnsel is gelijkaardig aan
hetgeen wij reeds konden vaststellen voor de Heroidesbewerking, waar eveneens
bij de aanvang van elke strofe de grootste overeenkomst opviel. Enkele voorbeelden
mogen dit duidelijk maken. Wij scheiden telkens door een streepje de tekst van
Coornhert en de beginwoorden van een strofe bij Houwaert. Ook nu cursiveren wij
de gelijkluidende woorden.
Nu was daer in een vanden hoecken van des Princen Hof eenen kelder
(blz. 40a) - In s'Princen hof lach eenen kelder onder d'eirde (blz. 289)
Maer liefde (daer niet voor verholen en blijft, dat niet int licht en comt)
(blz. 40a) - Maer liefde die niet en houdt verholen (blz. 289)
Om dit dan te volbrengen (blz. 40a) - Om dit te volbringhen (blz. 290)
Doen beval de Prince datmen (blz. 41b) - Doen beval de Prince datmen
(blz. 293)
Aengaende van hem, dien (blz. 42a-b) - Aengaende synen persoon die
(blz. 294)
Maer de grootmoedicheyt haers herten (blz. 42b) - Maer de
grootmoedicheyt van haerder herten (blz. 294)
Mijn voornemen, vader, en is niet (blz. 43a - Begin van een dialoog.) Myn voornemen en is niet met gheschille (blz. 295)
Also ben ick dan in vleesch ende bloet van u ghewonnen (blz. 43b) - Ick
ben in vleesch en bloet van u ghewonnen (blz. 296)
Maer oft ghy ter avontueren wildet seggen dat hy arm ware (blz. 44b) Maer oft hy oock naer u uytlegghen niet rijck en is (blz. 298)
Nu en was Sigismunda van haer wreede voornemen (blz. 45b) Sigismunda en was van haer voornemen wreet (blz. 300)
Als Sigismundo zoo lange hadde gheweent (blz. 46b) Doen Sigismunda
hadde gheweent daer langhe (blz. 303)
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Haer Jofvrouwen, dit altsamen gesien ende gehoort hebbende (blz. 47a)
- Haer jonckvrouwen die daer hebben ghesien al dit (blz. 304)
Het is overbodig nog meer vergelijkingspunten te citeren. Wie trouwens wil ingaan
op de stijlverhouding der beide dichters, moet zelf Houwaerts vlot en handig bedrijf,
zijn boeiend spel omheen de eigen formulering, op de integrale tekst onderzoeken.
Uit onze voorbeelden blijkt ook, dat Houwaert de samenstelling van zijn strofen niet
aan het toeval overliet, maar ernaar streefde ze te bewerken tot een zinvolle
constructie die, zoals bekend is, vaak met een spreukmatige slotregel werd afgerond.
Er dient nog opgemerkt te worden, dat de versie van Coornhert en die van
Houwaert niet steeds zo dicht bij elkaar staan als onze voorbeelden wel laten
vermoeden. Om een dergelijke, verkeerde indruk te voorkomen, doen wij tenslotte
nog een ruimere greep in de tekst, waaruit telkens moet blijken dat Houwaert ook
wel eens de volle loop durfde laten aan zijn ontegensprekelijk sterk lyrisch
temperament. In de teksten die wij nog laten volgen is de tweede strofe van Houwaert
volkomen onafhankelijk van Coornhert. Men herkent hier trouwens onmiddellijk de
volle stem van onze Brusselse rederijker.
Tot goed berip van deze pasages, is het wellicht niet overbodig vooraf even de
geschiedenis van Sigismunda en Guyschaert te memoreren. Prins Trancedy's enige
dochter Sigismunda, die getrouwd was met de hertog van Candië, werd reeds vroeg
15
weduwe . Zij gaat weer bij haar vader inwonen en is tevens de hulp en de steun
van zijn oude dag. De mooie Sigismunda wordt echter verliefd op Guyschaert, een
man van geringere afkomst. Uit ontzag voor haar vader komt Sigismunda slechts
in het geheim met Guyschaert samen op haar kamer. Als Trancedy de beide
geliefden daar betrapt, laat hij Guyschaert gevangen nemen. Sigismunda wil haar
liefde niet verloochenen. Zij weet dat haar vader van plan is Guyschaert te laten
doden. In dat geval zal zij zelfmoord plegen. Trancedy, die denkt dat zijn dochter
deze wanhoopsdaad toch niet zal stellen, laat haar in een gouden pot het hart van
de ter dood gebrachte Guyschaert overhandigen. Sigismunda beneemt zich dan
door een giftige drank het leven en wil samen met het hart van haar minnaar
begraven worden.
In de volgende passages dreigt Sigismunda met zelfmoord, terwijl haar vader zijn
vooropgezet plan toch ten uitvoer brengt.

15

Terecht vermeldt Houwaert deze bijzonderheid niet. Zij is trouwens zonder belang voor het
verloop van het verhaal.
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Coornhert, blz. 45 a:
Want ick u versekere, indien ghy niet met my en doet het selfde dat ghy
met Guyschart ghedaen hebt oft noch doen sult, dat het mijn eygen
handen met my selven doen sullen. Daer omme meucht ghy u tranen
gaen storten by de Wijven, ende wildy wreet werden, oft dunct u ten
minsten dat wijt verdient hebben, so doet hem ende my met eenen selfden
slach sterven. De Prince vermerckte zijns dochters grootmoedicheydt
wel, maer hy en gheloofde daeromme niet dat zy ghesint was te doene
tghene, daer haer woorden toe strecten ende dat zy seyde te willen doen.
Daeromme hy van daer gaende niet gesint en was eenighe wreetheydt
tegens haer te betoonen, maer dochte met eens anders schaede, haer
brandende vrientschappe te vercoelen. Alsoo heeft hy twee van zijne
dienaren, die Guyschart in hoede hadden, bevolen, dat zy hem sonder
eenich gerucht inden aenstaenden nacht verworghen, t'herte wt zijnen
lijve trecken ende dat tot hem brenghen souden, de welcke deden soo
hunlieden bevolen was.

Houwaert, III, blz. 299:
Ick verseker u (o vader) voorwaer
Indien dat ghy met my niet en doet
T'zelve dat ghy met myn alderlieffste minnaer
Ghedaen hebt, oft noch zult doen met evelen moet,
5. Dat myn eyghen handen zullen storten myn bloet,
Daerom meught ghy u tranen gaen storten,
By eenighe vrouwen van complectie zoet,
Maer hebbent wy verdient, wilt ons leven korten,
En beyde met eenen steeck doen doorhorten,
10. Zoo mach u leet door wreetheyt ghewroken//zijn,
En door ons beyder doot ons liefde ghebroken//zijn.
Want zoo lange als den droeven winter den lenten,
En den schoonen somer Autumnum bybringen//zal,
En zoo langhe als Iupiter de Elementen
5. Haren ghewoonelijcken loop ghehinghen//zal,
Alsoo langhe als Thetys doen springhen//zal
De klaer fonteynen by nachten by daghen,
Soo langhe Oceanus de werelt omringhen//zal,
Oft ten minsten zoo langhe my myn beenen draghen,
20. Zoo zal Guyschaert staen in myn behaghen,
Ia ick heb noch liever de doot//te sterven,
Dan ick doen mynen man minioot//te derven.

De Prince merckte syns dochters grootmoedicheyt,
Maer hy en gheloofde daerom noch niet,
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5. Dat sy ghesint was (door verwoedicheyt)
Haer zelven te bringhen in d'allendich verdriet,
Maer hy dachte, want dit quat nu is gheschiet,
Zoo zal ick voor t'beste Guyschaert helpen van kant,
Als myn lieve dochter hem niet meer en ziet,
30. Zoo zal gheblust zijn haren vierighen brant,
Hy dede Guyschaert verworghen als een tyrant,
En beval datmen hem zou bringhen syn herte.
Voor kleyn vreught lijt menich mensch groote smerte.

Met dit alles hebben wij als het ware over de schouder van de dichtende,
roemzuchtige Houwaert kunnen heenkijken. Wij hebben de tekst die vóór hem lag
herkend. Wij hebben gemerkt, hoe hij daaruit zijn eigen strofen en verzen vlot en
handig fabriceerde. Wij hebben hem tenslotte zelfs verzen zien schudden uit het
proza van Coornhert! Hoe kón hij vermoeden, dat men zich later zou druk maken
over de vraag of zulks mocht of niet?;
F. VAN VINCKENROYE
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Kroniek
Codicologie en filologie XI
Rubricatie
Onvoorziene en buiten hun wil liggende omstandigheden hebben de samenstellers
dezer kroniek verhinderd het vorige inleidende onderdeel over ‘Paleografie’ te doen
volgen door de toegezegde uiteenzetting over ‘Paleografie en filologie’. Om nu de
opeenvolging der kronieken niet onnodig te onderbreken is overeengekomen eerst
te handelen over ‘rubricatie’ en ‘illuminatie’, terwijl dan daarna het stuk over
‘Paleografie en filologie’ zal volgen.
De lezer herinnert zich daarbij hoe de rubricatie deel uitmaakt van het boek met
tekst, en als zodanig dus valt onder wat in Kroniek IX (Spiegel der Letteren VI (1963)
312 vlgg.) als ‘Inhoud’ aangeduid werd.
Het zal daarbij nauwelijks betoog behoeven hoe ook hier de filoloog vanuit het
scriptorium naar de codex gevoerd wordt. De rubricatie blijkt namelijk voor de
tekstopbouw structureel noodzakelijk, zodat het goede begrip ervan doorslaggevend
is voor het wel verstaan van de tekst.
De rubricator dankt zijn naam aan het middel waarmede hij werkte, te weten:
rubrica, rode kleur, ‘Rötel’. Van zijn - vaak wel onderschatte - betekenis getuigen
nog heden ten dage allerlei benamingen op het gebied van boek- en aktewezen als
daar zijn: rubriek, rubriceren e.d. De zeer eenvoudige rubricatie (bestaande in het
rood doorstrepen van een aantal letters, meestal zogenaamde hoofdletters)vorderde
geen (bijzonder) vakmanschap, zodat hier in vele gevallen aangenomen mag worden
dat de kopiist tevens rubricator was. Trouwens de niet zelden voorkomende
afbeeldingen van de kopiist aan zijn lessenaar, voorzien van twéé inktkokers (de
ene voor zwarte en de andere voor rode inkt) wijzen daar reeds op. En toch loopt
vaak van de meest eenvoudige rubricering tot de in de volgende kroniek te
behandelen kunstigste versiering slechts één lijn. Het is dan ook, vooral in oudere
tijd, geenszins uitgesloten dat de kopiist tegelijkertijd rubricator en illuminator geweest
1
is .
Maar het ligt voor de hand dat het in scriptoria met een omvangrijke produktie
vrijwel regel is geweest dat de functies van kopiist, rubricator en illuminator
gescheiden waren.

1

Voor codex 76 E 5 van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage is dit verondersteld door
2

G.I. Lieftinck in zijn beschrijving, opgenomen in de fototypische editie van de Beatrijs , onder
medewerking van verschillende geleerden bezorgd door A.L. Verhofstede. Antwerpen, 1948.
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Een en ander hangt samen met de middeleeuwse boekproduktie, waarbij duidelijk
onderscheiden moet worden tussen dure boeken voor kerk, koning en koopman,
en eenvoudige boeken voor monnik en minstreel.
De zesdelige te Zwolle, vermoedelijk voor het kapittel van St. Marie te Utrecht, in
de jaren 1464-1476 vervaardigde, op perkament geschreven en rijk versierde Latijnse
2
bijbel is een specimen van een duur boek voor een kerk vervaardigd . Het
zogenaamde Beatrijs-handschrift, eigenlijk een rond 1374 vermoedelijk in of bij
Brussel op perkament geschreven en verluchte verzamelcodex, waarin behalve de
genoemde legende onder meer ook tekstredacties voorkomen van Jan van
Boendales Dietsche Doctrinael en Jacob van Maerlants Heimelicheit der
3
heimelicheden, is een specimen van een duur boek voor een leek vervaardigd Er
valt niet aan te twijfelen dat de Zwolse bijbel vervaardigd is in een wel georganiseerd
scriptorium, waar een straffe werkverdeling heeft bestaan. Het herinnert daarin aan
het atelier ‘Utrecht’, bekend door zijn produktie van in het Nederlands gestelde
4
foliobijbels
Als voorbeeld van een eenvoudig boek worde hier herinnerd aan het zogenaamde
Heber-Serrure-handschrift. Aldus genoemd naar de negentiende-eeuwse bezitters:
Richard Heber (1773-1833, groot Engels boekverzamelaar) en Constant Philip
Serrure (1805-1872, Belgisch historicus en filoloog). Een voor de overlevering onzer
middeleeuwse letteren onschatbare, uit Rooklooster bij Brussel afkomstige en in
het laatste decennium der veer-

2

3

4

Signatuur: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 31. Vgl. Catalogus codicum manu scriptorum
Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae, Vol. I (Utrecht, 1887) blz. 7 vlg. Zie ook: A.W.
Bvvanck en G.J. Hoogewerff, Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e
en 16e eeuwen verzameld en beschreven. 's-Gravenhage, 1922-1925. 3 dln. (III; blz. 40 vlg.).
Signatuur: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 76 E 5. Een nieuwe uitgave van de
Beatrijs-tekst. waarin aan de codicologische aspecten van de gehele codex is recht gedaan,
zag zo juist het licht: Beatrijs. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door F. Lulofs.
Zwolle, 1963.
Het is al meer dan vier decennia geleden dat A.W. Byvanck en G.J. Hoogewerff een aanvang
maakten met hun studies over de Noordnederlandse miniatuurkunst, waaruit de grote
bronnenpublikatie (boven in nt. 2 nader omschreven) Noord-Nederlandsche miniaturen
voortgekomen is. Vanaf het allereerste begin werd daarbij hun aandacht getrokken door een
aantal grote bijbels in de Nederlandse taal met zeer uitvoerige versiering. Spoedig bleek ook
dat deze bijbels - tezamen met ander belangrijk materiaal - uit de stad Utrecht stamden.
Verder onderzoek leidde tot de vaststelling dat te Utrecht een atelier gevestigd geweest is,
waarvan men de werkzaamheid gedurende een tijdsverloop van meer dan veertig jaren (±
1425 - ± 1468) volgen kan. Vermoedelijk was deze werkplaats gevestigd in het klooster der
Kartuizers ‘Nieuwlicht’ in Bloemendaal aan de Vecht even buiten Utrecht. - Voortgezet
codicologisch onderzoek heeft in de laatste jaren steeds duidelijker doen zien, dat dit atelier
‘Utrecht’ een uiterst belangrijk centrum van boekproduktie geweest moest zijn. Vgl. voor een
en ander: P.J.H. Vermeeren, De Nederlandse Historiebijbel der Oostenrijkse Nationale
Bibliotheek - Codex 2771 en 2772. Het Boek XXXII (1955-1957) 101 vlgg. Alsook diens Het
Passyonael van den Heyligen in het Brits Museum te Londen - Add. Ms. 18162. Het Boek
XXXIII (1958-1959) 193 vlgg.
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tiende eeuw te dateren perkamenten verzamelcodex, die tussen andere de enig
overgeleverde tekst van Hein van Akens Vierde Martijn en Jacob van Maerlants
Der Kerken Claghe bevat. De verzen zijn geschreven op doorlopende regels, waarin
5
de aangebrachte dubbele punten alleen dienen om de versregels te scheiden .
Nu hier het woord Rooklooster gevallen is, zij in deze samenhang erop gewezen
hoe een voortgezet onderzoek naar de librije van Rooklooster aan het licht gebracht
heeft, dat vele van deze boekerij deel uitmakende codices een ietwat goedkope
indruk maken. Hetgeen overigens niet in tegenspraak is met het feit dat de
6
Augustijner koorheren veel waarde aan hun boeken hechtten .
Als voorbeeld van een eenvoudig boek voor de minstreel wordt hier genoemd het
zogenaamde Lancelot-handschrift; een verzamelcodex die een compilatie van een
reeks Arthur - romans in verzen bevat, vermoedelijk voor Lodewijk van Velthem in
een Antwerps scriptorium in de eerste drie decennia der veertiende eeuw
7
vervaardigd .
De eenvoudigste rubricering is die waarbij een woord, dat om een of andere reden
de aandacht moet trekken, voorzien wordt van een klein rood streepje, aangebracht
naast of door de schacht van de beginletter. Deze eenvoudigste soort van rubricering
komt gedurende de hele middeleeuwen voor en heeft veelal betrekking op
beginwoorden, eigennamen, citaten, getallen, titels e.d. Ook onderstreping komt
voor, meestal bij eigennamen of bepaalde begrippen. Verder worden soms gehele
stukken in rood weergegeven: op zich zelf staande letters (beginletters), losse
woorden èn afzonderlijke tekstdelen. Vaak zijn incipits en explicits geheel in rood
geschreven. Vaak ook worden de kleuren bij deze incipit- en explicitregels
afgewisseld, zodat bijvoorbeeld op een rode een blauwe volgt, dan weer een rode
enz.
Behalve aan begin- en eindregels verleende men dikwijls de rode kleur ook aan
paragraaftekens, aantekeningen in margine e.d. Men bedenke nu wel dat deze
rubricatie oorspronkelijk, en in de eerste plaats, bovenal op het praktische gericht
is. Zij structureert de tekst door het aangeven van indeling, het aandacht vestigen
op alineas en het naar voren halen van hoofdzaken. Daarvoor waren trouwens
bijzondere hulpmiddelen te nood-

5
6
7

Signatuur: Gent, Universiteitsbibliotheek, MS 1374. Uitvoerige beschrijving door W.E. Hegman
in zijn uitgave: Hein van Aken, Vierde Martijn. Zwolle, 1958.
Vgl. hiervoor: P.J.H. Vermeeren, Op zoek naar de librije van Rooklooster. Het Boek XXXV
(1962) 134 vlgg.
Signatuur: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10. Een in samenwerking met W.Gs
Hellinga ondernomen voorlopige, uitvoerige beschrijving gaf Maartje Draak in Bijlage I van
haar: De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. Amsterdam, 1954.
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zakelijker, omdat bijvoorbeeld in de meeste middeleeuwse bijbels de ons zo
vertrouwde capita- en verzenindeling ontbreekt. Mutatis mutandis geldt dit ook voor
8
andere teksten .
Onder dit opzicht valt de middeleeuwse codex te vergelijken met een partituur,
die men eerst naar indeling en opbouw moet leren kennen alvorens ermede te
kunnen werken.
Den Haag
P.J.H. VERMEEREN
Amsterdam
W.GS HELLINGA

8

Voor de behandeling van het begrip rubricatie tegen de achtergrond van een reeks voorbeelden
3

vgl. W. Wattenbach, Das Schriftwesen in Mittelalter . Leipzig, 1896.
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In margine
De cyclische bouw van ‘Roose-mond’ in het zoeklicht
‘Ueber einen Dichter reden oder schreiben, ist nicht mehr als ein
Herumgehen um das Unaussprechliche.’ (WILHELM VON HUMBOLT)
‘Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben, durch die man zu den
Quellen steigt!’ (GOETHE, Faust)
1

a

Het grondig onderzoek , dat litt. neerl. doct. M.A.F. Ostendorf aan de cyclische
bouw van Justus de Harduwijns ‘Roose-mond’ (1613) wijdde, heeft geleid tot een
dieper doordringen in de struktuur en tot een verhelderende interpretatie van die
eerste Nederlandse sonnettenkrans.
2
Aanknopend bij onze bevindingen i.z. samenstelling van de bundel , waarbij
hoofdzakelijk werd gezocht naar de bindende rode draad die alle sonnetten,
liedekens, oden en elegieën aaneensnoert, en terloops werd gewezen op een
ogencyclus, een Cupido- of portretcyclus en een trits van basia-gedichten, zijn vooral
de konstruktieve kernelementen het doelwit geweest van Ostendorfs verder
doorgedreven vorsen. Door dit verleggen van het aksent is zij erin geslaagd de
fundamentele hoekstenen van de hele ‘Roose-mond’-struktuur in het licht te stellen.
De cyclussen, waarop wij reeds de aandacht hadden gevestigd, heeft zij in het raam
van een evenwichtige verhouding weten af te ronden, en daarenboven heeft ze
gewezen op nog een woud-cyclus en een slotcyclus met verspreide motieven in de
tweede helft van de bundel. Deze belangrijke vondst heeft dan bij nadere
beschouwing en scherpzinnig onderzoek geleid tot de ontdekking van twee parallele
kranshelften, bestaande elk uit twee cyclussen van samen 25 sonnetten en vier
gedichten van andere vorm: een ogen-, een portret-, een woud- en een slotcyclus,
met ertussen in nog een Anakreontisch idyllisch intermezzo.
Deze cyclische eenheden nu beantwoorden aan verschillende stadia van de
dichterlijke ontroering: het ontwaken van de verliefdheid onder de tover van
meisjesogen, na het luiken dier ogen de inkeer tot het eigen hart als haard van
liefde, het onder smartelijke bezinning ervaren van teleurstelling en twijfel, het nog
even aangolven van idyllische herinneringen en het door alle wanhoop heen zich
vastankeren in trouwe gedachtenis.
Deze ook naar de vorm afgeronde psychologische eenheden leveren Ostendorf
het bewijs dat de ‘Roose-mond’-bundel streng systematisch en welbewust naar
petrarkistische principes werd gebouwd. Het is haar grote

1
2

M.A.F. Ostendorf, De cyclische Bouw van de Harduyns Bundel ‘De Weerliicke Liefden tot
Roose-mond’. (De Nieuwe Taalgids, 50e jg., 1957, blz. 305-314).
O. Dambre, Roose-mond (Zwolse herdruk, nr. 21, 1956, Inleiding blz. 24-30.
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verdienste ons door de precisering van de struktuurschema's en de interpretatie
ervan - ook wanneer men nog over detailpunten, zoals afbakening van grenzen en
situering van bepaalde gedichten van mening kan verschillen - onrechtstreeks nader
te hebben gebracht tot het kernprobleem: want al dadelijk rijst hier de vraag wie de
grondlegger van die struktuur is geweest, alsmede in hoever het haast
mathematische karakter ervan nog kan beantwoorden aan echt persoonlijke
ontroering.
Laten we daar nog even over uitweiden. En allereerst dan, wie heeft de bundel
zoals hij is verschenen samengesteld? Is het de op het voorplan tredende zg.
verantwoordelijke uitgever Guilliam Caudron sr., of is het de zich in (gecamoufleerde)
3
anonimiteit verschuilende dichter zelf? Reeds herhaaldelijk spraken we het
vermoeden en de mening uit dat Caudron enkel een tussenpersoon is geweest en
zijn rol die van een sluierwevende pleitbezorger. Na de studie van Ostendorf is elke
twijfel geweken.
Wel beweert Caudron in zijn opdracht: ‘hoe wel dat niemant den Meester van
dese gheleerde lieffelijcheydt’ - cleyne proefstuxkens... eertijts in den bloey-tijdt sijns
levens... uytghestelt - en heeft tonnen bewillighen van de selve in het licht te gheven
(eensdeels nemende sijne onschult op den ampt die hy teghenwoordich is
bedienende / eensdeel om dat de saecke ghevrocht in den eersten aenvanck sijnder
Jonckheydt / het aenschijn des weerelts / soo hy seyde / niet en was weerdigh):
nochtans wesende eenigh deel derselver / van weghen diese schijnt te verworpen
/ my ter handt gecommen / hebbe dies niet tegenstaende my derven verstauten /
op dat ick ons van ons eyghen goet niet teenemael en beroove / dese in Druck te
laten uytgaen’. Maar is deze verantwoording niet misleidend? Is ze geen vlechtwerk
van Dichtung und Wahrheit?
Zou de auteur zich - zo vlug na zijn benoeming tot pastoor (3 dec. 1607) - tot Prof.
A. Hojus te Dowaai en tot Prof. Puteanus te Leuven (die hem op 10 mei 1608
antwoordt) hebben gericht, indien hij zo geringschattend over zijn jeugdgedichten
had geoordeeld? Blijkt integendeel niet uit zijn raadplegingen dat hij zich ter dege
van zijn dichterschap was bewust, verlangend uitzag naar een mogelijkheid zijn
primula veris te publiceren, en zijn aarzeling uitsluitend voortvloeide uit de overweging
dat ‘weerliicke’ liefdepoëzie niet goed verenigbaar was met priesterlijke waardigheid
en pastorale bezorgdheid (den ampt die hy teghenwoordich is bedienende)? Hij
was huiverachtig uit gewetenskonflikt.
We mogen daarenboven geenszins uit het oog verliezen, dat hij zich in de eerste
maanden van zijn verblijf in de landelijke, afgelegen gemeenten Oudegem-Mespelare,
te midden een nog al eigenwillige en achterlijke, ten dele weerbarstige en door de
buitensporigheden van beeldstormers geschokte bevolking, ontegensprekelijk
eenzaam en ontredderd moet hebben

3

Id., Onderzoek naar het ontstaan van J. de Harduijn's Roose-mond (Leuvensche Bijdragen,
XV, 1923, 3). Ook in de Zwolse herdruk, 1956, blz. 23.
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gevoeld. Voor zijn ontvankelijk gemoed werd het een barre ervaring, de ontgoocheling
van de jonge sacerdos, die voor het eerst de kloof aanvoelt tussen ideaal en
werkelijkheid. Het aanvankelijk afgeremd elan van de priester leidde tot zelfinkeer
en tot heropflakkeren van het vóórpriesterlijk dichterlijk bewustzijn; en het fluïdum
van het dichterlijk vermogen werd gevoed door de herinnering aan de zalige roes
van vroegere omgang met de Muzen. Ook zal de natuur hem in de eerste lente van
zijn leven te lande een opluchting en een toevlucht hebben geboden: haar
geborgenheid schonk hem een nieuwe poëtische inkubatiesfeer. En vanzelfsprekend
zal hij dan vlug kontakt hebben gezocht met enigszins hogerstaanden en
gelijkbesnaarden uit de buurt: met de faktor van de Catharinisten te Aalst Guilliam
Caudron sr., met de geschiedschrijver en dichter uit Dendermonde David van der
Linden (Lindanus), met de dichters Theoderick van Liefvelt uit Opdorp, F. van der
Beken en anderen.
Die kennismaking betekende een opluchting en opende nieuwe horizonnen: de
vrienden waren opgetogen bij het ontdekken van een echte dichter en koesterden
hoge verwachtingen, hijzelf wist zich voortaan geborgen in een kring van door
eenzelfde renaissancistisch ideaal bezielde kunstgenoten. Dat zij in hun geestdrift
uit alle kracht bij hem aandrongen, opdat hij zijn zangerige verzen en melodieuze
sonnetten in het licht zou geven en ‘ons van ons eyghen goet niet teenemael en
beroove’, kunnen we geredelijk onderstellen. En dat hij dan voorwaardelijk zal
hebben toegestemd, moge uit de publikatie zelf blijken. Anonimiteit en een zekere
beperking mogen we als die voorwaarden beschouwen. Vanzelfsprekend anonimiteit,
ten overstaan van de met het priesterschap weinig strokende aard van de gedichten,
en dus een zich verschuilen achter een zg. verantwoordelijke uitgever en een kring
van lofzingende bewonderaars; beperking ongetwijfeld, in die zin dat een keus uit
de vroegere minnedichten diende te geschieden (eenigh deel derselve), en wel een
strikt persoonlijke keus uit geëpureerde vroeger ontstane cyclussen: de kiese situatie
van de auteur noodzaakte tot uitschakelen van ev. al te minnelijke of zwoele
aksenten, alsmede tot beredeneerd rangschikken in een moreel niemand aanstoot
gevende gedachtengang en bundeling, nl. de trouwe gedachtenis aan een
onbeantwoord gebleven argeloze jeugdverliefdheid.
Opvallend is in elk geval dat ter afronding van de sonnettenkrans de auteur nieuwe
sonnetten heeft moeten schrijven; zoals ongetwijfeld het inleidend ‘Sonnet tot
Phoebum’, het opdracht-sonnet I, het verantwoordingssonnet II, waarin
verontschuldigend wordt verwezen naar tijdgenotenminnedichters: zijn neef Daniël
Heinsius, de toen populaire neo-latinisten Lernutius (Lernaut) en Bultelius (Bulteel),
zijn vriend Lindanus (David van der Linden), en het testamentair slotsonnet L. O.i.
dient eveneens het zo volmaakte centrale synthetische sonnet van de ‘Blind-man’
XXV met zijn ondertoon van diepe bezinning als nieuwe aanwinst te worden be-
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schouwd; wellicht nog enkele sonnetten uit de woud- en de minder evenwichtige
slotcyclus, waar het gold de krans naar petrarkistisch model af te ronden.
De bundel in zijn geheel nu, in de definitieve vorm waarin hij in 1613 het licht zag,
draagt alle kenmerken van een bewust ontworpen struktuur: een logisch
samenbundelen in nieuwe retrospektieve schouw van in vroegere levenssfeer
ontstane motiefverbonden reeksen liefdegedichten, zodat eigenlijk niet het spontaan
momenteel-emotionele doorklinkt, maar wel het overkoepelend en bindend
beschouwelijke van het voorbije opduikt; een door de auteur beredeneerde en naar
petrarkistisch- en pléiade-model geordende projektie der emotionele stadia van het
psychologisch wedervaren van een na korte roes ontgoochelde, maar niettemin in
gedachtenis trouw blijvende minnaar.
De ordening geschiedde op grondslag van mode-cyclussen, d.z. reeksen omheen
éénzelfde kern geweven gedichten, waarin elke minnaar echo's van eigen
ontroeringen kon beluisteren, en die anderzijds elke dichter de gelegenheid boden
zich in dezelfde gewaden te hullen. Bij de Harduwijn dagtekenen dergelijke cyclussen
uit de vóórpriesterlijke tijd, het waarschijnlijkst uit de Leuvense periode (± 1600-1605).
Zijn jeugdgedichten, de echt lyrische én de meer cerebraal modische, spiraalden
in de trant van de neolatijnse en van de pléiade-poëzie om magnetische kernen
heen: de ogen, het haar, het anatomisch portret, de kussen, de tranen, het woud,
de bloemen, de maan waren literaire substrata, stimulerende modemotieven
waarachter de dichter zich ter vertolking van eigen verliefdheid, ontgoocheling en
bezinning verschuilde. Dit betekende een tweevoudige inkubatie: de diepere borreling
van het eigene en de bovenrimpeling van het overgenomene. En aangezien de
‘minnaar’ nu de (priester geworden) dichter in de weg stond, zocht de dichter een
uitweg en is het vanzelfsprekend dat beiden met elkaar een vergelijk sloten in de
zin van een selektie die het ‘reyneerbaere’ waarborgde en dus van een verdoezeling
en uitschakeling van het ev. moreel kompromitterende. De bouwkernen groeiden
aldus uit tot een ogen-, een Cupido- of portret-, een woudcyclus, een kus-intermezzo,
en een slotcyclus met gevarieerde motieven, beantwoordend aan op elkaar volgende
stadia van de verliefdheid.
Opvallend is nog, benevens het ontbreken van zwoel erotische echo's, het
overwegen van treurzangen op vreugdezangen. Hunker naar en uitjubelen van
vreugde beluistert men alleen in de ogen- en kussencyclussen. In ‘Roose-mond’
ligt op slot van rekening meer bezinning en treurnis dan opwelling van echte vreugde.
En daarenboven onderscheiden de lyrisch bewogen gedichten zich van de eerder
cerebraal geïnspireerde door een vloeiender ritme. Het lijkt wel of het falen van de
minnaar een zekere inzinking in de dichterlijke bezieling voor gevolg had, hetgeen
dan bij ontstentenis van innerlijke geladenheid sporadisch tot retorische patetiek
leidt.
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Het inschakelen van enkele liedekens, oden en elegieën in de krans van sonnetten
- weer naar het voorbeeld van pléiade-bundels - noodzaakte de dichter tot een
nieuwe selektie. De gekozen gedichten hadden voor hem wellicht een bijzondere
betekenis. Waren eventueel bepaalde herinneringen verbonden aan het kusliedeken
en aan de violetjenselegie, of vond hij ze alleen bijzonder mooi? Beschouwde hij
zijn portret van de geliefde (elegie tot Jan van Swaerveld) als bravourstukje? Werden
de oden ‘onlancx den middernacht ontrent’ en ‘t' samenclap’ (ev. ook de portretelegie)
niet opgenomen uit piëteit voor zijn vader, die de oden van Anakreoon in het
Nederlands had vertaald? Zijn het misschien de oorspronkelijke teksten van zijn
vader? Eigenlijk brengen die ingelaste gedichten een zekere verwarring in de
samenhang van de bundel en is het niet altijd gemakkelijk hun bepaalde plaats
daarin te verantwoorden.
Kompositorisch zijn ‘De Weerliicke Liefden tot Roose-mond’ een tot psychologische
eenheid gesmede bundeling van kleinere door jeugdverliefdheid geïnspireerde
cyclussen; cyclische struktuur, speels hanteren der geheimen van het
4
sonnettenkrans-genre , logische ordening van de waardig bevonden gedichten
danken we aan hun auteur, de dichter Justus de Harduwijn, en geenszins aan hun
inleider, de faktor Guilliam Caudron sr. Zijn kiese situatie dwong hem ertoe zelf het
stramien te vlechten en het weven van een sluier aan zijn vriend over te laten, om
daarna zelf schuil te gaan in de anonimiteit.
Aldus triomfeerde de dichter en kon pastorale wijding met herinnering aan
‘reyn-eerbaere’ minne worden verzoend. Omstreeks 1613 begon overigens een
zeker rigorisme de contrareformatie te doordringen en te overschaduwen (men
denke aan de invloed o.a. van de dekanale visitator H. Calenus, de Leuvense
professor C. Jansenius, de latere aartsbisschop J. Boonen), en dit zal de Harduwijn
mede hebben aangezet zich niet openlijk als minnedichter te affirmeren.
Want ‘minne’ was in elk geval zijn eerste inspiratiebron geweest, een minne die
in werkelijkheid ‘vercruypen (deed zijn) bloedt’. Loutere fiktie, d.i. beperking tot de
sfeer van de verbeelding, of louter literair modespel lijkt ons bepaald uitgesloten.
Affektief van aard (‘ach wie kan wederstaen der liefden stille crachten!’) zal hij
vanzelfsprekend in zijn jeugd hebben gehunkerd naar het ervaren van vrouwelijke
genegenheid. Meisjesogen brachten hem in vervoering en in dichterlijke roes. En
dan vond zijn ontvankelijkheid voor vrouwelijke bekoring een resonansbodem in
zijn onder diverse invloeden gewekte en gestimuleerde gevoeligheid voor
Pléiade-liefdeverzen. Die boden hem het vreemde modegewaad waarin hij zijn amor
5
hulde . En die amor beperkte zich tot een argeloze jeugdverliefdheid die al vlug
werd teleurgesteld en onbeantwoord blijvend uitdeinde in treuren

4
5

Id., ibid. blz. 27-30.
Ibid. VII, blz. 30 en volg.
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en verzaken. Wellicht leidde dit verzaken tot een grotere toevoer van overgenomen
fiorituren, maar geen die onbevangen de ‘Roose-mond’ leest ontkomt aan de tover
van de persoonlijke ontroeringsaksenten.
En als ‘reyn-eerbaere’ tot bezinning gebrachte minnaar, én als zuiver dichter, zo
treedt Justus de Harduwijn ons te gemoet in zijn ‘Weerliicke Liefden tot Roose-mond’.
Gent
O. DAMBRE

Latijnse gedichten van Th. Beza vertaald door J. de Decker en
anderen
In 1548 liet de negenentwintigjarige Théodore de Bèze (Theodorus Beza Vezelius)
1
te Parijs zijn Latijnse Poemata in druk verschijnen . Voor zijn epigrammen (dit soort
gedichten schreef hij het liefst) had hij zich Catullus en Martialis tot voorbeeld
genomen. Nog niet door het licht des Evangelies bestraald, had hij in deze
jeugdgedichten ook aan amatorische ondeugendheden in catulliaanse trant een
plaats gegund. In 1569 zond Beza een herziene uitgave van zijn Latijnse gedichten
2
in het licht , maar daarmee waren de dartelheden van de eerste uitgave niet uit de
wereld, tot leedwezen van Beza, tot leedvermaak van anderen. Jaloerse ambtgenoten
spraken er over met ironie, verklaarde confessionele tegenstanders, roomsen en
3
luthersen, met larmoyante verontwaardiging en verguizing . Zoals in andere moderne
litteraturen vindt men ook bij Nederlandse dichters hier en daar Latijnse gedichten
van Beza vertaald. Ernstige dichters bepaalden zich uiteraard tot die gedichten die
Beza hetzij niet verworpen hetzij herzien hetzij in latere uitgaven had toegevoegd.
Beza's embleemtekst op de ware godsdienst is vertaald door Revius en door
Geerardt Brandt, die ook Beza's lovende epigram op Erasmus heeft vertaald. J.
Vollenhove vertaalt van Beza de ‘Offerhande voor 't vaderlant van Publius Decius
den eerste’ en enige epigrammen op Dido en op Lucretia, Jeremias de Decker een
4
epigram op Lucretia en een puntdicht op de kardinalen .

1

2

3
4

Voor een vroegere bundel in handschrift zie Un premier recueil de Poésies latines de Théodore
de Bèze Textes inédits, cd. F. Aubert, J. Boussard & H. Meylan, Genève 1954 (Bibl. d'Hum.
et Ren. XV 1953).
Zie Fr. Gardy, Bibliographie des OEuvres Théologiques, Littéraires, Historiques et Juridiques
de Théodore de Bèze. Publiée avec la collaboration d'Alain Dufour, Genève 1960 (Travaux
d'Human. et Renaiss. XLI) no. 1 e.vv.
Zie P.-F. Geisendorf, Théodore de Bèze, Genève (1949), p. 18-9.
REVIUS, ed. Smit I 12; zie L. Strengholt, De geschiedenis van een emblema, in DNTg 51
(1958), p. 289-304; zie ook Sp. d. L. 7 (1963), p. 51, n. 3; G. BRANDTS Poëzy, Amsterdam
1688, p. 607, 611 en (‘Uit het Latijn en Fransch van T. Beza gevolgt’) 358; J. VOLLENHOVE,
Poëzy, Amsterdam 1686, p. 632-4, 620, 628, 630; J. DE DECKER, Rym-oeffeningen, 1659,
o

Punt-dichten, Bk I n 231 (p. 43) en no 151 (p. 27); De Decker vermeldt slechts hier en daar
aan welke schrijvers hij puntdichten ontleend heeft. Meer dan de helft van zijn puntdichten
gaan terug op J. Owen, zie J.B. Wilterdink, TNTL 76 (1958), p. 18-40. Beza komt niet voor
in de lijst van schrijvers aan wie De Decker stoffen ontleend heeft bij J. Karsemeyer, De
dichter Jeremias de Decker, diss. Amsterdam (V.U.) 1934, p. 210. Beza's In purpuratos
Cardinales is geciteerd naar de ed. 1569, p. 154-5. - Voor een fragment van een epigram
van Beza in de vertaling van VONDEL ‘Op de wonderbaere Brugh genoemt Pont du Gard’ zie
ed. W.B. × 717. - JUSTUS DE HARDUYN, Den Val ende Op-stand van den Coninck ende Prophete
David, gaat indirect op Beza's Latijn terug; tussen De Harduyn en Beza staat ‘Les Amours
de David et de Bersabee’ van Remy Belleau. zie O. Dambré in zijn ed., Antwerpen 1928, p.
XI en p. 25 n. 1.
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Beza: In purpuratos cardinales
Semiuiros quicunque patres radiante galero
Conspicis & rubrae syrmata longa togae:
Crede mihi, nullo saturatas murice vestes,
Diuite nec cocco pilea tincta vides.
Sed quae rubra vides, sanctorum caede virorum,
Et mersa insonti tota cruore madent.
Aut memor istorum quae celet crimina vestis,
Pro dominis iusto tacta pudore rubet.
J. de Decker: Op de purpere vaderen
GHy die van top tot teen de Roomsche Vaders siet
Int rood scharlaken proncken,
Hunn' hoên en tabberden en sijn (gelooft 'et) niet
Van purper-sap doordroncken:
Sy syn of rood van 't bloed geperst uyt Christus leên;
Of schaemrood om de vlecken,
De lemten, lasteren en schandelijcke seên
Der meesters, diese decken.

Zoals gezegd, waren de catulliaanse speelsigheden van Beza, door hem betreurd
en verworpen, de wereld niet uit. Zijn jeugdgedichten behoren in de achttiende eeuw
tot de ‘klassieke’ bundels van de lichte neolatijnse Muze, samen met de Juvenilia
van M.A. de Muret, de Juvenilia van Janus Secundus, de Pancharis van Janus
5
Bonefonius . Van Beza's amatorische ondeugendheden zijn mij tot heden geen
vertalingen in het Nederlands bekend geworden met openlijke vermeldingen van
zijn naam. Eenmaal vond ik zijn naam tactisch bewimpeld in wat wel een bundel
studenten-poëzie is. Te Groningen verscheen in 1724 een vertaling van Pancharis
of Minnedichtjes van Janus Bonefonius. De vertaler zegt in het voorbericht dat hij
zijn naam willens achterhoudt ‘zo uyt inzigte van de afpersing van dit ontvoltoit
Werkjen, als van het dom en ongelukkig oordeel van zommige gefronste Viesneuzen
te ontgaan, die het meest geladen hebben op deze soort van Minnevaersjes.’ Op
Pancharis volgen met nieuwe paginering amoureuze Mengeldichten, die voor het
merendeel vertalingen zijn uit neolatijnse dichters. Hieronder is een ‘Vertroosting
aan Rozelyn door een hevige koortze aangetast. Uyt Veselius.’ Veselius (= van
Vezelay)

5

Zie de bibliographie van Gardy, vermeld in aant. 2.
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is Beza die in een catulliaans gedicht van 59 hendecasyllabi Ad Candidam,
6
beginnend
Ergò desinitis micare ocelli -

GY Oogjes laat dan van te gloeijen -

treurt over het tanen van liefs ogen, borsten, lippen, wangen; hij roept alle
geneesheren op om met heel hun arsenaal aan geneesmiddelen hulp te komen
bieden. Wat zal hun loon zijn voor haar herstel? Allereerst de lof in één persoon er
twee gered te hebben; dan duizend versjes van dank. Maar er is nog meer: zij zullen
van de herstelde charmes van lipjes, wangen, borstjes, ogen het eerst mogen
genieten:
Vos primi tumidis manus papillis

Nog zal 't U vrystaan haaren Boesem

Admouebitis -

Het eerst te troetlen met Uw handt.

Tot slot richt de dichter nog een woord van troost tot zijn lief; in ‘vers rapportés’
waarvan de Fransen in de zestiende eeuw zo houden, worden de vier
aantrekkelijkheden nog eens gevierd.
Certè restitui cito uidebis

Uw Lipjes, Oogjes, Koontjes, Boesem

Labellis, oculis, genis, papillis,

Zyn binnen korten weêr hersteldt,

Rosas, lumina, purpuram, tumorem.

Wanneer men met meer luyster teldt
De Roosjes, Lonkjes, Purper, Bloessem.

J.C. ARENS

M. van Velden (Campanus) en de Mythologia van Natalis Comes
Het vermaardste mythologische handboek in de zestiende en zeventiende eeuw is
van Natalis Comes (Natali Conti), geboren te Milaan in het begin van de zestiende
eeuw en gestorven omstreeks 1582. Zijn omvangrijke traditioneel allegorisch, zeer
erudiete Mythologia (Mythologiae live Explicationum Fabularum Libri Decem), voor

6

Mengeldichten p. 10-3; Beza, ed. 1548, p. 84-6. In deze Mengeldichten zijn ook enige
navolgingen van Nederlandse dichters (Poot p. 37; Hooft p. 48). In de aanhef van ‘Afscheidt
van Rozelyn’, p. 75, volgt de anonieme maker, wel een student te Groningen (hij vermeldt
‘het Aâ’) de aanhef na van de Herderszang Veldman door Jan van Broekhuizen, die weer
Hooft navolgt. (Hooft ed. L.-St. I 77; J.v.Br., Gedichten, Amsterdam 1712, p. 13).
Hooft

Godinnen slibbergladt des Amstels
-

J. van Broekhuizen

Godinnen groenbemost des Amstels
-

Anonymus Groninganus

GY Water Nymphjes groen bemost,
die aan het Aâ
Uw glaze Woning hebt -
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het eerst gedrukt in Venetië in 1551, is vaak herdrukt en benut in West-Europa .
Vondel vertolkt de com-

1

Zie F.L. Schoell, Etudes sur l'Humanisme Continental en Angleterre à la fin de la Renaissance,
Paris 1926, p. 21-42: Les Mythologistes italiens de la Renaissance et la poésie élisabethaine
(p. 23 over Natali Conti).
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munis opinio, als hij zegt, in de voorrede op zijn vertaling van Ovidius'
Metamorphosen, dat onder de mythologisten ‘Natalis Komes met recht de kroon
2
verdient’ . Karel van Mander heeft in zijn Uytleggingh op den Metamorphosis van
2a
Ovidius (1604) het werk van Comes intensief benut . Comes haalt kwistig aan uit
de antieke litteraturen; op de Griekse citaten laat hij latijnse vertalingen volgen. Jean
de Montlyard, heer van Malleray in Beauce, een protestant die naar Genève
verhuisde en daar burger en predikant werd, geeft in 1597 een Franse vertaling uit
3
van de Mythologie van ‘Noel le Comte’; ook deze vertaling is meermalen herdrukt .
De Montlyard vertaalt vrij en geeft niet alle citaten van het origineel; soms geeft hij
van de citaten bij Comes alleen een samenvatting. Karel van Mander heeft
waarschijnlijk (zie beneden) deze Franse vertaling gekend. Dit is zeker bij een ander
rederijker die ook wilde doordringen tot de antieke wijsheid, tot de Grieken vooral:
4
Matthijs van Velden (devies: Alleen de Hope) . Wij kennen van hem gedichten en
toneelwerk van omstreeks 1622 (in Venus Minne-gifjens) tot 1638 (voltooiing van
Bredero's Het daghet uit het Oosten). Van Velden is de voornaamste bijdrager tot
Amsterdamsche Pegasus van 1627. Zijn meest ambitieuze werk is De Roemster
van den Aemstel, verschenen zonder jaartal en zonder openlijke vermelding van
zijn naam. Een toneelspel Calasires sterfdagh, waarvan de stof is ontleend aan de
5
roman over Theagenes et Chariclea door Heliodorus , is 21 september 1631 ‘gespeelt
op d' Oude Camer in Liefde Bloeyende’. Van Velden onderstreept zijn streven naar
6
hoger door, in Amsterdamsche Pegasus, zijn

2
2a

3
4
5
6

W.B. 7.387 rr. 39-40. Zie ook L.C. Michels t.p. A. Moonen, Poëzy 1700 vermeldt en zijn
Aentekeningen p. 875 Natalis Komes.
Van Mander vermeldt Comes' Mythologie verschillende malen b.v. f. 24b: ‘die wijs' ick tot het
5e. Boeck van Natalis Comes, in zijn Mythologie het 13e Capittel’. Soms vermeldt hij de uitleg
van Comes om echter die van een ander verklaarder te verkiezen, b.v. f. 21a: ‘Maar Caelius
Aug. Curio in zijn eerste Boeck vervolghende de Hieroglyphicken -’. Er is een Franse vertaling
door J. de Montlyard, Lyon 1615 (privilege 18 maart 1610), van Les Hieroglyphiques de
Ian-Pierre Valerian vulgairement nomme Pierius... ausquels sont adjoincts deux autres [livres]
de Coelius Curio (p. 776 beginnen Les Hieroglyphiques de Caelius Augustin Curion).
Zie J. Hutton, The Greek Anthology in France and in the latin Writers of the Netherlands to
the year 1800, Ithaca N.Y. 1946, p. 427-8.
Zie A.D. de Vries Az, De Dichter van De Roemster van den Aemstel, in Oud-Holland I (1883),
p. 64-72.
Er is een Franse vertaling van deze roman door J. de Montlyard, 1620.
In een ‘T'samen-Zangh, Tusschen Caliope en Urania’ (Amsterdamsche Pegasus, p. 29) klaagt
Calliope over de verwaarlozing van de dichtkunst te Amsterdam,

In so weeldighe rijcke stadt;
Waer den handel het al houd onder
Wat Poësy daer voormaels hadt.
- Waer rijt ghy o Tragedy bloedigh?
Waer is / waer is / dyn oude eer?
Waer sijt ghy oock Comedy moedigh?
Ach! ick en sie u nerghens meer.
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naam te latiniseren tot Campanus. Heeft hij van het Grieks meer dan het alphabet
gekend? In elk geval stelt hij het op prijs zijn kennis van die edele taal te tonen.
Boven en vertaling van een ode van Sappho geeft hij de eerste regel (niet geheel
correct) in de oertaal. Misschien heeft hij zijn doorbraak naar het Grieks willen
beklemtonen door zijn naam te graeciseren. Het vers ‘Tot Momum’, voor in De
Roemster, is ondertekend met Χώρειν. Misschien is dit woord een poging tot
vergrieksing van Veld-en: Χώρ- (van Χώρα, Χῶρος, Χωρίον = veld) en _ειν (dat,
zoals bij Comes, de Montlyard en van Mander valt op te merken, vaak infinitiefuitgang
7
is zoals -en in het Nederlands ). Aan De Roemster laat Van Velden voorafgaan een
‘Ode, of Lier-veersen, Aen den Aemstel. Pindarus na-ghebootst’. Van Velden wilde,
zoals Ronsard en anderen, de grootste Griekse lierdichter navolgen. Er is niets
kleins aan zijn ambitie. Van Velden wil ook een geleerd dichter zijn. Het titelblad
van De Roemster kondigt een ‘Verklaringe van eenige duystere Woorden’ aan. In
deze verklaringen verwijst Van Velden voor mythologische zaken enige malen naar
8
Natalis Comes . Diens Mythologie heeft hij ook benut in de Veld-deuntjes die hij
bijdroeg aan Amsterdamsche Pegasus. Daarin valt op (en dat was kennelijk de
bedoeling) dat Campanus (want zo moet men de geleerde dichter wel noemen)
stoffen heeft ontleend aan een hele reeks Griekse dichters, vaak met vermelding
van het werk waaruit hij zijn stof heeft getrokken, epici, tragici, lyrici, bekende en
minder bekende. Campanus heeft van deze werken vertalingen in het Latijn en/of
Frans kunnen raadplegen. Voor sommige stukken die hij op voois heeft gebracht,
is de Mythologie van Natalis Comes tussenschakel geweest. Uit diens hoofdstukken
over Apollo, de Sirenen, en Venus heeft Campanus citaten uit Callimachus,
Apollonius van Rhodos, Sophocles en Euripides bewerkt tot meerdere schakering
en cachet van zijn liedbundel.
p. 7

CALLIMACHUS.

In Apolloos Lof-zang.
[Hymn. 2. 32-7]
Stemme: Het was een longer Helt. & C.
Begint: AL wat aen Phoebus hoort (6 str.
van 6 rr.; aabccb)
Natalis Comes IV 10 (De Apolline), ed.
1584 p. 360.

p. 9

SOPHOCLES in Antigo: [Antigone 781-801]

Stemme: Een Ridder en een Meysken
jonck. & C.
Begint: DE Liefd' is onverwinnelijck/ (7
str. van 4 rr.; abab)
Natalis Comes IV 13 (De Venere, ed.
9
1584 p. 410-1
7
8
9

In een aantekening bij De Roemster, p. D 6r zegt Campanus dat de naam Najaden komt ‘van
het Griecx woort Najein’.
p. D 4r en E 3r. Hij noemt ook L. Giraldus, over wie zie F.L. Schoell, in aant. 1 genoemd, p.
22.
In de uitgave van De Montlyards vertaling die ik benut heb (Rouen 1611), heb ik van dit
beroemde koorlied uit de Antigone geen vertaling gevonden. Campanus heeft waarschijnlijk
het Latijn van Comes bewerkt; zo is strofe 4 wel een pastoralisante uitwerking (de pastorale
poëzie was in de mode) van het woord ‘pastorales’ in de vertaling van Comes. Campanus
kan niet op zijn vertaling gekomen zijn door de vertaling van dit koorlied door C. van Ghistele

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

218

p. 13

HOMERUS

Hym: Vene: [6]

Stem: Waren 't al mijn Vrienden.
Begint: SInght Zangerin de schoone! (13
str. van 4 rr.; abab; vs 3 en 4 worden
telkens herhaald)
Natalis Comes IV 13, ed. 1584 p. 383,
haalt alleen de eerste zes regels van
10
deze hymne aan .
p. 14

ANACREON.

Ode. [14]

Stemme: Het was een aerdigh
Knaepken.
Begint: ICk wil/ ick wil nu minnen! (10 str.
van 5 rr.; abaab)
p. 15

APPOLLONIUS. argon, lib. iiij. [Apoll. Rhod.,

Argon. 4.891-911]
Stemme: Engelsche Fortuyn.
Begint: VErr' inde Zee een heel schoon
Eyland licht, (10 str. van 4 rr.; aabb)
Natalis Comes VII 13 (De Sirenibus), ed.
1584 p. 758-9.
p. 36

ANACREON

na-gebootst, [9]

Twee-spraeck, Stemme: Madona mia
pietá.
(die Sophocles' Antigone middels de Latijnse metrische vertaling van Rataller, ‘Rhetorickelijck
ghetranslateert’ heeft, Antwerpen 1556; zie Neophilologus 1960, p. 62-4).
Sophocles, Ant. 785-6

Φοιτᾷς δ΄ὑπερπόντιος ἔν τ΄
ἀγρονόμοις αὐλᾶισ

Natalis Comes

Incedisque super mare, &
Per pastorales aulas -

Campanus

Het Boeren hut met riet gedeckt/
Hoe kleyn/ en sal by niet versmaden:
Of Harder die zijn Liefjen weckt/
Het leefter al op sijn ghenade.

Rataller

Aequora cani per maris ambulas
Et stabula alta ferarum agrestium -

Van Ghistele ed.

Stout als een heere

J. Grietens p. 63

Derfdy de zee vrilijck ouer spacieren
In bosschen in velden wildy oock
domineren -

10

Campanus verwijst naar de Homerische Hymne op Venus in zijn aantekeningen bij De
Roemster, p. E 3r.
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Begint: WAer vlieghje Duyfjen heen?
(tweemaal 14 rr.)
p. 38

Ode van SAPHO, aen Venus
Op de Sapphica-zangh. Of anders, als
volght:
Begint: ONsterffelijcke Dochter!
hoogh-gheboren, (11 str. van 4 rr.; aabb)

p. 40

Uyt EURIPIDES, [Hippol. 443-50]
Stemme: Een Meysken op een Rivierken,
& C.
Begint: CYtheraea toont haer heel
beleeft, goed-aerdigh mee, (6 str. van 2
rr.; aa)
Natalis Comes IV 13, cd. 1584 p. 388-9.
Zonder vermelding van herkomst:

p. 5

[Philippus, ANTHOLOGIA GRAECA 16.215]
Stemme: Schoon Lief wilt my troost
geven, & C.
Begint: VOormaels de Cupidootjens, (6
str. van 6 rr.; aabccb)
Natalis Comes IV 14 (De Cupidine), ed.
1584 p. 407.
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p. 27

11

[THEOCRITUS 27.1-141

Herders Twee-spraeck, Tusschen
Daphnis en Galathea.
Stemme: Brande Breda. Of, Eens soud'
ick uyt vermeyen gaen.
Begint: MEn seght dat Paris, Herder/eer/
(4 str. van 8 rr.; ababcdcd)
Campanus heeft de vertaling van De Montlyard gekend. Dit blijkt misschien het
duidelijkst uit het liedje dat terugggaat op een epigram van Philippus (eerste eeuw
na Chrisus) in de Griekse Anthologie. Natalis Comes die het aanhaalt laat op de
vier elegische disticha van het origineel een vrij getrouwe Latijnse vertaling volgen
in vier Latijnse elegische disticha. Het is een versje op een afbeelding van Eroten
die pronken met de wapens welke zij op de olympische goden hebben buitgemaakt.
Het ‘zie hoe’ van Philippus komt bij Natalis Comes niet voor; ‘zij dragen’ (dat kan
worden uitgelegd als ‘zij dragen weg’) is in de Latijnse vertaling geworden ‘zij hebben
ontwrongen’. Het buitmaken van de wapens der goden wordt door Philippus als een
voorstadium vermeld ter verklaring van de situatie; in de vertaling van De Montlyard
is he buitmaken het hoofdmoment; hij begint levendig met wat daaraan voorafgegaan
moet zijn, de overval. Dezelfde verschuiving vindt men bij Karel van Mander en bij
Campanus. Campanus' afhankelijkheid van de Fransman blijkt reeds in het eerste
woord. De invloed van de Franse berijming bespeurt men bij beide Nederlanders
misschien ook daar waar gesproken wordt over de wapenbuit die de Eroten behalen
op de oorlogsgod. Philippus spreekt van ‘wapen’ of ‘wapenrusting’ (ὃπλον) en ‘helm’,
Comes alleen van ‘helm’; de helm wordt niet afzonderlijk vermeld door De Montlyard
12
en de beide Nederlanders .

I. de Montlyard
Iadis les Cupidons prindrent par escalade
L'hostel des Tout-puissans, & par grand' algarade
S'armerent richement du butin glorieux
Que pillans leur manoir ils firent chez les Dieux.
Phoebus perd son carquois, son arc; Iupin sa foudre
Dont il touchoit maint corps le reduisant en poudre.
Hertule sa massue, & d' vn semblable trait

11

12

Dit gedicht, ‘Oaristys’, een dialoog tussen een jongen en meisje die met een greppelbruiloft
eindigt, was zeer populair. Geerebaert vermeldt twee vertalingen uit de zeventiende eeuw
(van L. Broomans 1659 en van J. van Someren, 1660; LXXX nos. 2 en 3). Er is een Latijnse
vertaling van Hugo de Groot (Hugonis Grotii Poemata, Lugd. Bat. 1617, p. 165-7). Voor Franse
vertalingen uit de zestiende eeuw zie A. Hulubei, Traductions etc. de Théocrite, en France,
au XVIe siècle, résumé in Actes du congrès de l'assoc. G. Budé à Strassbourg, Paris 1939,
p. 378.
De Montlyard, ed. Rouen 1611 p. 316.; Van Mander, Uytleggingh 1604 f. 7b. ‘Halecret. Corps
d'armure, articulé pour permettre la flexion du buste.’ (Nouveau Petit Larousse Illustré 1955).
Em. Littré, Dict. d. l. L.Fr. haalt onder halecret aan (Sully, Mém.) ‘Le halecret sur le dos, le
casque en la teste’. Voor ‘kreeft’ = borstharnas en ‘ringkraag’ zie W.N.T. VIII 135 en XIII 540
(waar uit Vondel ‘helm en ringkraegh’ aangehaald wordt).
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Neptune sa Fourche-fiere, & Mars son halecret:
Diane son flambeau treluisant, & Mercure
Grand messager des Dieux, son ailee chaussure,
Et son Thyrse Bacchus. Or ne faut s'estonner
Si les hommes foiblets se laissent assener
Aux fleches des Amours, puisque les Dieux suprêmes
Les ont accommodez de leurs armures mêmes.

K. van Mander
Een ander Grieck Philippus schrijft in een Epigramme, dat de Cupidons met een
verrasschinghe den Hemel/oft der Goden huys inghenomen hebben/ en wapenden
hen rijcklijck met seer heerlijcken roof/ nemende Phoebus zijnen gulden koker en
boge/ Iuppiter zijnen blixem/ Hercules zijn knodse/ Neptuno zynen dry-tant/ Mars
zijnen Kreeft/ en Bacchus zijn beveylde Toortse/ Thyrses, waer by seght hy/ niet is
te verwonderen/ dat swacke Menschen hun met de pijlen der Liefden laten treffen/
de wijl de Goden hem met hun reetschap hebben toegherust.

M. Campanus
VOormaels de Cupidootjens,
De wack're Minne-Goodjens
Beklommen met haer al/
Met hooghe leeren vaerdigh
Iupijns Paleys eerwaerdigh/
Met schrickelijck inval.
2 Het gincker er op een buyten/
Te rooven en te ruyten
Van 't reedste datter was:
En dat haer oogh bekoorde/
Van 't geen de Goden hoorden/
Het quam hun al te pas:
3 Daer Phoebus heeft verloren/
Boogh/Pijl/en toe behooren/
So als hy 't droegh ten strijt:
Iupiter oock sijn donder/
Daer hy soo menigh wonder
Mee dee/ die wiert hy quyt:
4 Sijn knodz' Alcides mede/
Neptunus heel ['onvrede/
Sijn dry tand gaffel mee:
Mars rings-kraegh en sijn kolder
Die bleef in dat gebolder
Diaen haer fackels ree.
5 Mercurius de Bode
Van al de hooghe Goden/
Liet daer sijn Leerzen/ach!
En Baccgus onberaden
Syn Thyrsum schoon van bladen/
Die noyt hy meer en sach.
6 Dus isset dan geen wonder/
Dat wy oock moeten onder
Het Minne-juck soo wis/
Na dien sy ons betrapen

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

Met selfs der Goden wapen/
Die niet t'ontwijcken is.
J.C. ARENS

Conscience-varia
Het gewijzigde ‘Wonderjaer’
Nu en dan, en zeer onlangs nog door Dr. H.J. Elias in zijn Geschiedenis van de
Vlaamse gedachte, worden we herinnerd aan de wijzigingen die Conscience op
verzoek van een kerkelijke censuur in zijn eerste boeken heeft aangebracht en aan
de heftige kritiek daarop van P.F. van Kerckhoven.
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Voor een juiste beoordeling van wat beiden daarbij dreef moeten we ons in de tijd
verplaatsen waarin het conflict zich voordeed.
We kunnen dat aan de hand van een paar Antwerpse verkiezingsvlugschriften,
verschenen bij de val van het gematigd liberaal, eigenlijk unionistisch ministerie
Lebeau in april 1841.
Een ons onbekende V***R.F. laat te Antwerpen een vlugschrift verschijnen: ‘De
volksstand en den edeldom’, waarin de kiezers wordt geraden zich te verenigen
‘om den edeldom strijd te leveren’. (‘Men weet, lezen we op p. 7, dat de Kipdorp-poort
en den steenweg op Turnhout de wandeling der edelen was - geenen burger mogt
er zich wagen’). De schrijver valt zeer heftig de kerk aan.
Daarop repliceert een te Leuven gedrukte naamloze brochure: ‘Eenige woorden
van eenen waren Belg over de tegenwoordige staetsomstandigheden’ die de
vrijmetselaars verantwoordelijk stelt voor de heersende onrust. Het ministerie bestond
uit ‘ultra-liberalen, francmaçons... orangisten... al het slechtste... dat er in het land
was.’ ‘Te Antwerpen is eenen deugniet bezig om de menigte op te schudden tegen
den edeldom en de geestelykheid’.
J.B. David uit Leuven repliceert eveneens in een naamloze brochure die te Antwerpen
gedrukt wordt: ‘Een woord van den Boer van d'Eyeren-Merkt over den volksstand
en den edeldom. April 1841’. Hij plaatst zich op een Antwerps standpunt door de
boer van de Eiermarkt als spreektrompet te gebruiken (hij verwijt het oude ministerie
dat het niets gedaan heeft voor de haven). ‘Menschen uit den volksstand, schrijft
hij, mistrouwt u van die mannen die de driften der menigte tegen persoonen van
hongeren rang ophitsen’. Vergeet niet ‘dat er moeten zyn die bestieren en anderen
die bestierd moeten worden’ en iets verder ‘dat de arme van de weldadigheyd der
ryken moeten leven, en den burgerstand van de onkosten die de grooten doen’.
Liberalen en katholieken maken zich op tot een hardnekkige strijd. Hoe Conscience
in deze omstandigheden tot de gewraakte wijzigingen gekomen is mag voldoende
bekend geacht worden: Wonderjaer en Phantazy zijn een succes geweest in de
kleine kring van de schilderende en dichtende romantici maar geenszins
doorgedrongen tot een ruimer publiek. Met de ‘Leeuw’ wordt Conscience echter
iemand met wie rekening te houden is. Aanleiding is een door de regering te
subsidiëren herdruk. De onderhandelingen hebben plaats in de zomer van 1842.
De censor, Vicaris-generaal J.B. van Hemel, dankt Conscience op 2 januari 1843
voor een exemplaar van de nieuwe druk van het Wonderjaer: ‘J'y retrouve toutes
1
nos vues d'il y a cinq mois. C'est parfait.’ Van Hemel is een machtig man, die

1

M. Sabbe, Twee onuitgegeven brieven van H. Conscience aan J.B. van Hemel, in Verslagen
en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie, 1930.
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een rol gespeeld heeft in het verzet tegen Willem I, waarin de Kerk getoond heeft
waartoe ze in staat is. Conscience bezwaart in zijn herdruk de beeldstormers meer,
de katholieke kerk minder, en waar b.v. een van zijn helden eerst uitriep: ‘Ik zal
diensvolgens zijn bloed, dorstig en met vlijt najagen’, maakt hij daarvan: ‘Ik zal hem
diensvolgens niet in ons gezelschap dulden’. In Phantazy wordt niet meer zo uitvoerig
gesproken over de natuurlijke bekoorlijkheden van zijn heldinnen. In de Leeuw
worden enkele grovere woorden geschrapt of vervangen; de inleiding, met het
brandmerken van de inquisitie en de censuur, wordt weggelaten.
2
Van Kerckhoven gaat hem hier heftig over aanvallen . Maar eerst later, na zijn
eigen evolutie van een conformistisch catholicisme naar een uitgesproken
partijliberalisme.
Men leze in De Noordstar van 1841 zijn gedicht Gebed in het bosch, de inleiding
van zijn Gozewijn van hetzelfde jaar waarin hij schrijft ‘de Vlamingen mogen niet te
hoog willen vliegen. Zij moeten het kontakt met het onontwikkelde volk bewaren’,
3
en vooral zijn verslag over de vergadering van het Vlaams Taalverbond in 1844
waarin hij opkomt tegen ‘de zoogenaamde wijsgeerige geest, die in Frankrijk alles
als een pestwalm overdekt’ en ‘de verknochtheid aan de aloude godsdienst en
zedenleer’ huldigt: ‘Wat tegen die gevoelens zou optreden, zou bij het volk geenen
toegang, geene goedkeuring, kunnen vinden, en indien een schrijver verdoold
genoeg ware om zich tegen dit algemeen gevoelen te verzetten, zou hij onvermijdelijk
de straf zijner afwijking van de goede baen moeten dragen en zich in de duisternis
4
verliezen’ enz. enz.
Het gewijzigde Wonderjaer is dan al meer dan een jaar oud!
In 1845 schrijft hij nog in het Kunst- en Letterblad (p. 77) dat men, door zich aan
te sluiten bij een staatkundige gezindheid ‘het vaderlandsche niet tot grondslag
hebbende’, gevaar loopt ‘meer dan eens het zuiver vlaemsche grondbeginsel te
moeten verwaerlozen, zoo niet tegen te werken’. Samen met Conscience leidt hij
5
Louise en Maria von Plönnies door het oude Antwerpen rond .

2

3

4

5

Hij gaat hem tevens alle talent ontzeggen. Conscience kan alleen aan ‘het ruwe, onbeschaafde
gevoel’ behagen en ‘de ongeletterde massa laet zich door klatergoud verblinden’ (De
Vlaemsche Rederijker 1851); het grootste talent van Conscience bestaat hierin, dat hij tot het
volk weet af te dalen; in De Tijdspiegel noemt hij hem ‘een vijand van beschaving en
volksverlichting’ die ‘nimmer aen de spits der letterkunde’ heeft gestaan.
Het Vlaemsch Taelverbond, volledige beschrijving der algemeene letterkundige vergadering
en van het daerop volgend feest, gehouden te Brussel, den elfden Februari 1844, met eene
inleiding.
Dit alles dus ondanks zijn verblijf aan de universiteit te Bologna waar hij zich met de carbonari
zou gecomprometteerd hebben, waarvan hij in ieder geval terug was gekomen met
progressistische denkbeelden.
Luise von Plönnies, Reise-Erinnerungen aus Belgien, Berlijn, 1845.
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Maar reeds in een brief van 9 februari 1843 vraagt hij aan Snellaert: ‘Hebt gij de
tweede uitgaaf van het Wonderjaer al gezien? Het is eene omgekeerde frak’, en op
14 juni schrijft hij hem: ‘Gij zegt dat het beter ware ons volstrekt met geene
staetkunde bezig te houden! Is dat wel mogelijk en kan de tael voortgang maken
zonder aen staetkundige punten te raeken?... Gij verstaet toch niet door tael eene
liefhebberij, zooals hare voorstanders het voor ettelijke jaren dachten?... Denkt gij
niet dat er staetkunde mede gemengt is met zich aan David te onderwerpen en
6
eene goedkeuring des middelaers aftevragen?’
Hij verklaart daar echter nog geen partij mee op het oog te hebben, ‘noch liberael,
noch catholiek’.
Er is op dit ogenblik nog steeds een unionistisch ministerie aan het bewind. De
liberale partij zal eerst in 1846 georganiseerd worden en in 1847 onder Rogier aan
de regering komen.
Op 17 november 1843 schrijft Van Kerckhoven nog aan Snellaert dat Conscience
de leiding zal nemen van het Kunst- en Letterblad en dat hij ‘er zich goed van kwijten’
zal. Na 3 januari 1844 vinden we in de verzameling Snellaert geen brieven meer
van Van Kerckhoven, en in zijn De Vlaemsche beweging, een woord aen het publiek
en aen de Vlaemsche schrijvers van 1847 valt hij Snellaert aan, De Laet, Wappers
en vooral Conscience, die hij aan de katholieken verkocht noemt. In De Vlaemsche
Rederijker van hetzelfde jaar zingt hij de lof van Rogier.
7
De Laet reageert hierop in een brief aan Snellaert . Hij ziet er een maneuver van
de Fransgezinden in om de Vlamingen te verdelen. De nochtans zeer vrijzinnige
Heremans schrijft op 6 september 1847 aan Snellaert zeer afkeurend over de actie
van Van Kerckhoven in De Schrobber, het liberale weekblad dat ‘zo veel kwaad
doet aan de Vlaamse zaak’ maar dat gelukkig weldra zal opgegeven worden.
Snellaert schrijft aan P. de Decker dat Van Kerckhoven sedert drie jaar met Rogier
in correspondentie is om hem in te lichten over de Vlaamse beweging. Hij wil ze
liberaal maken ‘à la façon de Paris’, schrijft hij, terwijl we toch allemaal voor 49/50
8
Vlaams liberaal zijn .
Als het werkelijk van belang is dat Conscience ‘zijn volk heeft leren lezen’ moeten
we inzien dat hij dat niet heeft gedaan met zijn overspannen en zeer zwakke
eerstelingen maar met de Leeuw en de daarop volgende verhalen en kunnen we
een toegeving aanvaarden die de verspreiding van

6
7
8

David had zich in De Middelaer en elders heftig tegen de ‘onzedelijke’ romantische literatuur
van de jonge Vlamingen uitgesproken.
A. Jacob, Briefwisseling van, met en over Hendrik Conscience, II, Gent, 1922, nr. 178.
Id. nr. 194.
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zijn werk in die dagen heeft mogelijk gemaakt. Ook de onverdachte democraat
Zetternam was van toen mening dat er voor ‘het volk’ meer heil te verwachten was
9
van de katholieken dan van de Fransgezinde liberalen .
Het schijnt wel dat de latere Vlaamse liberalen zonder uitzondering begrip hebben
gehad voor de toegeving van Conscience. Max Rooses schrijft in zijn Schetsen
boek: ‘De verleide was te zwak, de verleider te arglistig’. Julius Pée heeft het er
over in Herinneringen aan Julius Sabbe in De Vlaamse Gids (1946). Een derde
getuige ter ontlasting is Julius de Geyter (de dicher van het Geuzenlied!). Uit een
brief die ik destijds (1 maart 1925) ontving van Dr. Julius Pée haal ik aan: ‘In Sept.
1904 bevond ik mij met J. Sabbe en J. de Geyter op reis door de Luxemburgsche
Ardennen. Ik vroeg aan de G. naar zijn meening over C. -Consc., zeide hij, was een
zeer braaf man. V. Kerckhoven en Sleeckx waren daarentegen valsche kerels. Op
zekere avond kwam Frans de Cort hongerig thuis en ging zijn moeder in een naburige
winkel wat eten halen, kaas of zoiets. Terwijl moeder boterhammen snijdt, tuurt
Frans op het papier, waarin de eetwaar was gewikkeld geweest, leest en ontdekt
een brief die gericht was aan V. Kerckhoven. ‘Waar hebt ge dat papier gehaald?’
vraagt hij. - ‘In den winkel’. - ‘Toe loop eens gauw, en vraag of ze er nog zo heeft.
En koop ze maar al, moeder. Toe, de brieven zijn de moeite waard.’ De Corts moeder
liep naar den winkel en vernam, dat de ‘drinkende’ weduwe van V.K. de brieven vor
pondpapier had verkocht. Die brieven, voer de Geyter voort, zijn het bewijs dat ze
C. valsch en oneerlijk hebben behandeld. Later spraken wij over de omwerking van
het Wonderjaer. De G. verdedigde Conscience’.
Er weze overigens herinnerd aan de zelfstandige kandidatuur van Conscience
voor de verkiezingen van 1851 en aan het voor die tijd zo moedige en
vooruitstrevende verslag over het leger voor de Grievencommissie van 1847.

Conscience en zijn uitgever
Uit de door Dr. G. de Groote ontdekte en uitgegeven brieven van Conscience aan
een uitgever zou blijken dat hij zeer op geld uit was en dat hij zijn uitgever min of
meer terroriseerde. Gewoonlijk krijgt in de verhouding uitgever-auteur in de
verbeelding van de letterlievende gemeente de uitgever de lelijke rol (zoals in de
volkswijsheid de maalder de boer bedriegt en de kleermaker het laken door de
schaar haalt), maar ditmaal worden de rollen nu eens omgekeerd.

9

Zie Iets over Vlaemsche beschaving. Antwerpen, 1849.
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Alsof het nog niet genoeg was dat we geen oog meer hebben voor zijn uitzonderlijke
schrijversqualiteiten, voor zijn gepassioneerde vertelkunst en voor zijn grote
stijlvermogen ondanks de zeer gebrekkige taal, die het ‘Vlaams’ van zijn tijd was.
De uitgegeven brieven worden opgemerkt door een recensent die er in zijn blad
over schrijft en daarna wordt deze recensie gebundeld in een veel verspreide pocket
zodat er een nuance wordt toegevoegd aan het beeld dat de goede gemeente zich
van Conscience moet maken.
Hoe schildert inderdaad Garmt Stuiveling in Uren Zuid (Vlaamse Pocket nr. 29) de
goede Conscience af? Hij neemt hem het standbeeld kwalijk dat nog tijdens zijn
leven werd opgericht. ‘Conscience heeft gemeend dat uiterlijk aanzien hem op den
duur de innerlijke bevrediging zou schenken waarnaar hij verlangde’. Hij ‘heeft in
de kwantiteit gezocht wat enkel in de kwaliteit bereikbaar is en al gauw het
honorarium laten gelden als pleister op de altijd schrijnende wonde van zijn
verdrongen zelfkritiek’. Hij werd door zijn tijdgenoten zeer overschat en ‘dit soort
overschatting moet noodwendig leiden tot zelfoverschatting, dus tot vermindering
van zelfkritiek en ten slotte tot aantasting van de persoonlijkheid’...
Het schijnt mij duidelijk dat deze kenner van onze letterkunde, die de Vlamingen
zulk goed hart toedraagt, zich heeft laten beïnvloeden door de ongelukkige brieven.
Alsof Conscience b.v. in '62 aan Van Beers niet geschreven had: ‘Het is voorwaar
geen voordeel een veelschrijver te moeten zijn zooals ik... Gij zijt nog jong: Uwe
vrienden mogen hopen: maar de tijd achter ons is evenwel verloren... Wat mij betreft,
in mijne ballingschap worstel ik al voort tegen de uitputting der eenzaamheid.
Waarschijnlijk zal mijne arbeidzaamheid langer duren dan mijn talent’.
Om nu echter op de verhouding tot zijn uitgever terug te komen: ongetwijfeld had
Conscience behoefte aan geld, vooral wanneer hij te Kortrijk ambtshalve onder de
‘betere’ burgerij verkeren moest en vrouw en dochter daarbij geen geringe eisen
stelden. Daarvoor heeft hij te Antwerpen een slechtbetaalde betrekking gehad en
zelfs een paar jaar van zijn pen moeten leven.
Dat hij de afrekeningen van zijn uitgever nauwkeurig controleerde kan bovendien
zijn oorzaak gevonden hebben in een in gebreke blijven van deze laatste.
Hij schijnt er bij Conscience te hebben op aangedrongen om een uniforme uitgave
van zijn werken te mogen maken met de hoop zijn eigen fianciële toestand te
verbeteren die door een ongelukkige speculatie in gevaar was gebracht:
In een brief van Julius Pée van 3 februari 1925 staat hierover deze mededeling
van De Geyter: ‘(N)... was de uitzuiger van Conscience. Men zegt, dat zij 400.000
Frank op de Bank Bardou (pour la christianisation des
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capitaux) te Parijs plaatsten en grotendeels verloren. Conscience nam hij par la
corde sensible.’ En hij is er zeker niet slecht bij gevaren. Hij heeft er een mooi huis
van gebouwd in een van de nieuwe straten bij het stadspark, die Consciencestraat
werd genoemd.
E. DE BOCK

Op zoek naar Lodewijk van Deyssel te Mont-lez-Houffalize
De vallei van de Ourthe tussen La Roche-en-Ardenne en Houffalize is nu eenmaal,
dit sedert jaren, laat ik zeggen mijn meest geliefd vakantieoord geweest, en is het
nog; ik vind er wat ik voor mijn naastbestaanden en mezelf nodig heb, en hoef dus
niet zo ver van huis om wellicht evenveel te zien, te horen en te leren, - immers, op
zijn minst evenzeer als de cultuur is en blijft de natuur een vat van symbolen, - als
zij die, ver van have en goed, meer ongemakken dan genoegens tegenkomen.
Een tweede reden, waarom ik er praktisch niet zo zeer mijn tijd verspil, is dat ik
er, met de knapzak op de rug, in de Belgische Ardennen van de Hollandse Tachtigers
kan rondzwerven, en er in de dalen en op de hoogten van deze Oost-Ourthe tal van
herinneringen kan controleren van en aan Jacques Perk, Willem Kloos, Lodewijk
van Deyssel, Frank van der Goes, Albert Verwey, ook verwanten en kennissen als
Marie Adrien Perk, Mathilde Thomas, Josephus Albertus Alberdingk Thijm, Willem
Doorenbos, Maurits Mendes da Costa, François Erens, e.a. Inderdaad, deze
Ourthevallei is niet enkel zowat als het Hinterland, ook de directe inspiratiebron
geweest van heel wat werk van de Hollandse Tachtigers, om te beginnen van de
Mathilde van Jacques Perk. Lodewijk van Deyssel, die jaren achter elkaar te Laroche
(1885), Esneux (1887), Mont-lez-Houffalize (1887-1889), Esneux (1902),
Mont-lez-Houffalize (1907), Bastogne (1909), Laroche (1911), Esneux (1912),
Rochefort (1912), Laroche (1913), verbleef, weet dit indirect in zijn Gedenkschriften
(uitg. Harry G.M. Prick, I, blz. 296 en vgl.) te erkennen, als hij schrijft: ‘Ik heb altijd
de Belgische Ardennen het mooiste der mij bekende berglanden gevonden’. Iets
verder: ‘Nu zijn de Belgische Ardennen het eenige bergland, waarmede ik ooit intiem
ben geweest’.
Van deze intimiteit juist tussen Lodewijk van Deyssel, ook het werk dat hij er, in
1887-1889, schreef en ‘het mooiste der (hem) bekende berglanden’ heb ik in de
laatste grote vakantie te en rond Mont-lez-Houffalize iets willen terugvinden. Vooral
ook met het oog op mijn teleurstelling bij de lectuur van Pricks aantekeningen en
bijlagen in de heruitgave, ‘volledig naar het handschrift’, van bedoelde
Gedenkschriften, waaruit blijkt dat de heruitgever feitelijk weinig inspanning heeft
gedaan, - althans niet voor het hoofdstuk Houffalize / 1887-1889 / J.A. Alberdingk
Thijm, -
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om iets meer af te weten van de personen, omstandigheden, plaatselijke toestanden
waarmee Lodewijk van Deyssel, in zijn Houffalize-tijd te Mont, heeft te doen gehad.
Ik weet het, er is reeds te veel tijd over heengegaan, om nog talrijke en juiste
gegevens hierover te kunnen ontdekken; het had vijfentwintig jaar vroeger moeten
gebeuren, toen nog directe getuigen in leven waren. Een reden te meer dat ik
verzameld heb, wat er op het ogenblik nog te verzamelen valt; het heeft zeker niet
veel te maken met de aard en het wezen zelf van Lodewijk van Deyssels werk en
diens persoonlijkheid, maar het is dan toch altijd dàt voor hen, die van literaire
anekdotiek literatuurgeschiedenis weten te maken.
In het begin van hoofdstuk XII over zijn verblijf te Mont-lez-Houffalize zegt Lodewijk
van Deyssel in zijn Gedenkschriften dat hij, in maart en april 1887, samen met zijn
broer Frank L. Th. Alberdingk Thijm, Houffalize bezocht; het was bij deze gelegenheid
dat Ridder van Scherpenzeel Thijm, kantonrechter voor Houffalize, ‘aan wien (hij)
nog in de verte vermaagschapt was’, zijn aandacht vestigde op de Villa des Chéras
te Mont, alwaar hij zich na zijn huwelijk zou vestigen.
Ik heb niet nagegaan in hoever Ridder van Scherpenzeel Thijm, kantonrechter voor
Houffalize (tussen haakjes ontdekte ik, in de adellijke bescheiden, niets van
ridderschap in zijn geval; eenvoudig, dat hij ridder was in de Orde van Leopold), in
de verte aan Lodewijk van Deyssel ‘vermaagschapt’ was; wel vond ik dat hij, langs
vader, uit Venlo stamde. Jean Georges Guillaume Valère Armand van Scherpenzeel
Thim (aldus de spelling van zijn naam in de Luikse bevolkingsregisters), werd
inderdaad geboren te Luik op 29.4.1855; hij was de zoon van Jules Hubert van
Scherpenzeel Thim, geboren te Venlo op 5.9.1822, bij leven hoofdingenieur en
mijndirecteur, 34, rue Nysten, te Luik, en overleden te Luik op 31.5.1903; zijn moeder
heette Dieudonnée Joséphine Françoise Mouton. Zijn Hollandse grootouders waren
Jean van Scherpenzeel Thim, gehuwd met Anne Pétronile Verwins.
Armand van Scherpenzeel Thim promoveerde te Luik tot Doctor in de Rechten op
4.3.1879; hij huwde te Luik, op 3.3.1881, Maria Jeanne Joséphine Blanche Sarens,
geboren te Charleroi op 21.5.1859. Volgens inlichtingen ingewonnen bij J. Bastin,
gemeentesecretaris te Houffalize, en Georges Cawet, ere-gemeenteontvanger van
Houffalize (76 jaar oud), liet Armand van Scherpenzeel Thim, omstreeks 1880, te
Houffalize een woning bouwen, het nog altijd bestaande Château de Ste-Anne, dat
hij tot aan zijn vertrek in 1910 uit Houffalize voor Luik, 41, rue du Vieux-Maieur,
ononderbroken zou betrekken. Intussen was hij tot kantonrechter voor Houffalize,
arrondissement Marche, benoemd geworden, bewoonde eerst het Château de
Tavigny (Tavigny-lez-Houffalize), en betrok voorgoed zijn eigen woning te Houffalize,
201, rue Ste-Anne, omstreeks 1882-83. Volgens het Annuaire administratif de
Belgique (Bruylant), was hij in 1910 nog altijd
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kantonrechter (juge de paix); in 1911 is hij vervangen. Hij werd ingeschreven te Luik
op 28.6.1910, en overleed er op 8.7.1928.
De Villa des Cheras (niet Chéras) te Mont-lez-Houffalize, op het ogenblik als annex
opgenomen in het geheel van het Hôtel-Château des Cheras van de kinderen Louis
Joseph Neybuch, - hoek van de weg naar Luik, en die naar Gouvy, - was gebouwd
geworden ‘door den Heer Carpentier’, weet ons Lodewijk van Deyssel verder mee
te delen; hij was de ‘zoon van een gefortuneerden bierbrouwer uit Antwerpen, een
sportsman, die, na twee jaar op zijn yacht op zee te hebben doorgebracht, dit huis
in deze hooge eenzaamheid voor jachtverblijf had laten zetten’. Dit is zo, behalve
dat Carpentier niet de zoon van een Antwerpse, maar van een Izegemse bierbrouwer
was.
Afgaande op inlichtingen, die me werden verstrekt door notaris Louis Urbin-Choffray
te Gouvy, werd het goed waarop eerst de villa, jaren later in 1909 het hotel werd
opgetrokken, inderdaad oorspronkelijk gekocht door Firmin Carpentier, rentenier te
Luik, en wel op 19.3.1881; volgens aanduidingen, te vinden in de kadasterbescheiden
van genoemde notaris, schijnt Carpentier de woning te hebben laten bouwen (‘semble
avoir contruit la maison’).
Firmin Antoine Marie Joseph Carpentier, vrijgezel en rentenier, zoon van de brouwer
Pieter Jan Carpentier (geboren te Meulebeke op 22.8.1815, en overleden te Izegem
op 4.5.1856) en Virginia Antonia Tack (geboren te Kortrijk op 18.11.1817, en aldaar
overleden op 14.5.1901), werd geboren te Izegem (W.-VI.), op 25.9.1844.
Van uit Kortrijk, Handboogstraat I, waar hij bij zijn moeder inwoonde, vertrekt hij
naar Luik, waar hij als rentenier het eerst ingeschreven wordt 10, rue de Sluse, op
21.10.1874. Volgens Philippe de Bruyn-Marchot, Livre d'adresses ou Almanach
officiel du commerce etc. de la Ville et de la banlieu de Liège, 6de uitg., 1877, vindt
men hem te Luik, in 1877-78, 8bis, rue de Sluse, gevestigd; de laatste keer, in
1882-83, opnieuw 10, rue de Sluse, en wel steeds als rentenier. Het is dus de tijd
waarin hij, op 19.3.1881, te Mont het goed Les Cheras (De Hellingen) koopt, en
hierop, heel waarschijnlijk, de Villa des Cheras laat bouwen, volgens Lodewijk van
Deyssel als jachtverblijf; hoe dit ook zij, in het bevolkingsregister 1867 en vgl. jaren
o

van de gemeente Mont, gehucht Fontenaille, f 173 (hetzelfde folio, dat ons ook
inlichtingen zal verstrekken over het verblijf aldaar van de Alberdingk Thijms), treffen
we Carpentier, komende van Luik, als ingeschreven aan op 1.1.1883; te Luik wordt
hij afgeschreven voor Mont, op 11.1.1883; hij had dus, op die datum, zijn villa kunnen
betrekken, en dit als eigenaar. Eigenaar zou hij echter niet zo lang blijven; op
28.11.1885 (het Luxemburgs kadaster, Aarlen, geeft voor perceel sectie D, nr. 673,
P, 28.9.1885 op) verkoopt hij goed en villa aan Lucien Rossignon, handelaar in
stoffen, 1, place de la Cathédrale (thans Café Cécil, 1, place du Roi Albert), te

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

229
Luik, en zijn echtgenote Eloïse Emilienne Liénard. Het zijn de heer en mevrouw
Rossignon over wie Lodewijk van Deyssel het verder in zijn Gedenkschriften heeft,
en van wie hij zelf de Villa des Cheras had gehuurd. Wat nu Firmin Carpentier betreft,
op 1.1.1887 wordt hij voorlopig afgeschreven te Mont, op 12.1.1887 ingeschreven
5, boulevard Anspach te Brussel, op 20.1.1887 voorgoed afgeschreven (rayé) te
Mont. De verdere pleisterplaatsen van ‘le capitaine Carpentier’ volgens mijn zegsman
Fernand Dislaire uit Houffalize (74 jaar oud), schrijnwerker en timmerman van beroep
en die met zijn vader Victor Dislaire op achttienjarige leeftijd vanaf 1907 aan de
verbouwing van de oorspronkelijke Villa des Cheras, die van de Alberdingk Thijms,
had gewerkt, - ‘on l'appelait le capitaine, parce qu'on savait que c'était un ancien
marin, et qu'il avait beaucoup navigué’, vertelde me Fernand Dislaire met zijn
onberispelijk Ardens geheugen, - zullen de Lodewijk van Deyssel-biografen allicht
niet interesseren. Maar ik geef ze dan toch volledigheidshalve. Op 10.8.1887 vertrekt
Firmin Carpentier uit Brussel, en wel weer voor Luik, alwaar hij afgekeurd wordt als
militair; op 6.1.1888 verlaat hij Luik voor Antwerpen; op 23.5.1891 is hij opnieuw te
Brussel, eerst 43, rue Stefanie, dan 41, rue de l'Enseignement, gevestigd; op
2.5.1894 verlaat hij Brussel voor Lanklaar, waar men hem, wonende op Vierveld,
ingeschreven vindt op 5.5.1894. Hij overleed te Lanklaar op 17.11.1894.
Zoals uit dit alles blijkt, een zwerversleven dit van ‘le capitaine Carpentier’, waarvan
de herinnering te Houffalize nog niet helemaal uitgestorven is. Het was van deze
Firmin Carpentier, deelt Lodewijk van Deyssel ons nog mee, dat hij het geluk had
gehad de bekwame knecht te kunnen krijgen, ‘die huis en streek kende’.
Op 28.11.1885 (of 28.9.1885, cf. supra) gaat dus de Villa des Chéras van Firmin
Carpentier in het bezit van de echtgenoten Lucien Rossignon en Eloïse Emilienne
Liénard over.
Eloïse Emilienne Liénard werd geboren te Jandun, dép. des Ardennes, Frankrijk,
op 29.7.1845. Een eerste huwelijk ging zij aan, - echter niet te Luik, waarschijnlijk
in haar geboorteplaats, - met Marie Joseph Eugène Lucien Rossignon, geboren te
Avioth, dép. de la Meuse, Frankrijk, op 16.12.1845. Deze had, vermoedelijk in
1872-73, - ten bewijze de eerste en enige advertentie, blz. 19, in De Bruyn-Marchot,
3de uitg., 1872, luidende: ‘Maison Rossignon Frères, etc.’; de advertentie slaat op
de eerste vermelding aldaar, blz. 80, van het huis onder de naam van de betrokken
plaats, nl.: ‘Rossignon, frères, Lucien et Fernand, draperies et nouveautés,
confections pour dames. (V. aux annonces, page 19). Place de la Cathédrale, 1’, een bekende stoffenzaak opgericht, samen met zijn broer Ferdinand Rossignon.
De Rossignons hadden voor de goede gang van hun zaak, enkele tijd nadien, een
winkeldochter aangeworven, en wel een Française uit hun geboortestreek, nl. Eloïse
Emilienne Liénard uit de Franse Arden-
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nen; het is met deze Française dat Lucien Rossignon, zeker voor 28.11.1885 (op
28.9.1885, cf. supra), in het huwelijk zou treden; het gevolg hiervan was de aankoop,
op 28.11.1885 (idem), van de Villa des Cheras; ook het feit dat, vanaf 1886-87,
Lucien Rossignon aan het hoofd van de stoffenzaak alleen overblijft. De naam
Ferdinand Rossignon wordt, van dan af, niet meer vermeld in het adresboek. Het
is dus van Lucien Rossignon en zijn echtgenote Eloïse Emilienne Liénard dat
Lodewijk van Deyssel, tijdens of onmiddellijk na zijn bezoek te Houffalize bij de
kantonrechter Armand van Scherpenzeel Thijm in maart-april 1887, voor f 750 's
jaars, het ‘alleraardigst’ huis huurde om er zich, na zijn huwelijk op 26.5.1887 met
Catharina Bartholomea Horyaans, eind juni van hetzelfde jaar, te vestigen.
In bovengenoemd bevolkingsregister vanaf 1867 en vgl. jaren van de gemeente
o

Mont, gehucht Fontenaille, f 173, nr. 5, vindt men Alberdingh-Thym (sic!), Charles
Jean Louis (erboven-: Karel Joan Lodewyck), geboren te Amsterdam 1864 22 7bre),
o

Epoux du n 6, le 26 mai 1887, rentier, vertrekkende naar Amsterdam (Hollande)
1889. Date radiation 1889, ingeschreven als komende van Amsterdam 1887 29
décembre. Onder nr. 6 vindt men zijn echtgenote Horyaans, Catherine-Bartholomée
(erboven: Catharina Bartholomea), geboren te Amsterdam 1864 23 juillet, Epouse
o
du n 5, vertrekkende naar Amsterdam (Hollande) 1889. Date radiation 1889,
ingeschreven als komende van Amsterdam 1888 6 7bre. Onder nr. 7 eindelijk vindt
men de naam van de te Mont geboren eerste zoon van de Alberdingk Thijms vermeld,
nl. Alberdingk-Thijm, Josephus Willem-Lambertus, geboren te Mont 1888 15
os
novembre, Enfant des n 5 et 6, rentier, vertrekkende naar Amstredam (Hollande)
1
1889. Date de radiation 1889, en wonende te Mont (Cheras) . De geboorteakte van
deze eerste zoon van Alberdingk Thijm Karel Joan Lodewyck, littérateur et rentier,
24 ans, domicilié Cheras-lez-Fontenaille is in het geboorteregister 1881-90 te vinden,
o
f 8, nr. 28, en ondertekend door de toenmalige gemeentesecretaris Constantin
Ferir, daarbij K.J.L. Alberdingk Thijm, dit in een voorbeeldig schrift.
De verdere lotgevallen interesseren misschien niet meer direct de Villa des Cheras
van Lodewijk van Deyssel, maar ik geef ze dan toch ook, eerst om aan te tonen hoe
het goed er thans uitziet, dan ook om (wie weet!), langs deze weg, tot de ontdekking
van eventuele documentatie te geraken. Brieven en bescheiden vindt men soms
precies daar, waar men ze allerminst vermoedde.
Lucien Rossignon overleed op 11.3.1888, d.i. in de tijd van Lodewijk van Deyssel
te Mont. Op 22.12.1892 trad Eloïse Emilienne Liénard, d.i. Me-

1

In de kolom Observations staat, in potlood, te lezen: ‘Les certificats de changement de
résidence, adressés à l'intéressé sous pli cacheté, n'ont pas été retournés’. De noot slaat op
de vader.
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vrouw Lucien Rossignon, een tweede maal in het huwelijk met Charles Jules Henri
Bouvrie, geboren te Marche op 17.9.1852, weduwe van Marie Elisabeth Virginie
Siffert, overleden te Marche op 8.2.1888. Charles Bouvrie was gemeenteraadslid
te Marche, en tevens architect. Als zodanig maakte hij voor zijn vroegtijdig overlijden
op 18.7.1899, plannen voor de verbouwing van de oorspronkelijke Villa des Cheras;
deze werden in de loop van 1907 en 1908 uitgevoerd, nl. wat het timmerwerk betreft
door de vader van Fernand Dislaire, Victor Dislaire, met wie zijn zoon meewerkte.
Er werd o.a., met uitzicht op de weg naar Gouvy, een nog steeds bestaande grote
toren opgericht (daarom Château des Cheras); daarbij werd de villa, behalve
verbouwingen binnenshuis, geflankeerd met twee, eveneens nog bestaande
gebouwtjes; als men de villa van op de stoep van het vlakover liggend hotel bekijkt,
links ‘la remise’ voor kar, rijtuig en paard, rechts ‘la maison du garde’. Het eigenlijke
hotel kwam er pas een jaar later, in 1909; het werd ook gebouwd volgens plannen
van architect Charles Bouvrie welke vader en zoon Dislaire, wat het timmerwerk
betreft, ten uitvoer brachten; beiden werkten trouwens voor de architect tot aan de
dood van zijn vrouw. Het is dus niet te verwonderen, dat Fernand Dislaire zich deze
vooroorlogse tijd nog steeds duidelijk herinnert; de verbouwing, in huis, van de
veranda en de keuken; de aan de kant van het hotel, lager dan de ingang gelegen
biljartzaal (er staat nu een ping-pong, doch voor de huidige eigenaars, de kinderen
Louis Joseph Neybuch, is het nog altijd ‘la salle de billard’ die, volgens de
nauwkeurige beschrijving welke Lodewijk van Deyssel van de villa geeft en in de
grote trekken overeenstemt met de huidige stand, in zijn tijd ‘boven aan de trap’ in
de hall gelegen was); de moeilijkheden die ondervonden werden bij het verwijderen
van de sparren in het bos, dat er nog altijd voor een deel is; de moeilijkheden ook
met het personeel van het hotel, dat beheerd werd eerst door een zekere Grader,
dan een zekere Bay uit Luik, ook Mlle Lefèvre uit Saint-Marc (Virton); de garages,
die ze achter het hotel hadden te bouwen voor de automobielen van de firma Pipe
uit Antwerpen, aldaar ondergebracht om deel te nemen aan de eerste autowedrennen
te onzent, nl. in het kader van het Circuit des Ardennes te Bastogne. Ook herinnert
Fernand Dislaire zich latere huurders van de villa van Lodewijk van Deyssel, een
zekere Huberty, leraar aan het conservatorium te Brussel, een zekere Roger,
kippenhandelaar, eveneens uit Brussel, die, als in Lodewijk van Deyssels tijd, of
met de malle-poste Luik-Manhay-Bastogne, of met die van Gouvy naar Houffalize
hadden te reizen; zo deed o.m. ook Mevrouw Eloïse Emilienne Bouvrie, die voortging
met in Luik te verblijven, en ieder weekend naar Les Cheras reisde. Althans tot in
1912.
Inderdaad, in 1912 verhuurde Mevrouw Eloïse Emilienne Bouvrie de villa en het
hotel (haar tweede man, Charles Bouvrie, was, zoals gezegd, jong overleden), die
zij in hun geheel op 25.6.1891 van de erven Rossignon
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geërfd had, - zij overleed kinderloos te Theux op 10.12.1925, - aan Mevrouw Marie
Laurent-Galère, dochter van een Luikse brouwer. Mevrouw Laurent huurde het goed
tot op 23.4.1927, datum waarop de erven van Mevrouw Eloïse Emilienne Bouvrie
dit aan Louis Joseph Neybuch en diens echtgenote Hortense Marie Thérèse Berhin,
de ouders van de huidige eigenaars, verkochten. De moeder overleed op 25.9.1952,
de vader op 23.12.1955, zodat op het ogenblik villa en hotel eigendom zijn van de
vijf kinderen Neybuch, nl. Marie, Philomène, Jules, Léona en Léa. Het zijn de eerste
vier die de zaak uitbaten (de laatste is getrouwd, nl. te Hollogneaux-Pierres), en
die, in purper, op het vaatwerk van het hotel de in 1907 verbouwde Villa des Cheras,
gezien van op de weg naar Gouvy, hebben laten aanbrengen. Lodewijk van Deyssel
zou die zeker nog herkennen, vooral daar hij er, tussen 1887 en 1889, menige
prachtbladzijde over Emile Zola schreef, Nieuw Holland persklaar maakte, de
correctie van de proeven van Een Liefde voltooide, aan Menschen en Bergen
voortwerkte, volgens ‘la manière de Houffalize’ De kleine Republiek schreef, en er
vader, moeder en broer, verder zijn vrienden Willem Kloos, Frank van der Goes,
2
Maurits Mendes da Costa, S.J. Bouberg Wilson en François Erens op bezoek kreeg .
Om nog even op Emile Zola terug te komen. Het is verbazingwekkend hoe, tot
op de dag van vandaag, niet de herinnering aan Lodewijk van Deyssel
(ere-gemeenteontvanger Georges Cawet wist zoiets van ‘un écrivain et de nationalité
étrangère’; de brave man dacht, dat hij de vader van Armand van Scherpenzeel
Thijm was), doch aan Emile Zola, aan ‘les oeuvres d'Emile Zola’, ‘une bibliothèque
Emile Zola’, en dit in direct verband met de Villa des Cheras, is blijven voortbestaan.
Van wat ik deze schim van Emile Zola zou willen noemen, op en rond de villa, bezit
ik twee getuigenissen, een rechtstreeks van Fernand Dislaire uit Houffalize, en een
onrechtstreeks van Walter Phillipart, de huidige gemeentesecretaris te Mont.
Zo wist Fernand Dislaire me te vertellen, dat Mevrouw Eloïse Emilienne Bouvrie,
bij de verbouwing van de villa in 1907, in huis werken van Emile Zola ontdekte;
ondanks het feit dat ze een Française was, vond zij die

2

Cf. voor de dateringen hieromtrent de Aantekeningen van Harry G.M. Prick in Lodewijk van
Deyssel, Gedenkschriften, voor de eerste maal volledig naar het handschrift uitgegeven,
ingeleid en van aantekeningen voorzien, 2 dln., Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1962, blz. 705
en vlg. - Hierbij van dezelfde: Ontstaan en Achtergrond van ‘Menschen en Bergen’, Roeping,
30ste jg., 4, juni 1954, blz. 172 en vlg.; Uit de Brieven van Frans Erens aan Lodewijk van
Deyssel (1884-1900), Ibidem, 31ste jg., 8, december 1955, blz. 491 en vlg.; Kloos uit logeren,
Ibidem, 33ste jg., 12, april 1958, blz. 706 en vlg.; Lodewijk van Deyssel over Jacques Perk,
Ibidem, 35ste jg., 7, december 1959, blz. 448 en vlg.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

233
onzedelijk, en liet ze verbranden. Victor Dislaire echter, - de vader van mijn zegsman,
- wist er echter een drietal uit de brandstapel te redden, en bracht ze mee naar huis
in Houffalize. Fernand Dislaire doorbladerde ze (hij zei me niet, dat hij ze gelezen
had), tot op een dag ook zijn moeder, die een vrome gelovige vrouw was, ze in het
vuur gooide. Volgens hem waren de boeken afkomstig van ‘le capitaine Carpentier’,
die de werken van de Franse meester op de Villa des Cheras had gebracht.
Walter Phillipart, de behulpzame gemeentesecretaris van Mont, - die me nl. op de
voorbeeldige handtekening van K.J.L. Alberdingk Thijm wees onder de geboorteakte
van zijn eerste zoon Joseph Willem Lambertus, en hierbij, als een perfect grafoloog
zonder het te weten, aanmerkte: ‘Cette signature prouve que ce monsieur n'était
pas un monsieur faux’, - deelde me in verband met de geheimzinnige aanwezigheid
van werken van Emile Zola, op de Villa des Cheras, een andersluidende versie
mee. Ze werd trouwens ten dele bevestigd door een van mijn andere zegslui, Maxime
Louis (75 jaar oud), die achttien jaar lang te Mont heeft gewoond, en thans te Nadrin
woonachtig is.
In het begin van de eeuw, zei me de gemeentesecretaris, - het verhaal is hem door
overlevering ter ore gekomen, - was er te Mont een bende jongelui, leeglopers,
grappenmakers, vooral b.v. bij gelegenheid van de verkiezingen, feitelijk een bende
primaire, achterlijke doch gewiekste beunhazen, en die op sommige ogenblikken
het air van vooruitstrevende, geëvolueerde dorpskornuiten wisten aan te nemen.
Aan het hoofd hiervan stond een zekere Târdi Popol (Paul le Tardif, eigenlijk Paul
Batteux, de zoon van een schoenmaker). Deze bofte erop dat hij op de Villa des
Cheras kwam, er het hof maakte aan ‘la dame des Cheras’, (Mevrouw Rossignon
of Bouvrie), terwijl hij, vertelde hij aan wie het horen wilde, in de hals van bewuste
dame met haar halssnoer speelde, en haar zo de hals kittelde. Het was nl. deze
zelfde Târdi Popol, die er achter gekomen was, dat zich op de villa ook werken van
Emile Zola bevonden: hij kwam ertoe er enkele te bemachtigen, en ze aan zijn
kornuiten door te geven. Is dit weer geen naïef doch sprekend volksverhaal, en dat
gewoon bewijst hoe soms dingen, - als in dit geval de naam en de schim van Emile
Zola, en diens lectuur, op en rond de Villa des Cheras, - een taai leven kunnen
hebben? Emile Zola op en rond de Villa des Cheras doet ons, - die zowat beter
weten, - onmiddellijk aan Lodewijk van Deyssel denken. Fernand Dislaire was
tegenover mij kategoriek, toen hij beweerde dat de gewraakte werken van de Franse
romanschrijver, van ‘le capitaine Carpentier’, afkomstig waren. Dit kan natuurlijk;
maar is het niet verstandiger te onderstellen, dat ze feitelijk van Lodewijk van Deyssel
zelf kwamen, die er, vanaf eind juni 1887 tot aan het overlijden van zijn vader op
17.3.1889 (op 10.8.1889 zou hij zich met zijn moeder te Bergen-op-Zoom vestigen),
voor zijn Zola-kritieken gebruik van maakte. Hij schreef toen, wij weten het, zijn
bewon-
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derende opstellen over La Terre, Zolaas nieuwe Boek (Le Rêve), hiermee verwant
Lidewyde, De Goncourt, e.a.
Al het voorgaande bewijst dus wel, dat de Villa des Cheras, tegenwoordig op
Lodewijk van Deyssels ‘berg’ (Mout), - ‘Karel zit in zijn eentje op zijn berg’, schreef
Frederik van Eeden aan Willem Kloos op 26.1.1889, - opgenomen in het complex
van het Hôtel-Château des Cheras te Montles-Houffalize, de lezers van de schrijver,
over het algemeen de Nederlandse literatuurhistoricus, nog altijd iets zegt. Vooral
daar de jonge auteur er ook de volledige rust, voor zijn werk de volledige geestelijke
vrede blijkt te hebben genoten. ‘Mijn tegenwoordige woning, - deelde hij op 5.3.1889
aan zijn Amsterdamse vriend Arnold Ising jr. mee, - verwezenlijkt voor mij volstrekt
en geheel en al het ideaal eener voor mij geschikte woning, zoo dat ik tot verhuizen
nog wel zoo makkelijk niet over zal gaan’. Hij voelde er zich gelukkig; hij had het
voorgevoel, ‘dat eene verhuizing voorgoed (zijn) tijdperk van vlekkeloos geluk zoû
sluiten’. Het kon ook moeilijk anders, hij die ‘als loopend in de lucht, als loopend in
den hemel der eenzaamheid’, zo ontvankelijk was voor wat hij, in deze tijd, zijn
neo-impressionistisch-sensitivistische ontvankelijkheid noemde. Het was misschien
‘een zware stilte’ waarin hij zich te bewegen had, doch: ‘Geen wind zoo goed als
de wind van hier en geen lucht zoo blauw, geen regen zoo frisch en geen sneeuw
zoo zwaar, groot, ver en wit. In alle kamers, portalen, dak-, holten en hokken en
schuren en hoeken en gaten is van mijn geluk blijven zitten...’.
Op nauwelijks een vijftiental kilometers hiervandaan werd in 1913, in het land ‘dat
men het tweede vaderland van Jacques Perk zoude kunnen noemen, het
geboorteland zijner Muze, de Belgische Ardennen, de landstreek van Laroche’ (Van
Deyssel), op initiatief van gemeenteraadslid Jules Tacheny, - de in 1870 te Beausaint
geboren en op 1.4.1920 te La Rocheen-Ardenne overleden uitbater van het Hôtel
des Ardennes, ‘die prachtige kerel Tacheny’ bij wie Marie Adrien Perk tijdens zijn
latere bezoeken aan de streek de gewoonte had om af te stappen, - in herinnering
aan de Hollandse dominee en zijn reisboeken over de Belgische Ardennen, niet
enkel op de piano in de eetzaal van het hotel zijn ‘met onderscheiden hooge
decoraties’ versierde portret geplaatst, echter ook boven het stadje op de weg van
Melreux een gedenkteken opgericht, ‘een der eerste futuristische gedenkteekenen’
in deze tijd (Van Deyssel). In 1935 werd zulks herdacht, en hiermee ook de
nagedachtenis van de zoon, Jacques Perk, geassocieerd die toch in het Hôtel du
Nord van de gebroeders Pierre Joseph (8.11.1819-27.2.1887) en burgemeester
Pierre François Meunier (11.6.1811-23.12.1891) (eertijds Faubourg de Laroche,
thans place Nulay, waar zich de beenhouwerij van Jules Laurent-Melchior bevindt),
in de eerste helft van juli 1879 Mathilde Thomas had ontmoet. Op 3 september 1950
werd dit alles andermaal in herinnering gebracht (ik was er, met tal van collega's
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uit Zuid en Noord, oog- en oorgetuige van; cf. ook G. Stuiveling, Over Perk's
Mathildekrans, Uitwerking van een toespraak op 3.9.1950 te La Roche in het Frans
gehouden, De Vlaamse Gids, 34ste jg., 12, december 1950, blz. 736 en vlg.), nl.
door de Académie Luxembourgeoise, de gemengde Commissie voor de toepassing
van het Belgisch-Nederlands cultureel akkoord, en de artistieke propagandadienst
bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Het was een bijzonder geslaagde,
hartelijke verbroederingshulde, ingericht in het kader van de tentoonstelling L'Ardenne
vue par les artistes néerlandais, te La Roche-en-Andenne en te Bouillon.
Waarop wacht de Hollandse Vereniging van Letterkundigen om eens en voorgoed
contact op te nemen met de Belgische Académie Luxembourgeoise, en ook te
Mont-lez-Houffalize in de gevel van de Villa des Cheras, en dit in herinnering aan
Lodewijk van Deyssel en diens verblijf aldaar tussen eind juni 1887 en begin april
1889, al was het een gedenksteen te doen aanbrengen? Immers, volgens een
mededeling van François Erens in diens Vervlogen Dagen (blz. 212 en vlg.): ‘Het
was een punt, van waaruit hij (Lodewijk van Deyssel) van tijd tot tijd literaire werken
de wereld in wilde werpen’.
En waarom, zoals dit te Laroche-en-Ardenne gebeurde, te Mont-lez-Houffalize niet
ook, samen met de zoon, de vader herdacht? Het is toch bekend, - de zoon getuigt
hiervan in zijn Gedenkschriften, blz. 360, - dat Notre-Dame de Forest van de vader,
gedateerd Houffalize, 9 Aug. '88, aldaar werd geconcipieerd en een novelle moest
worden, een historische novelle ‘waarin de scènerie van Houffalize in verband werd
gebracht met iets uit de geschiedenis der Thijmen’. De zoon schrijft verder: ‘Er
hadden immers daar in de streek altijd Thijmen gewoond, - getuige nog hun
afstammeling, de kantonrechter van thans’.
Hij bedoelt, zoals boven werd aangetoond, Armand van Scherpenzeel Thijm. Er valt
hierbij echter aan te merken, dat er geen sprake van kan zijn te menen, dat er in de
streek ‘altijd’ Thijmen gewoond hadden, of dat er, zoals verder te lezen staat, alle
reden was om aannemelijk te achten, ‘dat ook een Thijm van den Amsterdamschen
tak in de zeventiende eeuw wel eens hierheen zou zijn gekomen’. Notre-Dame de
Forest van de vader, waarin een 17de-eeuwse Amsterdamse Thijm een reis
onderneemt naar Houffalize, steunt immers grotendeels op fantasie. Wat er ook
van zij, althans de jonge Thijm, Lodewijk van Deyssel heeft ongetwijfeld de streek
van Houffalize, in het bijzonder de Villa des Cheras tot een belangrijk ‘punt’, een
onvervangbaar moment in de geschiedenis van de Nieuwe Gids, van Tachtig en
van de Nederlandse literatuur gemaakt; literatuur waarmee hij, van op zijn ‘berg’ in
de Belgische Ardennen, tijdens een van haar bloeiperioden, ononderbroken in
voeling was. En waarvan hij zich tegelijk, in zijn hoge eenzaamheid aan de Ourthe,
- deze Ourthe waarvan
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hij, als een variant op sommige Ourthe-verzen van Jacques Perk, schreef: ‘Zoo
eene Ourthe is toch maar iets’, - op ‘heroïesch individualistische’ wijze wist af te
zonderen.
M. RUTTEN
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Boekbeoordelingen
Uit Hoofts lyriek. Verzameld en toegelicht door C.A. Zaalberg. Zwolle,
W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. 120 blz. (Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde uitgegeven in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, nr. 23), 80 F.
Een nieuwe bloemlezing uit de poëzie van Hooft. ook nu Van Slootens in 1956 door
W. Ornée heruitgegeven, zeer verdienstelijke anthologie nog verkrijgbaar is, hoeft
geen rechtvaardiging. Niet alleen was deze uitgave beperkt tot een keuze uit de
erotische poëzie - zij het dan een zeer uitgebreide keuze met een ruime opvatting
van het begrip erotiek - noch Van Slooten, noch Ornée hadden bovendien kunnen
profiteren van de vruchten der, met het oog op de editie der Opera Omnia van de
Muider drost, tot nieuw leven gebrachte Hooft-studie, waaraan o.a. de namen van
de gezaghebbende professoren Hellinga en Smit verbonden zijn. Storend werkten
verder in de Pantheon-uitgave een al te groot aantal drukfouten, die ons in de eerste
plaats naar een meer betrouwbare tekst deden uitzien. Dat Zaalberg wel toegang
heeft gehad tot de werkplaats waarin de bewuste Opera Omnia voorbereid worden,
blijkt uit ieder bladzijde van zijn bloemlezing, die dan ook door zorg voor de tekst
en akkuratesse in de interpretatie bewondering afdwingt.
Naar het voorbeeld van zeventiende-eeuwse bloemlezingen en van Verweys
Vondel-uitgave heeft Zaalberg boven een kronologische rangschikking der gedichten
een indeling volgens rubrieken verkozen, binnen dewelke dan wel de kronologie in
acht is genomen. De achtenvijftig bijeengebrachte zangen, sonnetten, bijschriften,
verschillende gedichten en vertalingen bieden een overzichtelijk beeld van Hoofts
veelzijdige poëtische activiteit.
Hooft schreef ‘voor het mooi’, zegt Zaalberg in zijn Inleiding, en bracht met zijn
poëzie de boodschap dat ook ‘de Hollandse taal zich leent voor het zuiver,
persoonlijk, sierlijk uitdrukken van gevoelens, gewaarwordingen, gedachten, zoals
die ook in het Latijn, Italiaans en Frans kunnen worden geuit.’ Met deze dubbele
doelstelling van Hoofts optreden als dichter voor ogen vraagt de inleider dan
aandacht voor de voornaamste kenmerken van Hoofts stijl. Wie deze dichter in de
20ste eeuw nog ten volle wil genieten, moet inderdaad weet hebben van wat hij
onder ‘mooi’ verstond. Zijn esthetische opvattingen sloten nauw aan bij die van
Petrarca, aan wie de Amsterdammer niet alleen thema's, de Einstellung tegenover
de zelf gekozen onderwerpen, en tal van motieven ontleende, maar door wie hij
zich in de richting liet stuwen van het voor de 17e eeuw zo karakteristieke vernuftspel,
dat voor de moderne lezer een der grote hindernissen tot het genieten van Hoofts
poëzie uitmaakt, door de tijdgenoot daarentegen hoog gewaardeerd werd.
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Misschien wijst Zaalberg - of onderstelt hij dit als genoegzaam bekend? - het niet
voldoende op de betekenis van de mythologie voor de dichters uit de
Renaissance-tijd. Precies een voor ons in zijn geheel zo moeilijk te waarderen Sang
als Sal nemmermeer gebeuren, waarin vanuit de persoonlijke ervaring onverwacht
overgestapt wordt in de wereld van Venus, is gemakkelijker te begrijpen, als men
weet dat de klassieke mythologie voor Hooft en zijn tijdgenoten een glans bezat die
afstraalde op al wat er mede in aanraking werd gebracht. Wanneer in dit lied Brechjes
tranen bij het scheiden der geliefden, door de godin der liefde benijd worden, in de
rozen van haar hoofdkrans worden opgevangen en boven haar toverriem
gewaardeerd, worden zij hierdoor in een verheerlijkend licht geplaatst dat meteen
hun betekenis aanzienlijk verhoogt.
Als men dit inzicht voegt bij de wetenschap dat de personages uit de mythologie
voor de renaissancisten ook nog een zekere realiteit bezaten - opvatting die Zaalberg
terloops wél vermeldt - kan men hun poëzie veel dichter benaderen.
Toch blijft ook dan nog kennis van heel wat 17e-eeuwse toestanden, opvattingen
en ook feiten uit het leven van de dichter gewenst. Gelukkig heeft Zaalberg zijn taak
als commentator dan ook zeer ruim opgevat en zich niet beperkt tot louter taalkundige
verklaring bij de teksten. Herhaalde malen doet hij zelfs een geslaagde poging om
afzonderlijke gedichten, ook als gedichten, te bespreken.
Wat de taalkundige uitleg zelf aangaat, deze wordt gekenmerkt door soberheid
die slechts een paar keren in de richting van een tekort overhelt, zonder dat echte
moeilijkheden uit de weg worden gegaan, integendeel. Daar echter, door het behoud
van de oorspronkelijke punctuatie, de tekst al minder doorzichtig is dan wanneer
ook op dit stuk een aanpassing ware gebeurd, had men voor enkele thans niet
verklaarde verzen enige verduidelijking gewenst. Dit geldt o.m. voor gedicht nr. IV,
vs 4 en voor VI, 37 (hangt de of-zin af van siet, of hebben we hier te doen men een
eigenlijke vraag in de vorm van een afhankelijke of-zin, waarbij de hoofdzin
verzwegen is?). Ook voor de hele laatste strofe van VI ware verklaring niet overbodig
geweest. En wat betekent vs. 219 in XLIV en welke is daarin de inhoud van het met
het woord Deucht aangeduide begrip?
Niet heel duidelijk is ook de uitleg bij XXXVIII, 4-5 Een steen sijn lichaem
ontschuijlt/Maer dujsendt toonen der sijn geest, waar bij der eenvoudig genoteerd
staat: ‘nl. stenen’. Ziet Zaalberg in der iets anders dan een verzwakte vorm van
daar?
In de Zwolse Klassieken is een verantwoording van de gegeven tekstverklaringen
niet gebruikelijk, maar toch zou men die voor de ongewone interpretatie van leyde
(VII, 15) als ‘afschuwelijke’ en van ontdieft (XI, 27) als ‘geweldig’ op prijs hebben
gesteld.
Slechts tweemaal zijn wij geneigd geweest bij een gegeven interpretatie
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een vraagtekentje te plaatsen. Een eerste maal bij III, 41 Als de jonckheit neemt
sijn keer, waar Zaalberg verstaat ‘Als je jeugd voorbijgaat’ en wij eer denken aan
de volgende betekenis: ‘Als je jeugd voorbij is’ of ‘op het punt staat ten einde te
komen’. En moeten wij verder bij vs. 20 van LI En streeft zoo niet door duyzendt
dóón, in plaats van dóón met ‘doodsgevaren’ gelijk te stellen, niet eerder denken
aan de duizend doden die aan Friederik Hendriks roekeloos streven ten offer zouden
kunnen vallen, aan welke slachting wij trouwens in vs. 49 'k Hoor alle daeghs van
versche dooden herinnerd worden.
Twee vraagtekens plaatsen bij de verklaring van een groot aantal teksten die
beslist niet tot de gemakkelijkste uit de 17e eeuw behoren, is geen afbreuk doen
aan het gepresteerde werk. Integendeel het impliceert onze hulde tegenover meer
dan verdienstelijk opsporingswerk en inzicht. Wij hopen dan ook dat Dr. Zaalberg
in de volgende aanvullingen bij zijn, met zeer veel zorg opgestelde lijst van ‘Enkele
inleidende en verder leidende geschriften’ slechts een blijk van onze oprechte wens
tot opbouwende kritiek zal willen zien. In deze lijst, die zelfs voor een groot aantal
afzonderlijke gedichten interessante literatuur opgeeft, mochten o.i. de volgende
vier opstellen niet onvermeld blijven: Prof. Dr. N.A. Donkersloot, P.C. Hooft en het
dichterschap, in: P.C. Hooft, dichter, dramaturg [,] geschiedschrijver en magistraat.
Vijf redevoeringen... Arnhem, 1947, 55-79; id. Galathea. Rede... Arnhem, 1951;
Prof. Dr. W.Gs Hellinga, De taal van Hooft, in: Kroniek voor Kunst en Kultuur, VIII,
1947, 149-155 en id., De bereikbaarheid van Hoofts poëzie, in: Jaarboek Mppij Ned.
Lett. te Leiden 1946-1947, Leiden, 1948, 3-17.
L. ROOSE
AUGUST WILHELM SCHLEGEL, Die Kunstlehre. Herausgegeben von Edgar
Lohner. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, (1963), 338 blz. (Sprache und
Literatur 5.)
Edgar Lohner bezorgt in deze band de uitgave van het eerste deel van A.W.
Schlegels beroemde Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, die Schlegel in
1801 te Berlijn begon. Verdere edities (steeds met aantekeningen van de uitgever)
van de overige Vorlesungen in deze reeks Sprache und Literatur van Kohlhammer
worden in het vooruitzicht gesteld. Als nummer 2 in deze reeks verscheen overigens
vroeger al een serie geschriften van A.W. Schlegel onder de titel Sprache und Poetik.
Wie zich speciaal voor Schlegels literairtheoretische en literairhistorische inzichten
interesseert, zal in Sprache und Poetik meer studiemateriaal vinden dan in Die
Kunstlehre, vermits slechts de laatste 100 bladzijden van dit werk expliciet over de
literatuur in haar belangrijkste verschijningsvormen handelen. Feit is echter, dat
A.W. Schlegel de esthetiek nog als een geheel beschouw-
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de en dus zijn literaire theorie, zijn studie van de taal, dichttechniek en genres
inbouwde in het raam van zijn groots opgezette esthetische summa. Deze Kunstlehre
bevat inderdaad een synthese van de romantische, door Baumgarten, Shaftesbury
en Kant sterk beïnvloede opvattingen op het gebied van de algemene
kunstbeschouwing. Het was Schlegels bedoeling een bilan op te maken van de
romantische ideeën op het gebied van de kunstwetenschappen en deze te
synthetiseren en te systematiseren in een overzicht, waarin encyclopedische kennis
en filosofische fundering hand in hand zouden gaan.
Deze Kunstlehre heeft meer dan alleen historische waarde. Als résumé van de
romantische reoriëntatie van het geesteswetenschappelijk onderzoek kan zij
beschouwd worden als een belangrijke bron van de hedendaagse esthetiek en
algemene literatuurwetenschap. Hoezeer ook door haar tijd gekenmerkt in presentatie
en vooral in haar polemische aspecten, staat zij toch in haar grondinzichten en
algemene gerichtheid zeer dicht bij hedendaagse stromingen. In 1801 was het
Wolfse rationalisme reeds ver voorbijgestreefd; Kant had de ‘Anschauung’, die noch
louter rationeel noch louter zinnelijk is, in ere hersteld. Bij deze wending in de
kunsttheorie, die heel wat rationalistische, ‘aufklärerische’ misverstanden en
vooroordelen zou opruimen, sloot Schlegel zich aan. Op werkelijk moderne manier
fundeert en verdedigt hij de autonomie van het schone, de kunst en de
kunstgenieting. Daarenboven beklemtoont hij in alle Vorlesungen, of zij nu handelen
over beeldhouwkunst, architectuur, schilderkunst, muziek of poëzie, de samenhang
tussen theorie en geschiedschrijving, evenals het verband tussen theorie en kritiek.
De kritiek beschouwt hij terecht als het middenstuk tussen kunstleer en
kunstgeschiedenis. Door deze drie, die inderdaad niet te scheiden zijn en elkaar
bevruchten en steunen moeten, steeds tesamen in zijn overzichten te behandelen,
is zijn Kunstlehre een zo omvattend systeem geworden, dat in zijn grondintuïties
op dit gebied ternauwernood verouderd aandoet, temeer daar Schlegels
uiteenzettingen blijk geven niet alleen van scherpzinnige wijsgerige reflectie maar
ook van artistieke ontvankelijkheid.
M. JANSSENS
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[Nummer 4]
Beschouwingen over de Gloriant
Het tweede van onze abele spelen, de Gloriant, is in de aandacht die men aan de
drie romantische van het viertal drama's besteedde, wat stiefmoederlijk bedeeld.
Voorts is het bij een beoordeling vaak niet geheel aan zijn trekken gekomen, maar
het geeft daartoe zelf enige aanleiding. Het spel bezit nl. enkele eigenaardigheden,
die bij een analyse menig onderzoeker parten hebben gespeeld.
Het zou voor een waardering van de Gloriant wellicht beter zijn geweest als het
stuk ergens onafhankelijk van de andere abele spelen was aangetroffen; nu zit het
in de trits verankerd, maakt altijd deel uit van de voor de hand liggende onderlinge
vergelijking der spelen, en heeft daardoor te weinig een eigen gezicht gekregen.
1
De laatste uitgevers van het spel wijzen daar ook op .
De Esmoreit heeft de critici zeer geprikkeld, de ontvankelijken zeer geroerd en
de zoekers naar bronnen en verwantschappen tamelijk houvast geboden. Ook
2
hebben enkele figuren uit het spel stof tot levendige discussie gegeven . De Lanseloet
droeg de erepalm weg wegens de dramatische kwaliteiten, de goede compositie,
de psychologische diepgang en de schone taal. Wat hét conflict in dit spel moest
3
4
heten, werd door Van Mierlo bepaald en door Knuvelder gecanoniseerd . Maar de
Gloriant? Tussen de ontwapenende naïviteit van de Esmoreit en de weldoordachte
opbouw van de Lanseloet moest ergens voor dit tweede stuk een plaats worden
gevonden.
De liefde, en de problemen die haar verwerkelijking in de weg kunnen staan,
vervullen deze drama's zo zegt men gewoonlijk. Voor de Esmoreit is de vermeende
ongelijkheid van stand der geliefden zo'n probleem, dat dan ook maar meteen tot
hét probleem, in de zin van

1
2
3
4

Een abel spel van Gloriant, uitgegeven door Rob. Roemans en René Gaspar,
Amsterdam-Antwerpen 1956.
Vgl. de bibliografie in de Esmoreit-uitgave van Al. de Mayer en Rob. Roemans.
J. van Mierlo, Het dramatisch conflict in Lanseloot van Denemarken. In: V.M.A. 1942, 339
vlgg.
G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, I, 2e dr.,
s-Hertogenbosch 1957, 199-200.
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centraal thema of conflict, wordt verklaard. Voor de Lanseloet kan dit het vergrijp
van de titelheld zijn tegen die liefde, doordat hij zich aan zijn geliefde... vergrijpt.
Maar voor de Gloriant? Is daar hét probleem de hoogmoed, de zelfgenoegzaamheid
van de beide hoofdpersonen, zoals zo dikwijls wordt aangegeven, en waardoor de
realisering van de liefde aanvankelijk inderdaad onmogelijk schijnt? Echter
ondergraaft Florentijn, la princesse lointaine, al in haar eerste claus haar en daarmee
Gloriants positie in dit kader. Is het dan ‘boze en heidense vader is gekant tegen
liefde van dochter en christenprins’, m.a.w. kan men de avontuurlijke hindernis die
door Gloriant en Florentijn moet worden genomen, alvorens zij zich definitief kunnen
verenigen, dan als hét probleem zien? Er schijnt ruimte voor een studie over de
vraag wat nu eigenlijk hét probleem is in de Gloriant, - en die vraag is vaak genoeg
oppervlakkig gesteld en beantwoord -, ware het niet, dat zij mij te dwingerig en te
modern lijkt. Evenzo heb ik bedenkingen tegen soortgelijke handelwijzen met de
Esmoreit en de Lanseloet. Dat de vraag naar de aard van hét probleem in de Gloriant
is gesteld en beantwoord, heeft evenwel voor de behandeling van dit spel in het
bizonder ongelukkige consequenties gehad.
Problemen zijn er, en zeker op de planken, om opgelost te worden, zou men
geneigd zijn te denken. Nu, Esmoreit lost zijn particuliere problemen op, en met
voortvarendheid. En niet eerder vindt de hereniging der geliefden plaats, voordat
hij zijn koninklijke afkomst heeft bevestigd. Vanaf de eerste onderkenning der
liefdessituatie in de boomgaard tot het herenigingsmoment loopt een spanningsboog,
over de deels gesuggereerde deels uitgebeelde verwikkelingen. Doch over deze
spannigsboog heen laat zich een tweede, ruimere trekken: het door Robbrecht
aangerichte kwaad vóór in het spel - de verkoop van de baby Esmoreit en de
verdachtmaking van de koningin - waarvan de gevolgen inmiddels wel zijn
opgeheven, is nog niet gestraft. Zonder twijfel grepen de boosaardige intriges van
Robbrecht in de aanvang de toeschouwers aan, en wie zou dit geen probleem
vinden? Daarom hing de verwachting van de kosmisch noodzakelijke afrekening
met de intrigant van dat begin af aan in de lucht, ja, naarmate aan het Siciliaanse
hof de hoerastemming toenam, werd ook juist die verwachting meer gespannen.
De spanning is dan wel ten top gestegen bij Robbrechts schijnheilig huldebe toon
aan het herenigde jonge paar, tengunste waarvan de oude koning zojuist zijn
abdicatie heeft bekend gemaakt:
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Her coninc, oem, bi sente jan,
Esmoreit hi es wel weert;
Hi wert een ridder wide vermeert
Ende die de wapene wel hantiert.
Desen raet dunct mi goet gevisiert,
Dat hi die crone van u ontfa.
Damiet, nu comt hier na,
5
Ghi selt werden jonge coninghinne.

De tweede, wijdste spanningsboog loopt dan ook van Robbrechts aanvankelijke
zegepraal naar zijn ontmaskering door meester Platus en het laconieke ‘Robbrecht
hanct men hier’. Voorwaar, problemen op méér dan een plan en de oplossing
daarvan, én een kundige compositie.
In de Lanseloet is ‘hét’ probleem onoplosbaar. Dat is het principe van het stuk en
het wordt Lanseloets ondergang. Al hoeft hij daarom nog niet in de klassieke zin
van het woord tragisch te zijn, hij krijgt er toch iets buitentijdelijks door, en komt ons
dichterbij te staan. Men kan moeilijk Lanseloets einde vergelijken met Robbrechts
veroordeling tot de galg. Lanseloet had reeds zedelijk voor zijn vergrijp geboet, er
is een zekere psychologische ontwikkeling in hem te bespeuren door het stuk heen,
en het exacte ‘hoe’ van zijn einde is zelfs onduidelijk, en dus onbelangrijk; bovendien
is hij hoofdfiguur. Robbrecht is motor, hij zet in beweging, maar is geen hoofdfiguur.
Verder is hij zwart en hij blijft dat; natuurlijk, hij is immers het kwaad in persoon?
Door zijn dood, die ons pregnant voor ogen staat, wordt wél iets opgelost: de
kosmische orde is hersteld. Maar zo simpel ligt het bij Lanseloets dood niet. Daar
komt bij, dat de satanische moeder, in de Lanseloet het kwaad in persoon, en de
motor die aanzet tót het kwaad, verder niet meer optreedt: de kosmische orde blijft
verstoord... Tussen Lanseloets vergrijp en zijn ondergang, staat dan Sanderijns
probleem ‘bedrogen meisje in boze wereld’ en, gelukkig maar, de oplossing daarvan,
die een verheven oplossing werd: haar opluchting en hoogachting, met de snel
gesublimeerde hartstocht van de ridder-in-het-woud, legden de basis voor een
harmonieuze en exemplarische echtverbintenis. Laten we hopen, dat de
middeleeuwse toeschouwer zich vooral dit laatste herinnerde, als hij naar huis
wandelde.
In het bovenstaande heb ik willen laten zien, hoe deze beide drama's zich aan
ons voordoen in hun meervoudige problematiek, en ook dat men, redenerend vanuit
één grondgedachte, gemakkelijk en ten

5

Esmoreit, vss. 918-925.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

244
onrechte aan andere motieven voorbij zal zien, ook al vinden deze niet een afsluiting
die op het uiteindelijke verloop van het stuk is betrokken. Ik krijg vaak de indruk, dat
men probeert, soms nauwelijks bewust misschien, de befaamde ‘eenheid van
handeling’ en andere in de moderne tijd herleefde klassieke eisen op te leggen aan
onze middeleeuwse stukken, die hieraan principieel niet beantwoorden. Dat komt
doordat naar de kennelijke bedoeling van de schrijvers dikwijls meer dan één
grondprobleem aanwezig is, en ook doordat aan hun werkwijze nu eenmaal inhaerent
is, dat lang niet alle ingeslagen wegen dóórgaande wegen zijn, laat staan dat zij
nog weer op de hoofdweg zouden uitkomen ook!
Ontgaat ons al gemakkelijk het een en ander, als wij proberen de Esmoreit en de
Lanseloet te zien vanuit één centrale gedachte, evident wordt de onjuistheid van
deze benaderwijze bij de Gloriant. Dit heeft, afgezien van de aard der middeleeuwse
dramaturgie in het algemeen, namelijk nog een oorzaak in het bizonder.
Men heeft vaak gewezen op de grote verscheidenheid waarmee de drie
romantische spelen de liefdesproblematiek behandelen, en terecht. Maar hoe
verschillend van opzet zijn deze stukken ook ten opzichte van elkaar! Tegenover
een typisch avontuurlijke aanloop in de Esmoreit staat het typisch conflictueuze
begin van de Gloriant. Doch evenzeer staat tegenover de avontuurlijk-romantische
latere verwikkeling in de Gloriant de Lanseloet met zijn doorgaande psychologische
verdieping en zijn in wezen onromantische concentratie op de personen als zodanig.
Maar ik wil me nu tot de Gloriant bepalen.
Marie Ramondt heeft ons verzekerd van het wijdverbreid motievenschema, waartoe
ook de Gloriant lijkt te behoren: ‘prins en prinses vatten “op verre afstand” liefde
voor elkaar op, hoewel beiden (of een van de twee) weinig tot huwen geneigd zijn,
daar ze moeilijk een gelijkwaardige partner denken te kunnen vinden of zelfs de
andere sekse verachten; liefde wordt opgewekt door portret, droomgezicht of “van
horen zeggen”; trouwe bode brengt hen samen; samenzijn ontdekt door verrader
6
en de geliefden gevangen; ze vluchten, hetgeen (meestal) gelukt’ .
Hierbij zou ik eerst de volgende opmerkingen willen maken. Ten eerste is dit
motievenschema vrijwel uitsluitend uit epische producten gedistilleerd. Verder valt
erin op dat de (hier weinig ter zake doende) varianten vooral in de eerste helft zitten,
en dat, mede daardoor, het

6

Marie Ramondt, De bronnen van de Gloriant. In: Ts. 41 (1922), 81 vlgg. De samenvatting is
door mij iets beknopter geformuleerd.
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door de geliefden gemeenschappelijk beleefde tweede deel suggereert zeer snel
en beknopt verlopende gebeurtenissen te vertegenwoordigen.
De tweeledigheid van het schema lijkt mij vervolgens onmiskenbaar: de liefde
moet ontbranden in de harten van de twee daartoe niet licht geneigde hoofdfiguren
en deze moeten worden samengebracht met voor die liefde gunstig resultaat - én
de prille liefde moet worden verraden (hetgeen inhoudt dat zij in de omgeving waar
zij zegeviert, ongewenst is), maar de geliefden moeten zich op avontuurlijke wijze
uit de moeilijkheden redden en in veiligheid geraken.
De onderkenning van deze tweeledigheid nu is voor een analyse van de Gloriant
van fundamenteel belang. Een dergelijke ‘schakelvorming’, of episodische structuur
lijkt me nl. typisch episch, in het algemeen gesproken. Dat wil niet zeggen dat een
handig dramaturg van deze stof niet toch een aanvaardbaar geheel zou kunnen
maken op het toneel; hij dient daartoe voor alles de enige in het schema opvallende
verbindingsmogelijkheid aan te grijpen en uit te werken, te weten: de ongewenstheid
van de liefde ter plaatse waar de geliefden elkaar in de armen zijn gevallen. Welnu,
in die richting heeft de schrijver van de Gloriant het ook duidelijk herkenbaar gezocht,
zonder dat daarmee nochtans de episodische structuur van het gegeven in zijn stuk
verdwenen is.
Enerzijds is in het spel de geliefkoosde tegenstelling West-Oost, d.w.z.
christelijk-heidens aanwezig, zoals in meer westerse versies van het schema. Nu
ligt het voor de hand dat een bij Tervogant en Apolijn zwerende koning zijn dochter
niet goedschiks zal meegeven aan een christenhond van een hertog. Toch werkt
déze tegenstelling slechts stilzwijgend mee, en maakt de schrijver er geen gebruik
van om expliciet de twee delen van zijn stof organischer te verbinden. Voor oom
Gheraert schijnt het geloofsverschil geen punt, als hij Gloriant aanraadt zijn
plotselinge bevlieging voor Florentijn op te geven. ‘Had je het niet wat dichter bij
huis kunnen zoeken, er zijn toch genoeg mooie vrouwen in de christenwereld’,
7
verzucht hij slechts (vss. 449 en 526-7) . Ook in het eerste en beslissende onderhoud
van de twee geliefden (vss. 630-710) komt deze kwestie niet aan de orde, hoe
veelvuldig zij hun wederzijdse hogere machten ook aanroepen in deze bewogen
scène. Pas Floerant, de verrader, gebruikt de qualificatie “christen” t.a.v. Gloriant
pejoratief, bij zijn ontdekking van de geliefden en in zijn boodschap daarover aan
de koning (vss. 718 en 738), en de laatste barst dan

7

Ik verwijs hier en verder steeds naar de uitgave van Roemans en Gaspar (zie noot 1).

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

246
los in de antichristelijke woede die het publiek van hem kon verwachten. Nog blijft
het geloofsverschil onuitgesproken als een - te vermoeden - oorzaak van de andere
barrière die er ligt voor een verbintenis van Florentijn en Gloriant.
Maar deze àndere barrière hanteert de schrijver dan zeer nadrukkelijk als
verbindingselement: een bloedige vete heeft tussen beide families gewoed, waarbij
oom Gheraert en wijlen Gloriants vader ferm huishielden onder de verwanten van
Florentijn. Geen wonder dat haar vader, de Rode Lioen, gebeten is op het geslacht
van Bruuyswijc! En het is ook om déze reden dat Gheraert met zoveel klem zijn
neef bezweert af te zien van zijn plan om Florentijn als bruid te verwerven (vss.
470-439 en 524-533). Vervolgens is in het eerste samenzijn der geliefden in Abelant
bij herhaling sprake van de dreigende toorn van Florentijns vader, van de vrees
voor ontdekking, van de noodzaak om te vluchten (vss. 650-653, 678-683 en
698-703).
Aldus worden de moeilijkheden die de twee hoofdpersonen te wachten staan,
voorbereid, en als, na zijn eerste woede-uitbarsting, de Rode Lioen zijn dochter met
Gloriant heeft betrapt, verwijt hij deze laatste dan ook even uitvoerig de wandaden
door de Bruuyswijckers aan zijn familie begaan, als oom Gheraert er onlangs zijn
neef waarschuwend over inlichtte; en hiérvoor zal Gloriant nu moeten boeten.
Dat de trouwe bode Rogier, die Gloriant op Florentijns aandrang komt bevrijden,
spontaan en welhaast ten overvloede het christelijk geloof omhelst, is een extraatje
in het kader van de gelukkige wending die het spel dan gaat nemen. Dat Florentijn
op haar beurt bij het verlaten van de gevangenis haar vader als ‘volleerd’ christin
tegemoettreedt, zonder de geringste voorbereiding daartoe in het stuk, was stellig
voor het middeleeuwse publiek volkomen vanzelfsprekend. Haar bekering is
bovendien voor haar naaste toekomst zo goed als voor de christelijk-ideële kant
van het stuk een dwingende eis. Maar hààr neemt de Rode Lioen juist in de eerste
plaats deze bekering kwalijk (vss. 1026-1033), zoals hij het haar direct ook al na
het verraad van Floerant had kwalijk genomen, dat ze het met een christen had
aangelegd (vss. 750-757). Zelfs de merkwaardig teergevoelige beul die men wel
als de spreekbuis van zijn meester mag beschouwen, houdt haar nog voor, dat ze
tenminste haar leven zou kunnen redden door naar haar oude geloof terug te keren
(vss. 1052-1059):
Och edel joncfrouwe Florentijn,
Waer toe hebdi u gheset?
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Woudi noch anebeden Mamet,
Ghi sout noch wel u lijf behouden.
Het comt al touwe bi uwen scouden,
Dat ghi onsen gode aldus blameert
Ende u selven scandeleert,
Ende ghi hoghe gheboren sijt.

Het is mogelijk dat de dichter, toen hij de ongewenstheid van deze liefde in Abelant
in zijn stuk moest voorbereiden, de tegenstelling christelijk-heidens zo
vanzelfsprekend vond, dat hij er verder geen werk van maakte. Waarschijnlijker lijkt
het me, dat hij deze tegenstelling toen met opzet niet uitwerkte, en om dezelfde
reden juist aan Florentijn het christen-zijn van haar uitverkorene alsmede haar
bekering zo zwaar deed aanrekenen. Zo immers steeg de ideële waarde van het
offer dat zij bereid bleek te brengen, en werd meteen de pil verguld, nu deze
Saraceense dan toch maar hertogin van Bruuyswic worden zou! Mede om die laatste
reden is de schrijver ook bepaald gul in zijn lofuitingen op de dapperheid van de
Rode Lioen, op de hoogheid van diens geslacht, op het aanzien dat deze in de
christenwereld geniet; zo in oom Gheraerts slotwoorden (vss. 1122-1133), maar
ook weer verbinderwijs in de eerste helft door het stuk gestrooid (vss. 238-240,
276-279, 443, 474-475 en 481-483). Natuurlijk wordt zo ook op Florentijns
‘Ebenbürtigkeit’ gehamerd, terwijl wij er meteen uit kunnen opmaken, dat het tóch
wel in orde zal komen tussen de jongelui, hoe dreigend de schaduwen ook zijn, die
de Rode Lioen vooruitwerpt.
Op deze manier zien wij de schrijver bezig, de twee delen van zijn stof zo veel
mogelijk tot een dramatisch geheel te maken en zeer bewust het element van
vooruitwijzing gebruiken, zowel om te verbinden als om spanning te wekken. Hierdoor
neemt de Gloriant in dramatischtechnisch opzicht een eigen plaats in onder de abele
spelen.
In het motievenschema krijgt men, zoals gezegd, de indruk dat het door de
geliefden samen beleefde avontuurlijke tweede deel (dus na de ontdekking door de
verrader) zeer beknopt en snel pleegt te verlopen. In de Gloriant omvat dit gedeelte
toch altijd nog 430 verzen, dat is 40% van het stuk. Voorts kan men zich afvragen
waarom een eventuele scheiding in het schema juist dààr moet liggen, en waarom
niet vóór de eerste ontmoeting der hoofdfiguren, d.w.z. in het drama nog bijna 100
verzen eerder: van daaraf begint immers de ‘verovering’ van Florentijn. Hiermee
zitten we dan midden in de moeilijkheden.
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Want in de eerste plaats krijgen we nu te maken met de tweeledige (epische)
structuur die, ondanks de lofwaardige werkzaamheid van de dramaturg, duidelijk
blijft doorwerken in het stuk, in de tweede plaats met de motiefbepaling - en de
ongelukkige gewoonte ook de Gloriant tot het spel van één bepaald motief te willen
maken -, en in de derde plaats met de moderne neiging deze drama's, ook de
Gloriant dus, in delen of bedrijven te splitsen. Het vreemde daarbij is, dat men nooit
schijnt te hebben bedacht, dat de aanwezigheid van de tweeledige structuur en de
epische herkomst van de stof, de wijze van motiefbepaling en de een of andere
moderne indeling met elkaar ten nauwste in onderling verband dienen te staan.
Wie de Gloriant ziet als het liefdesdrama met de hoogmoed als ‘hét’ probleem,
zal de zaak op het toneel beklonken kunnen achten, als het eerste onderhoud der
geliefden bevredigend is verlopen. Het psychologisch probleem is dan toch opgelost,
en de trots is dan toch bezweken voor de liefde? Is dan het laatste, avontuurlijke
gedeelte ten aanzien van het uitgangspunt niet zelfs een enigszins overbodig
aanhangsel? In ieder geval zal in deze opvatting bij een moderne verdeling in
bedrijven een caesuur moeten vallen nàdat Gloriant zijn hoofd in Florentijns schoot
heeft gelegd. Die caesuur stemt dan overeen met de tweeledigheid van het epische
schema, zoals ik dat zie opgebouwd. Men vindt een caesuur op deze plaats in de
8
uitgave van Roemans en Gaspar , zonder dat die evenwel met het epische schema
in verband wordt gebracht. Men vindt hier bovendien nóg een caesuur, nl. vóór de
komst van de bode aan Gloriants hof (vs. 247), waartoe ik geen enkele aanleiding
zie. Overigens beschouwden deze uitgevers niét de overwonnen hoogmoed als hét
probleem, noch (uiteraard) hun zg. derde bedrijf als bijkomstig.
9
Daarentegen achtte Notermans in zijn uitgave ons stuk juist wél het spel van de
zelfingenomenheid (de naam Gloriant wordt daartoe zelfs met het werkwoord “glorior”
in verband gebracht), die het tegen de liefde moet afleggen. Maar deze commentator
10
vindt tegelijkertijd, dat er pas ‘actie en spanning in het verhaal’ komt, als Floerant
de verrader te voorschijn treedt. Hier dus geen besef van de consequentie voor de
waardering van het drama als geheel, bij déze motiefbepaling, noch van het verband
met het episch gegeven. Helaas wordt geen kleur

8
9
10

Zie hun motivering in de inleiding.
Een abel spel ende een edel dinc van den hertoghe van Bruyswijc: Gloriant. Ingeleid en
toegelicht door Jef Notermans, Groningen 1948.
Men lette op de terminologie!
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bekend door een verdeling in bedrijven, want men treft in deze uitgave alleen een
niet nader onderbroken reeks van ‘tonelen’ aan, hetgeen trouwens de enige
natuurlijke oplossing is.
Intussen is de strijd tegen de opvatting van de Gloriant als het spel van de
hoogmoed die voor de liefde moet wijken, reeds tientallen jaren oud, zonder dat
precies duidelijk is geworden waarmee men dan wél het stuk ‘tot in de kern’ kan
karakteriseren. Spel van volharding en avontuur, zoals Roemans en Gaspar in hun
inleiding aangeven? Doch dit miskent weer het toch wel aanwezige psychologische
probleem in de uitgangssituatie van het stuk en dat is op z'n minst onaardig tegen
oom Gheraert die daar genoeg zorgen door heeft gehad, dat voelt een ieder.
Inconsequent is dan m.i. wederom bij déze motiefbepaling, dat eerst nà de
liefdesscène een caesuur wordt aangebracht: waarom dan ook niet de hele
‘verovering’ van Florentijn bijeengenomen vanaf de eerste ontmoeting, als het gaat
om de volharding en het avontuur?
De hierbij aansluitende mogelijkheid die we nog onder ogen moeten zien, is dus:
een indeling in tweeën, met de caesuur vóór Gloriants komst in Abelant. Men vindt
deze indeling, die in ieder geval te verkiezen is boven een verdeling in drie bedrijven,
11
bij Prof. van Es in zijn artikel over de abele spelen . Hij zegt: ‘Het drama bestaat
uit twee delen. In het eerste vindt de innerlijke verandering van Gloriant plaats, in
het tweede verovert hij zijn geliefde. Men kan ook zeggen: in het eerste deel
domineert het ethisch motief, nl. hoogmoed komt voor de val; in het tweede
overheerst het erotisch motief, de liefde overwint alle moeilijkheden.’ Daargelaten
of de benaming van de motieven wel zo gelukkig is, komt het me voor, dat de
volstrekte losmaking van de liefdesscène uit het eerste deel de innerlijke verandering
van Gloriant (die zich in feite zeer vlot voltrekt) te veel benadrukt, en het
psychologisch motief dat nu ook weer niet zo héél veel te betekenen heeft, enigszins
overbelast. Dat met ‘verovert hij’ wel degelijk bedoeld wordt óók de liefdesscène te
omsluiten, blijkt verderop in het betoog (l.c. 179). Door een caesuur op déze plaats
ontstaat wel een evenwichtiger verhouding naar de omvang tussen de twee delen,
maar dat kan uiteraard geen overweging zijn in dezen. Veel belangrijker voor ons
doel is ondertussen, dat schr. enerzijds (l.c. 179) terecht stelt, dat zijn indeling voor
auteur en publiek geen reëel hiaat betekende, maar anderzijds toch kennelijk het
gevoel heeft met een episodisch spel

11

G.A. van Es, Het negeren van tijd en afstand in de abele spelen. In: Ts. 73 (1955), 161 vlgg.
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te maken te hebben, waardoor hij het drama in twee stukken verdeelt. En inderdaad,
een verdeling in bedrijven verdient geen aanbeveling voor onze middeleeuwse
spelen, om historische en dramatologische redenen, maar de epische structuur van
het gegeven blijft onloochenbaar in de Gloriant zichtbaar!
Nu kan men er nog over twisten of de caesuur in het episch schema juist nà de
liefdesscène moet liggen; ik geloof het wel, omdat ik in deze scène de logische en
organische afsluiting zie van de eerste fase. Maar wanneer men de neerslag in het
drama van de epische structuur tot uitdrukking wil brengen door een verdeling van
het spel, dan heb ik bovendien een dramatologisch argument voor mijn bezwaar
tegen de plaats van de caesuur bij Van Es: de liefdesscène is immers in het eerste
deel functioneel, inzoverre er herhaaldelijk gezinspeeld wordt op de gevaren die in
het tweede deel gaan komen. Het is mogelijk wellicht, in het episch schema de
samenkomst der geliefden als schakelstuk tussen de beide episoden te zien. Hoe
dan ook, het is daarenboven duidelijk dat de slechte gewoonte de Gloriant ten koste
van alles tot het spel van één grondmotief te maken, in de omschrijving van Van Es
is verlaten.
12
In dit laatste opzicht betekent de behandeling door Knuvelder van het stuk
daarom een forse stap achteruit; bovendien de langdurige strijd tegen de opvatting
van de Gloriant als het spel van ‘hoogmoed wijkt voor de liefde’ negerend, schrijft
deze: ‘In Gloriant... ligt het probleem in de innerlijke structuur der figuren: Gloriant
is de trotse, hoogmoedige,..., Florentijn van haar kant, veracht de mannen. Wanneer
zij echter van de trotse Gloriant gehoord heeft, weet zij bij hem te behoren. Ook zij
hebben verder grote uiterlijke moeilijkheden te overwinnen, maar het essentiële is
bereikt: de liefde heeft de trots zegevierend overwonnen.’
Hoe teleurstellend, en hoe weinig genuanceerd. De eenzijdige nadruk op de
nederlaag van de trots haalt slechts één kant van de zaak, misschien wel relatief
de minder belangrijke, naarvoren. Niet het geringste inzicht in de motievenmenging
en de bouw van het stuk wordt ons geboden; terwijl ‘hét’ probleem, hoe fraai
geformuleerd ook, in werkelijkheid nog geen kwart van het stuk als probleem overeind
blijft.
Zo vindt men eigenlijk nergens de onderlinge samenhang van episch

12

l.c. 199.
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schema, motiefbepaling en dramatische compositie consequent doordacht.
Ik kom tot mijn conclusie. Geen der abele spelen vertoont zozeer de epische
herkomst van zijn stof als de Gloriant; geen der abele spelen laat anderzijds ook zo
duidelijk sporen van de dramatische bewerkingstechniek van dit gegeven zien. Voor
een analyse van het stuk is aandacht voor de opbouw van het episch gegeven van
groot belang daarom. De tweeledigheid van het episch schema komt in het spel
eveneens tot uiting, doch is tot nu toe niet als zodanig onderkend.
Hoewel reeds in het algemeen onze middeleeuwse drama's vaak niet vanuit één
enkel grondmotief geheel zijn te overzien, valt zeker de Gloriant niet tot het spel
van één kernprobleem te herleiden, hetgeen wederom mede vanuit de epische
herkomst van de stof is te verklaren.
Als liefdesdrama, vertrekkend van een psychologische conflictsituatie, vindt het
via een vrij snelle ommekeer ten goede, zijn eerste rustpunt, in overeenstemming
met het episch schema, bij de succesvolle ontmoeting der geliefden - zonder de
aangekondigde dreiging had het spel hier desnoods uit kunnen zijn, ware het het
spel van de overwonnen hoogmoed alléén. Maar overgaand (zo men wil: inmiddels
overgegaan) in het spel van de verovering van “de verre geliefde” laat het stuk ons
vervolgens zien hoe de liefde wordt beproefd, in een avontuurlijke tweede episode,
die eindigt met een glorieuze overwinning van die liefde, niet over de trots, maar
over de uitwendige, wel tevens exemplarische moeilijkheden.
Significant voor de respectievelijke opvattingen bleken enkele moderne indelingen
in bedrijven. Ook hiervoor leent de Gloriant zich eigenlijk niet. Nog zou ik mij kunnen
voorstellen dat men de liefdesscène als ‘schakelscène’ wil beschouwen tussen de
twee episoden, maar een indeling in drieën lijkt me geheel onaanvaardbaar, en een
indeling in tweeën met de caesuur na de liefdesscène zondermeer acht ik om
bovengenoemde redenen eveneens niet juist.
Wil men op grond van de verwerkte motieven de dramatische compositie nader
bepalen, dan dient dat ook weer te geschieden met inachtneming van de epische
‘onderbouw’. Men kan, als bij de Esmoreit, b.v. een tweetal spanningsbogen
construeren. Alleen wordt nu niet zoals daar, de eerste geheel over de tweede heen
getrokken, doch de eerste boog loopt vanaf de hoogmoedige conflicthouding der
hoofdfiguren - eigenlijk vanaf die van Gloriant alléén - naar hun eerste vereniging,
en de tweede boog, ingehaakt aan de eerste, gaat van de voorspelde moeilijkheden
met de Rode Lioen naar de succesvolle af-
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tocht uit Abelant. Dit in elkaar haken der spanningsbogen is het gevolg van de
dramaturgische werkzaamheid van de schrijver, het feit dat zij tendele achter elkaar
liggen, alsook een eventuele schakelende functie van de liefdesscène zijn het gevolg
van het episch grondpatroon.
Groningen
K. IWEMA
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Over het geef-motief bij Arthur van Schendel
1

In zijn boek over Arthur Van Schendel bespreekt F.W. Van Heerikhuizen
herhaaldelijk het geef-motief, dat in Van Schendels werk zo vaak voorkomt. Het
vertoont vele schakeringen, gaande van zelveloze onthechting tot verspilzucht. Het
duidelijkst treedt dit motief naar voor in De rijke man (1936), waarover wij hier ook
zullen handelen, maar men treft het reeds aan bij Tamalone die, al is hij zelf een
schooier, helpt en geeft waar hij kan, gedreven door een redeloze drang om anderen
te laten delen in zijn zwevende zorgeloosheid. Van bij het begin is bij vele personages
in Van Schendels werk de grens tussen altruïstische liefdadigheid en verkwisting
niet duidelijk te trekken, zoals bij Pietro uit het verhaal Felicia (1921, opgenomen in
2
de bundel Blanke gestalten van 1923), die de rij der ‘roekeloze gevers’ opent. Daan
Rolaan, de hoofdfiguur uit het verhaal De verkwister, in Herinneringen van een
domme jongen (1934), gooit zijn geld te grabbel onder de bewoners van zijn stadje
- precies zoals de wonderlijk weldoener uit Frank Capra's film Mr. Deeds goes to
town een hele stad welvarend maakt en de economie ervan ontreddert! In De witte
vrouw (1936, opgenomen in Nachtgedaanten van 1938) ontmoeten wij eveneens
een zonderling, van wie van meet af aan gezegd wordt ‘dat hij schuw was, geen
3
mensenvriend, hoewel hij altijd gaf’ . Eenzelfde zich redeloos-onbeperkt uitlevende
geefdrang kenmerkt De vrolijke broederschap uit Anders en eender (1939). Hoewel
minder expliciet speelt het geef-motief toch weer zijn rol in het ondanks alle
feestelijkheid melancholische boek over twee op de dans verliefde dansers, De
wereld een dansfeest (1938), en. wel in de figuur van Marions rijke vader Frans
Ringelinck, die zijn kind met geld en goed overstelpt. Ten slotte schiep Van Schendel
6 jaar na De rijke man nog een geestesge-

1
2
3

F.W. Van Heerikhuizen, Het werk van Arthur Van Schendel. Achtergronden, karakter,
ontwikkeling. Amsterdam, Meulenhoff (1961).
F.W. Van Heerikhuizen, o.c., p. 177.
ibid., p. 296.
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noot van Engelbertus Kompaan, nl. Aristus Elusan uit Een spel der natuur (1942),
4
die ‘liever gaf dan kreeg’ en wiens grootmoedige dwaasheid alleen kon gewaardeerd
5
worden door mensen ‘met een hart groter dan het verstand’ .
In deze reeks van gevers en/of verspillers mag de etherische dromer Angiolino
uit Angiolino en de lente (De Gids 1922, in boekvorm 1923) evenwel niet vergeten
worden. Komend na de goedhartige uitdelingslust van Tamalone en de losbandige
verkwistingsdrang van Pietro bereikt het geef-motief bij Angiolino een stadium van
vergeestelijke zelveloosheid, die wij in het verder oeuvre van Van Schendel niet
meer zullen weervinden. Angiolino, de schamele schooier, wordt op zijn manier in
een innerlijk groeiproces een volstrekt vergeestelijke ‘roekeloze gever’, die het
onberedeneerd-roekeloze van zijn daad (het terug schenken van het fortuin waarop
hij met zo'n staag vertrouwen op de Ponte Vecchio had staan wachten) zelfs niet
bevroedt, omdat hij zich zo van zichzelf, van alle begeerlijkheid heeft ontledigd dat
hij bij de eerste bede prompt van al zijn bezit afstand kan doen. Hij is de engelachtige
wegschenker van een fortuin dat hij een korte poos bij zich droeg zonder het te
hebben bezeten.
Het is onze bedoeling de speciale schakering van het zo Van Schendeliaanse
geef-motief in Angiolino en de lente even te belichten door het in contrast te brengen
met de verkwistende liefdadigheid van Engelbertus Kompaan, de rijke man van 14
jaar later. Uit dit contrast moge blijken hoe ook het geef-motief zich bij Van Schendel
heeft ontwikkeld, nl. van een vaag-religieuze, etherisch-romantische en in
stemmingen gedrenkte zelveloosheid naar een door starre ethische beginselen
geleide geefdrang. De evolutie van dit aspect van Van Schendels geest en werk
maakt deel uit van zijn algemene ontwikkeling in de richting van een geleidelijke
verstarring en verstrakking, die zijn kijk op mens en wereld, evenals zijn
6
verhaaltechniek, ja zijn stijl en taalgebruik vanaf 1930 ongeveer kenmerkt .
7

Angiolino en de lente is het verhaal van het ontvangen en terugwegschenken van
een beurs. Beide momenten - nauwelijks merkbare

4
5
6
7

ibid., p. 16 en 353.
ibid., p. 356.
Uitzonderingen als De wereld een dansfeest of kluchtige fantasieën en sprookjes verstevigen
nog het inzicht in genoemde algemene lijn.
Wij verwijzen naar de uitgave in de Meulenhoff-pocket 96, (1962).
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toppen in een egaal vervliedend, lichtjes aanzwellend stemmingsverhaal - worden
geleidelijk voorbereid. Door meer en meer zelveloos te worden, door zich met zijn
kinderlijke beschikbaarheid open te stellen voor ingevingen en stemmingen, door
zijn volgzaamheid tegenover de ‘stem’ die hij onder de sterren op het midden van
de brug komt beluisteren, maakt hij zich onbewust klaar om de beurs van de
‘afgezant’ in ontvangst te nemen. Deze begenadiging, waarvan hij met intuïtieve
zekerheid wist dat ze hem eens ten deel zou vallen, komt in een stille, door weemoed
gedempte euforie: de hele ether rond hem is zó vol van verrukkingen en zoete
stemmingen dat die innerlijke voldaanheid zich spontaan verlengt in het ‘wonder’,
nl. het krijgen van de beurs. Dit vervuld-zijn breidt zich dan nog uit over de ganse
natuur. Als hij de beurs ontvangen heeft, glijdt de lente van de bergen naar hem toe
en de hele ether, evenals de stad vult zich met een feestelijke blijdschap.
Tot verlammens toe onthecht van alle bezit, heeft Angiolino de zorgeloosheid als
8
een ‘lieve gave’ gecultiveerd . Hij is zo zuiver geworden als de duif of het water,
waarmee hij zichzelf vergelijkt. Hij werd - om het met Van Schendels eigen termen
uit te drukken - een ‘blanke gestalte’, zuiver als een kinderoog, en werd meer en
meer ‘zuiver-zichzelf’ door zich in blije, met vage religiositeit doordrenkte onthechting
open te stellen voor het onverwachte. Hij ziet verder bij het bezoek aan het graf van
zijn moeder in, dat de zorgeloosheid zo'n lieve gave is, omdat zij een afspiegling is
van het ‘niets-nodig-hebben’ der zaligen. Wij echter, zegt hij, wij zijn. getekend met
9
‘behoeften’ . Maar hij heeft zijn behoeftigheid getranscendeerd. Zijn zorgeloosheid
slaat midden de lentelijke euforie om in simpele naïviteit. Zoals hij in de inleidende
mijmering reeds affirmeerde dat het nut van de bedelaar erin ligt de anderen uit te
nodigen om te geven, zo laat hij, de bezitter van de beurs, zich de giften van de
barbier en van zijn schamele vrienden, die zijn geluk vieren, welgevallen! Hij, de
bezittende, krijgt nog meer van hen die, hoe berooid ook, er niet aan denken aan
hem te vragen! De eerste beweging van de novelle loopt uit in een bedwelmende
euforie van redeloze altruïstische dwaasheid. Het feest met de schooiers baadt in
een wezenloze sfeer van sublieme illusie en naïviteit: wat is het zoet, royaal te delen
en te geven aan de man die zo'n fortuin kreeg!

8
9

p. 18.
p. 19.
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Men ziet dat de simpelheid des harten, die Angiolino zo zuiver verwezenlijkt,
aanstekelijk werkt op zijn gezellen die hun berooidheid vergeten en hun altruïstische
geefdrang uitleven in een feestelijke roes. Zo had ook de lente bij haar intrede
iedereen aangegrepen met een ‘heten sterken wind’, zodat elkeen zich op de straat
vertoonde ‘met glinsterende ogen en een rood gezicht’ en met ‘een zotheid in de
10
kreten die geroepen, werden’ . Welnu, het slotaccoord van dit stemmingsverhaal
- het wegschenken van de beurs aan de vrouw die Angiolino toevallig haar nood
klaagt - baadt in dezelfde lentelijke euforie zonder problemen of behoeften. Angiolino
oppert zelfs de bedenking dat zijn geest van hem zou ‘weggedwaald’ zijn in deze
11
tijdspanne van intens-bedwelmende zielsverrukking . De lente heeft hem helemaal
in haar greep. Prompt, zonder overleg, a.h.w. op het eerste teken gaat Angiolino,
de volgzaamheid in persoon, in op het verzoek van de vrouw. Zijn engelachtige
zelveloosheid verlengt zich weer spontaan in het gebaar van het geven. Overvolheid
van gemoed en afstand-doen van de rijkdom in het royale geef-gebaar vloeien
ongehinderd in elkaar over. Daarbij dient aangestipt dat dit gebaar, hoe
12
gedepouilleerd ook weergegeven , niettemin iets heeft van die seigneurale
voornaamheid die Van Schendel zo geliefd was en die hij aan de meeste van zijn
13
gevers en verkwisters heeft meegegeven. Aangesproken als ‘edele heer’ , gelijkt
Angiolino in de onberedeneerde daad van het wegschenken op de statige edelman
die hem op de brug de beurs schonk.
Angiolino krijgt en geeft dus in hetzelfde weldoende stemmingsverband, zonder
dat de rede zijn ingevingen en handelingen richt of zelfs maar begeleidt. Als men
het geef-motief in Angiolino en De rijke man wil vergelijken, is Angiolino's
spontaneïteit van groot belang. Zijn ‘buitenwerelds’ gedrag wordt niet in het minst
bepaald door morele imperatieven. Geen ethisch voorschrift, geen bijbelwoord,
geen levensregel inspireert hem. Zelfs ‘deugdzaamheid’ - het beoefenen der
deugden, barmhartigheid b.v. - is voor hem geen leidend beginsel. Wat ‘de vaders’
- de moralisten? de exegeten? de priesters? - daarover zeggen betwist hij niet en
14
hij wil het niet beter weten dan zij . Maar in het ethische erkent hij geen
autoriteitsbeginsel en ‘zuiver zichzelf’ volgt hij gedwee de ingevingen en stemmingen
van zijn welis-

10
11
12
13
14

p. 17.
p. 23.
‘Ik had de beurs in mijn zak en gaf haar die’ (p. 23).
p. 23.
p. 9.
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waar kinderlijk, maar wezenlijk religieus gemoed. Zoals Kompaan en andere typische
Van Schendel-figuren, die zich echter in tegenstelling tot Angiolino met een starre
morele integriteit pantseren, aanziet Angiolino deugdzaamheid als een te beperkte,
te weinig volstrekte verschijningsvorm van de moraal. Hij leeft en geeft op
fundamenteler vlak. Het ethisch besef, waarvan hij met klem de waarachtigheid
onderstreept, is voor hem in wezen religieus. ‘Beginselen’ verengen die fundamentele
sensibiliteit voor het ethische, die deel uitmaakt van zijn subtiele ontvankelijkheid
voor stemmingen en voor de aanmaningen der ‘stemmen’ die zijn ingevingen in een
wonderlijk accoord bekrachtigen.
Zijn royale milddadigheid is dan niet ‘deugdzaam’ te noemen in die zin dat hij zich
wetens en willens op de beoefening der deugd zou toeleggen, maar wel
vaag-evangelisch in al haar kinderlijke, ‘engelachtige’ onthechting, redeloze
volstrektheid en simpelheid des gemoeds. Zijn spontaan geef-gebaar is ten slotte
de uiting van zijn romantische onbevredigbaarheid. Indien de verkwisting, zoals die
bij Kompaan voorkomt, als een symptoon der onbevredigdheid en onaangepastheid
kan geïnterpreteerd worden, dan is de onberedeneerde goedheid van Angiolino de
veruitwendiging van zijn ongeneeslijk buitenwerelds verlangen. Het verlangen naar
bevrediging en zijn schaduwloos vertrouwen op de fortuin is hem duurbaarder dan
het vervuldworden met het bezit van de beurs. Daarom loopt hij na het wegschenken
van de beurs, nog berooider dan tevoren, met een zang in zijn mond door de nacht.
In de uiteraard voorbijgaande momenten van krijgen en geven heeft hij zijn
onvervulbaar verlangen gevrijwaard. En dat verlangen, is zijn enig bezit.
15

F.W. Van Heerikhuizen vermeldt dat men in Van Schendels nagelaten papieren
blocnotevelletjes vond, waarop hij bij de voorbereiding van De rijke man niet enkel
aantekeningen over het Amsterdamse stadsbeeld omstreeks 1875 gemaakt had,
maar ook een aantal bijbelplaatsen over ‘geven’ had gebloemleesd. De bijbelse
inspiratie van Engelbertus Kompaan lijkt mij van groot belang. Angiolino citeert de
bijbel nergens; hij relativeert zelfs het gezag van ‘de vaders’ door er zijn kinderlijke,
op het volstrekte gerichte rechtschapenheid

15

o.c., p. 432 (noot 16, bij hoofdstuk I).
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tegenover te stellen. Engelbertus daarentegen maakt kwistig gebruik van Van
Schendels bloemlezing van bijbelteksten.
Hij spreekt vaak over de goederen der wereld ‘met een uithaling uit den bijbel
16
alsof hij streng in de leer was grootgebracht’ en hij handelt ook naar die strenge,
alles vergende beginselen. Tante Agathe vindt hem meer dan eens op zijn kamer
17
verdiept in de bijbel. Hij schijnt ‘bezeten van den een of anderen tekst’ . Steeds
18
staat hij met een tekst klaar . De discussies over de kern van de schriftbeginselen
met zijn vriend Ruyns, die hem zijn onmaatschappelijk gedrag verwijt, kunnen hem
niet van zijn starre consequentie-drift afbrengen. Ruyns kan maar niet begrijpen dat
19
hij ‘met beroep op een zeker gezegde in den bijbel het bezit afkeurt’ . Maar Kompaan
20
wil nu eenmaal ‘meer doen dan de tien geboden’ . Zoals zijn ooms en tante aanziet
21
hij helpen waar het nodig is als een ‘Christelijke zaak’ . Zijn ooms Johannes en
Jacobus Blom, die hem gewillig hun fortuin overmaken, verdedigen hem eveneens
22
met een tekst uit een, brief van Petrus . Oom Jacobus, die hem nochtans
waarschuwt aan zijn kinderen te denken, zegt hem zelfs dat het bijbelwoord over
23
de vogels in de lucht en de leliën des velds het edelste is dat hij zich kan voorstellen .
Tussen deze bijbelplaatsen is het verhaal over de rijke jongeling centraal. Aan
wie zijn gedrag bekeurt of er verbijsterd het hoofd bij schudt, antwoordt Kompaan
dat hij werkelijk de rijke jongeling uit het evangelie wil zijn die handelde ‘zoals het
24
geboden was’ . Als de familiale moeilijkheden zich na de dood van zijn vrouw
beginnen op te stapelen, zegt Van Schendel over Kompaan: ‘Het liefst had hij naar
25
het woord gedaan: Deel alles wat gij hebt onder de armen’ . In hoofdstuk X legt
Maartje aan Kompaans zieke dochter Titia het evangelie-verhaal over de rijke
jongeling uit. Deze, aldus Maartje, moet een volwassen man geweest zijn, ‘zoals
26
Lucas zegt’ . Maar een man zo rechtgeaard, zo open en arm van geest als een
kind. Dat men er veel beter aan doet te handelen naar zijn geloof en de evangelische
raden

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

De rijke man. Amsterdam, Meulenhoff s.d. (1936), p. 26.
p. 29.
p. 30.
p. 136.
p. 123.
p. 37.
p. 72; vgl. nog een ‘apostelwoord’ op p. 92.
p. 107.
p. 30.
p. 102.
p. 183.
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dan psalmen te zingen, dat kan zelfs een kind begrijpen, zegt Maartje. Welnu
27
Kompaan heeft nog een hart als een kind, ‘van de wereld nog onbesmet’ , en hij
volgt inderdaad Jezus' raad aan de rijke man: ‘Verkoop alles, deel uit, volg mij’. Met
zijn redeloze volstrektheidsdrang, die in het evangelische woord wordt geëist, geeft
28
hij wat hij niet nodig heeft zoals, naar Maartje zegt, iedereen zou moeten doen .
Deze uitleg heeft Titia de ogen geopend. Zij verwijst haar vader, die erover
verwonderd is een nieuwe bondgenote te hebben gevonden, op haar beurt naar de
bijbel en zij verzucht, het woord over de vogels in de lucht parafraserend: ‘Waren
de mensen maar zoals de mussen, die eten de kruimels van de vensterbank zonder
29
dankje te hoeven zeggen. Ze hebben niets. Waarom de mensen wel?’ .
Dit zo frequente beroep op de bijbel maakt een eerste wezenlijk verschil uit met
Angiolino. De Italiaanse schooier handelt evangelisch-consequent zonder het te
beseffen en zonder de behoefte te voelen zijn onthechting op bijbelse gronden te
verantwoorden. De Amsterdamse rijke man is een man der schriftbeginselen die
hem het nooit aangevochten imperatief der volstrekte bezitloosheid voorhouden.
Kompaan weet en herhaalt dat hij leeft als christen, d.w.z. ‘verantwoordelijk voor
30
den naaste’ ; Angiolino die al zo weinig zeker weet, weet zeker dàt niet. Kompaan
31
ervaart de armoede als een onrecht ; Angiolino op het ogenblik van het vertellen
niet meer.
Nochtans leidt de onwrikbare volgzaamheid t.o.v. de bijbelteksten bij Kompaan
niet tot een kerkelijke of confessionele binding van welke aard ook. In dit opzicht is
hij verwant met de etherische Angiolino, die ‘zuiver-zichzelf’ is, en meer nog met
Van Schendel zelf die zijn hele leven slechts vagelijk tegen het christendom
aanleunde zonder zich door een - waarschijnlijk als ‘beperking’ aangevoelde confessie of dogmatische leer te laten binden. Aanvankelijk komt Kompaan slechts
32
in een kerk - zeker in geen Roomse ! - als begeleider van grootmoeder. Zijn
schoonvader Blauw begrijpt niet hoe hij onkerks blijft, terwijl hij toch te hooi en te
33
gras over zijn christelijkheid afgeeft . Omwille van zijn vrouw zal hij dan maar naar
de kerk gaan. Aan de institutionele liefdadigheid heeft hij, zoals Angiolino aan
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p. 184.
p. 185.
p. 186.
p. 31.
p. 29-30.
p. 13.
p. 46.
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‘deugdzaamheid’, een hekel, hij weigert mee te werken aan kerkse liefdadige
instellingen en laat het georganiseerde armenbezoek over aan de diakens die er
hun beroep van maakten. Helpen is voor Engelbertus wel heilige plicht, maar ook
34
‘liefhebberij’ . In een niet verzwakkende roes van onberekenend geven, beveiligd
door het evangelisch gebod, drijft hij zijn liefhebberij ten top. Zijn dilettantisme is
zijn eremerk: het bezegelt de ongebondenheid van zijn royale geef-drang. Hij ook
is in zijn liefhebberij ‘zuiver-zichzelf’, maar met een starheid en een op geboden
gegrondveste consequentiedrift die Angiolino onbekend was.
Kompaans liefhebberij gaat gepaard met een onthutsende simpelheid van geest.
Zijn ‘armoe van geest’ is echter niet zo schaduwloos als die van Angiolino, vermits
Kompaan in het volle leven staat en voortdurend geconfronteerd wordt met eigen
sociale plichten en met de boosheid van anderen. Hij is zoals Angiolino een
onverstoorbare dulder, die echter veel meer dan Angiolino zijn drang om
‘zuiverzichzelf’ te zijn moet beveiligen. Zijn pantser is de moedwillige zelfverblinding.
Angiolino bedwelmt zichzelf aan beroezende stemmingen; Kompaan cultiveert de
zelfverblinding als een schuts tegen de boosheid der anderen. Hulpeloos als een
kind overgeleverd aan talloze vragers en smekers die zijn naïviteit misbruiken, vlucht
hij in opzettelijke blindheid: ‘Wij moeten helpen, zei Kompaan, en ik zal jullie geloven,
35
als je me maar wat wijsmaakt ben ik om geld bedrogen, maar jullie om je eer’ .
Griet Stapel zegt over hem dat hij, geblinddoekt door het ongefundeerde vertrouwen
36
van een kind, ‘geen ogen heeft voor de boosheid’ . Men kan eraan toevoegen: hij
wil er geen oog voor hebben; zijn beveiligingsmaneuver bestaat erin, de boosheid
te laten voor wat ze is en er zijn blinde goedheid tegen aan te gooien, helaas zoals
water over een eend. Wetend dat hij schaamteloos wordt verschalkt en uitgezogen,
is hij toch weer gans verblijd als hij bloemen ziet op het graf van Titia. Aan die futiele
geruststelling klampt hij zich vast en hij verschanst zich weer in het harnas van de
blinde dwaasheid: ‘Wie het ook gedaan mag hebben, dacht hij, dat vergoedt alles,
voor allemaal. Als er één zo'n hart hier in de stad is, heb ik geen recht meer om te
37
twijfelen’ !... Men moet er niet op letten of men
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p. 52, 101, 102, 200.
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p. 202.
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voor de mal gehouden wordt, zegt hij ontstellend naïef, men geeft als het nodig is
38
en daarmee uit ...
Op het einde van het boek, tijdens het gesprek over zijn zwakke ogen met Otje
Tol die een beetje de Sancho Panza-rol speelt naast een zeer seigneurale Kompaan,
zegt deze met star zelfbewustzijn: ‘Ik kon helderder zien dan menig ander van mijn
tijdgenoten’, waarop Otje de vraag stelt: ‘Wil mijnheer dan zeggen dat je zien kan
39
als je blind bent?’ . Van Schendel heeft aan dit gesprek over Kompaans fysisch
gebrek ongetwijfeld een symbolische betekenis gegeven. Kompaan volgt immers
de evangelische raadgeving, argeloos te worden als de kinderkees, zó
naïef-consequent dat zijn uitdelingsmanie alles heeft van een onverantwoorde en
onverantwoordelijke vlucht in kinderlijke onnozelheid. Kompaan mist de
40
engelachtigheid van Angiolino ; hij is een roekeloze dwaas, gebukt onder een vracht
beginselen, geboden en verplichtingen en verstard zowel in zijn volstrektheidsmanie
als in zijn zelfverblinding. Angilino zou men een speelman van de Heer kunnen
41
noemen; Kompaan is ‘een van die gekken van den Heer’ , die de wereld door hun
dwaasheid uitdagen en zich over hun nederlagen, veroorzaakt door hun
onaangepastheid, voortdurend moeten heenwerken door zichzelf de blinddoek voor
te binden.
De buitenwereldse stultitia van Engelbertus Kompaan komt des te scherper tot
uiting, omdat hij in zijn handel en wandel voortdurend geconfronteerd wordt met de
sociale gevolgen van zijn geven. Angiolino, de zachtzinnige zwerver zonder bindingen
of verplichtingen, verarmt niemand door de beurs weg te schenken; integendeel hij
heeft zichzelf erdoor innerlijk verrijkt. Kompaan daarentegen is erfgenaam, huisvader
en deelgenoot in een zaak, heeft zelf erfgenamen enz.; maar hij weigert koppig de
consequenties te zien van zijn met starre consequentie ingevolgde geefdrang. De
realist Ruyns schijnt door Van Schendel bedacht om Kompaan diens
onmaatschappelijkheid in te hameren. Niets mag echter baten en Ruyns zucht
41
meewarig: ‘zo raar als jij is er geen tweede’ ! Zelfs oom Jacobus praamt Kompaan
42
‘die wijsheid uit de blauwe lucht’ wat te verzaken . De aarde is nog erger dan ‘een
43
mesthoop’, zegt deze , en je zal ze toch niet beter ma-
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p. 207.
p. 277.
Van Schendel kan nochtans met zijn voorliefde voor symbolische naamgeving ook ‘Engelbertus’
volksetymologisch in verband gebracht hebben met ‘engel’.
p. 202.
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ken door jezelf te verarmen. Maar Kompaan stapt onverstoorbaar over de
discrepantie tussen theorie en realiteit, tussen het beginsel en de verwezenlijking
ervan heen. Onmaatschappelijkheid is van geen belang, meent hij: ‘Ik blijf er bij dat
44
het eigen belang niet telt zolang er nog gebrek in de wereld is’ . Zou hij zichzelf,
zijn kinderen, de zaak van zijn schoonvader kunnen schaden door al goed doende
rond te gaan?
Zijn sociale weerloosheid uit zich bovendien in zijn fanatieke verwerping van alle
achterdocht. Hij verstikt zijn achterdocht onder zijn onverzettelijke begeerte om
45
alleen maar het goede te zien en te doen. ‘Die vervloekte achterdocht’ noemt hij
46
47
‘een vals vergif voor het verstand’ en ‘een blinde razernij’ . Door dit
waarschuwingsteken, hem door de achterdocht gegeven, stelselmatig te negeren
verdoolt hij altijd dieper in zijn eigen blinde razernij der bezitloosheid, die hem tegelijk
beveiligt en ten ondergang voert.
Ten slotte rijst de vraag hoe het zo frequente voorkomen van het geef-motief bij
Arthur Van Schende psychologisch kan verklaard worden. De combinatie van
liefdadigheid en verkwisting is zeker een uitvloeisel van zijn geliefde houding van
feestelijke en speelse ongebondenheid. Seigneurale royaliteit, die wij bij Angiolino
en nog veel duidelijker bij Kompaan vinden, is zeker een aangepaste levensstijl
voor iemand die, zoals F.W. Van Heerikhuizen herhaaldelijk aanstipt, de behoefte
gevoelt om door het stellen, van een reeks statige ruimtegebaren het pijnlijk gebrek
48
aan innig contact met de anderen weg te suggereren . Van Schendel schept rond
zijn gevers en verkwisters ‘ruimtesuggesties’ die hun een zeker sociaal verband
voorspiegelen dat in feite niet bestaat. De geefdrang, aldus Van Heerikhuizen in
zijn bespreking van De rijke man, ‘wortelt geheel in een instinctieve behoefte aan
ruimte (als tegenstelling tot benepenheid); aan zich ‘heer’ voelen, boven de
omstandigheden en de gewone, bekrompen mensen verheven; aan van alle kanten
49
terugstralende sympathie die men nodig heeft omdat men eigenlijk eenzaam is’ .
De creatie van Engelbertus Kompaan betekende voor Van Schendel zelf een
bevrijding van de
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p. 235.
p. 253; elders ‘die lelijke achterdocht’ (p. 219).
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p. 253.
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Werendonck-geest, d.w.z. dat hij zich van de Calvinistische Werendonckse
bekrompenheid losschreef door het tegendeel ervan tot een extreem op te drijven
en de vrije royaliteit in de plaats te stellen van benepen schraapzucht.
Of dit typisch Van Scheldeliaans geef-gebaar eigenlijk voortkomt uit ‘trots’, zoals
50
Van Heerikhuizen schrijft n.a.v. Een spel der natuur , kan m.i. betwist worden. Ik
acht dit woord te sterk om er de psychologische grond van de geefdrang bij Van
Schendels eigengereide, soevereine individualisten die zich vaak een rad voor de
ogen draaien om ‘zuiver-zichzelf’ te kunnen zijn, mee aan te duiden. In elk geval is
het duidelijk dat de stugge individualist Van Schendel zijn aangeboren en bewust
gecultiveerde behoefte aan ongebondenheid op artistiek niveau heeft kunnen uitleven
door de creatie van gevers en verkwisters die de illusionistische ruimtesuggestie
nodig hebben als beveiligende compensatie voor hun eenzaamheids- en
onmachtsgevoel.
51
Kompaans afkeer voor medelijden, ontferming of barmhartigheid kan verklaard
worden langs het seigneurale ongebondenheidsgevoel. ‘Het voelen van “ontferming”
of “barmhartigheid” wordt duidelijk als iets vernederends beschouwd’, schrijft F.W.
52
Van Heerikhuizen . Inderdaad, ‘barmhartig zijn’ is te zwak voor een seigneur, zelfs
voor een etherisch wezen als Angiolino! Ook Kompaan is niet ‘deugdzaam’, maar
royaal-vrij verheven boven ‘de barmhartigheid die een der deugden is’, zoals
53
Angiolino het zegt .
Heeft Kompaans geefdrang in de grond van de zaak dan niets uit te staan met
54
christelijke liefde, zoals Van Heerikhuizen schrijft ? Is zijn gedrag ‘allerminst
55
christelijk’ te noemen ? En werd Van Schendel zelf bij de creatie van zulke onnozele
slaaf van de evangelische plicht niet beïnvloed door een bepaalde vorm van
christelijke geloofsbeleving?
Men is niet geneigd hierop ontkennend te antwoorden, alleen al omdat Kompaan
zo consequent zijn gedrag met bijbelteksten motiveert, zoals alleen een zeer gelovig
man kan doen die werkelijk met en van de bijbel leeft. Bovendien lijkt mij bij de
schepping van De rijke man, ondergronds, in wat men de grondinspiratie van dit
boek

50
51
52
53
54
55

p. 353.
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kan noemen, een geesteshouding mee te spelen, die verwant is met de
calvinistisch-puriteinse volstrektheidsspiritualiteit. Kompaan straalt een ethisch
rigorisme uit dat voor mij in wezen en in diepste inspiratie van calvinistisch-puriteinse
herkomst blijkt te zijn. Zijn radicalisme lijkt mij enkel denkbaar en leefbaar in een
klimaat van puriteinse beginselvastheid, gebaseerd op en gestoffeerd met
beveiligende plichten en geboden. Van Schendel kan zich, ook zonder dat hij zich
christen voelde, losgeschreven hebben van die benepen levensstijl door de creatie
zowel van Werendonck als van diens negatief, Engelbertus Kompaan. Ik kan in elk
geval dit puriteins klimaat niet wegdenken uit dit boek, of tenminste uit de
psychologische achtergrond (moet men zeggen: ondergrond?) waaruit het stamt.
De rijke man is voor mij een Hollands drama van het met blinde consequentie
ingevolgde evangelische onthechtingsgebod.
F.W. Van Heerikhuizen schrijft dat Van Schendel de schepping van de ideale
onnozele Kompaan in zijn eigen ogen rechtvaardigde door aan zijn roekeloosheid
56
‘tegelijk iets van de evangelische volmaaktheid’ te geven . Alleen maar daarom?
Of zou de schepping van zulke reine dwaas voor de auteur niet een verdedigingsen beveiligingsmaneuver geweest zijn, om te ontkomen aan de greep van het kwaad
dat zo tyranniek 's mensen verdorven natuur beheerst? Is Kompaans onnozelheid
niet een schild tegen de boosheid, die hij door opzettelijke zelfverblinding stelselmatig
van zich afstoot? Is zijn bewuste vlucht in de onschuld der kinderkens Gods niet
een compensatie voor zijn gemis aan een door het gezond verstand geleid
aanpassingsvermogen in een in wezen boze wereld? Van Schendel schildert deze
wereld in De rijke man toch met mateloos pessimisme. De aarde is nog slechter
dan een mesthoop, laat hij oom Jacobus zeggen; ‘wij zijn allemaal slecht in het
57
58
gebeente’, zegt Maartje ; in deze wereld ‘waar de wolf gaat op sluipende voeten’
59
is het allemaal ‘mikmak (...) over wat koper, over wat zilver’ , meent Kompaan en
aan zulke boosheid doet hij niet mee. Uit dit fundamenteel pessimisme stamt de
verdedigingstaktiek van de sullige verkwister die zich met zijn rigorisme harnast
tegen een ontrefbare Vijand. Aldus zou De rijke man in de grond dan toch christelijk
van inspiratie zijn. En zo zou de schepping van de onnozele Kompaan ook een
oplossing bieden voor een fundamenteel
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conflict bij Van Schendel, nl. een conflict van stugge onaangepastheid, dat men niet
geheel kan verklaren zonder een ondergronds meewerkende calvinistisch-puriteinse
visie op mens en wereld.
MARCEL JANSSENS
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Kronieken
Codicologie en filologie XII
Illuminatie
Van rubricatie naar versiering ‘il n'y a qu'un pas’, en de geleidelijke overgang daartoe
komt wel het duidelijkst tot uiting in het aan de rubricering zo nauw verwante middel:
het begin van een tekst of onderdeel daarvan door een sierlijke beginletter te
markeren, hetgeen al vroeg tot de kunst der ‘Initialornamentik’ gevoerd heeft.
Aanvankelijk werden de initialen op eenvoudige wijze met rode of blauwe inkt
versierd, maar in de verdere ontwikkelingsgang groeide een en ander uit tot vaak
fraai bijzonder gedecoreerde (met rijk ornament voorziene) en gehistorieerde (met
miniaturen voorziene) initialen. Reeds vroeg komen gehele bladzijden als dragers
van initialen voor, meer in het bijzonder bij Ierse codices. Aanvankelijk kenmerken
de verluchte initialen zich door vrij eenvoudige ornamentiek, die echter geleidelijk
aan steeds rijker wordt en niet zelden in bijzonder kunstige versiering met dierlijke
voorstellingen en vlechtwerk haar bekroning vindt. In den beginne beperkt men zich
tot kleurschakeringen, maar naderhand - vooral in de Karolingische periode - neemt
ook het gebruik van goud gestaag toe. Van de versiering met abstracte motieven
gaat men over tot meer naturalistische voorstellingen, terwijl in de latere
middeleeuwen ook het overvloedig gebruik van edele metalen geleidelijk vermindert.
Bijzonder fraai versierd zijn gewoonlijk de B(eatus) in de psalteria, de V(ere dignum)
bij de prefaties en de T(e igitur) bij het begin van de canontekst in het missaal,
1
alsmede de Genesis-initiaal I in bijbelcodices .
Het spreekt vanzelf dat de verluchting van het geschreven boek niet bij deze
‘Initialornamentik’ staan gebleven is. Nog in oude tijden heeft zij zich uitgebreid tot
een volledige boekversieringskunst.
Men dient nu te onderscheiden tussen de tekstillustratie in engere zin, en een
verluchting van de tekst, die meer op het esthetische gericht is: de miniatuur in
engere zin. Tekstillustratie is in het geschreven boek al vroeg aanwijsbaar
(hellenistisch Egypte), maar ook de miniatuur komt in dezelfde tijd al voor. Men kent
in de oudheid werken die alleen uit afbeeldingen bestaan, respectievelijk slechts
met korte teksten worden toegelicht, en de vroegste produkten der christelijke
illustratiekunst zijn daaraan gelijk. In

1

Vgl. K. Löffler, Romanische Zierbuchstaben und ihre Vorläufer. Stuttgart, 1927; E. Kloss, in:
Jahrbuch für Kunstwissenschaft (1928) 192 vlgg.; A. Schardt, Das Initial. Berlin, 1938; H.
Jantzen, in: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft LX (1940); E.A. v. Moé, La lettre
ornée dans les manuscrits du VIIIe au XIIe siècle. Paris, 1943; E.B. Garrison. Studies in the
history of mediaeval Italian painting. Florence, 1953 -
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de christelijke periode moet de profane boekverluchting wijken voor religieuze,
waarbij in de laatste op den duur een aanwijsbare vastlegging van een bepaalde
keuze van voorstellingen de aandacht trekt.
Voor de vroege middeleeuwse westerse miniaturen moet daarbij bedacht worden
dat zij - in hoofdzaak deel uitmakend van sacrale codices - vrijwel nooit iets
willekeurigs of onbeduidends bevatten, en evenmin iets wat uit de persoonlijke
wensen van de makers is voortgevloeid. Lijn, kleur, opbouw en keuze der voorstelling
maken deel uit van een gesloten wereldbeeld, dat onder geen enkel opzicht de
twijfels van later tijden kent. Vormen zo goed als kleuren bezitten hun eigen waarden
en wel in zo sterke mate, dat men niet ten onrechte van een ‘theologie der
voorstelling’ heeft kunnen spreken. Men dient deze middeleeuwse miniatuurkunst
te leren zien en begrijpen in het haar toekomende kader, te weten: het handschrift
op zichzelf.
In de latere middeleeuwen komen in de miniatuurkunst de nationaliteiten naar
voren, al wil dit niet zeggen dat bijvoorbeeld de onderscheiding tussen
twaalfde-eeuwse Engelse en Franse illuminatie gemakkelijk valt. In het algemeen
treedt in die tijd de bijbelverluchting naar voren, vooral in een aantal monumentale
bijbels van grote formaten. Parallel daarmede loopt de verluchting van psalters en
getijdenboeken, de meest verluchte middeleeuwse codices. Van een eigen karakter
is de Zuideuropese miniatuurkunst. De Italiaanse en Spaanse boekverluchting
onderscheidt zich onder alle aspecten van de Noordeuropese, die aan de gotiek
haar eigen voorname karakter ontleent. Vooral de Zuidelijke Nederlanden spelen
in de tijd van het Bourgondische hof een beslissende rol, al doet men er goed aan
ook de betekenis en waarde der Noordnederlandse miniatuurkunst niet te
2
onderschatten .
Zo ergens dan zal hier de codicoloog moeten steunen op de uitkomsten van het
onderzoek der kunsthistorici, of - wat beter is - met dezen tezamen het onderzoek
moeten verrichten. De samenhang met de ikonografie èn de verwikkeldheid van
het geheel maken het namelijk onmogelijk het omvattende terrein alleen te overzien.

2

2 Vgl. D. Diringer, The hand-produced book. London, 1953. Idem, The illuminated book, its
history and production. London, 1958. P. Durrieu, La miniature flamande 1415-1530. Paris,
1921. A.W. Byvanck en G.J. Hoogewerff, Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften
der 14e, 15e en 16 eeuwen verzameld en beschreven. 's-Gravenhage. 1922-1925. 3 dln. F.
Winkler, Die flämische Buchmalerei. Leipzig, 1925. J.J. Tikkanen, Studien über die
Farbengebung in der mittelalterlichen Buchmalerei. Helsingfors, 1933. F. Lyna, De Vlaamsche
miniatuur. Brussel, 1933. A.W. Byvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux.
Paris, 1937. A. Boeckler, Deutsche Buchmalerei. München, 1952. M. Rickert, Painting in
Britain. The middle-ages. London, 1954. J. Baltrusaitis. Le moyen-âge fantastique. Paris,
1955.
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De filoloog moet daarbij in het oog houden dat vooral die codices waarin de
miniaturen als tekstillustraties de overhand hebben voor hem van beslissende
betekenis zijn. Men denke in dit verband bepaaldelijk aan werken als Jacob van
Maerlants Der Naturen Bloeme en meer in het bijzonder aan de talrijke Nederlandse
Historiebijbels. De verluchters daarvan zijn uitgesproken vertegenwoordigers van
de ‘verhalende illustratie’, welker wezen gelegen is in een zo nauwkeurig mogelijke
verbeelding van het door de tekst gebodene. Als verluchters houden zij het
geschreven woord steeds voor ogen en controleren de juistheid van het door hen
voorgestelde aan de hand van de tekst. Zij hebben daarbij veelal gebruik gemaakt
van de te hunnen behoeve aangebrachte, en lang niet altijd weggesneden notities
ten aanzien van hetgeen zij in hun illustraties moesten weergeven. Hier moet dus
van wisselwerking tussen tekst en verluchting gesproken worden, waarbij het er
vooral op aan komt het functionele van de miniatuur als tekstillustratie wel te
beoordelen. Dit geschiedt niet naar behoren als men bij de miniaturenstudie de
opbouw van de tekst, èn de daarmede samenhangende opbouw van de verluchting,
ter zijde laat.
Men kan er zich namelijk niet genoeg van doordringen dat bij tekstillustratie de
illuminator bovenal gericht was op verluchting in de zin van verduidelijking, ten einde
óf een figuur te helpen identificeren óf een geschiedenis te verklaren. De grootste
moeilijkheid bij dit alles blijft daarbij, dat elk antwoord op de vraag naar beginselen
en doeleinden van de middeleeuwse (verhalende) tekstillustratie niet meer dan een
trachten, respectievelijk een benaderen is.
Den Haag
P.J.H. VERMEEREN
Amsterdam
W.GS HELLINGA
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Enkele aspecten van de studie der minnelyriek sinds 1945
Een bibliografisch essay
Minnelyriek is die lyriek, die de hoofse liefde (Prov. amors of duidelijker fin'amors,
Ofr. amor, Mhd. minne of duidelijker hohe minne, Mnl. minne) tot onderwerp heeft.
De vroegste ons bekende voorbeelden ervan zijn een aantal liederen van Willem
IX van Aquitanië (1071-1127). Van het langue d'oc-gebied uit werd het genre over
heel West-Europa verspreid. Het eigen en zeer bijzonder karakter van de hoofse
liefde is het, dat de hoofse liefdepoëzie (kort genoemd: de minnelyriek) tot een
volkomen apart genre maakt en tevens de oorzaak is en de verklaring biedt, van
haar overgroot succes. Van dit succes geeft men zich pas duidelijk rekenschap
wanneer men bedenkt in welke korte tijdspanne de minnelyriek heel het Westen
‘veroverd’ heeft en wanneer men vaststelt, dat ze tot ons is gekomen in een massale
handschriftelijke overlevering.
Maar waar het gaat over minne en minnelyriek is het woord ‘succes’ in feite
ontoereikend. Het kan zelfs tot op zekere hoogte misleidend zijn. Het blijkt hoe
langer hoe duidelijker, dat de hoofse minnebeleving niet een toevallig verschijnsel
is in de cultuurgeschiedenis van de 12e en 13e eeuw, maar dat deze beleving
werkelijk beantwoordt aan, ja, samenvalt durf ik wel te zeggen, met de eigenlijke
inspiratorische krachten van deze cultuur. Het is niet te gewaagd - d.i.: het is het
niet meer - te zeggen, dat de geesteshouding van deze eeuwen precies die houding
is die uit de minnelyriek spreekt. Wat men het ‘humanisme’ van deze periode heeft
genoemd uit zich vooral in de ontdekking door de mens van zijn eigen ‘menselijkheid’
maar niet minder, in de ontdekking van dezelfde ‘menselijkheid’ in de andere, de
medemens. Zo betekent dit humanisme in belangrijke mate: toenadering der
individuen tot elkaar, met al de spanningen die deze toenadering meebrengt, met
al de vreugden en angsten, met trouw en ontrouw enz., en tenslotte met al de virtutes
en ethisch vervolmakende waarden - kortom: met al de elementen die terug te
vinden zijn in de hoofse liefdebeleving. Daarom precies is het dat dit humanisme
voor een belangrijk deel samenvalt met de hoofse minnebeleving. Daarom is het
ook, dat de literaire bedrijvigheid der hoge middeleeuwen, voor een goed gedeelte,
pas verstaanbaar wordt vanuit een goed begrip van deze minne en de poëzie die
uit haar werd geboren.
Ik hoopte dan ook aan de mediëvisten een kleine dienst te kunnen bewijzen door
dit onderzoek naar de stand van de studie der minnelyriek.
Dat de minne op de eerste plaats in de lyriek en niet in de epiek dient te worden
bestudeerd, is om verscheidene redenen duidelijk. De voornaamste reden is niet,
dat de minnelyriek ouder is dan de epiek waarin de minne
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wordt te pas gebracht of m.a.w., dat in de epiek het begrip van de minne werd
opgenomen zoals het voordien in de lyriek was opgevat en uitgezongen. De
belangrijkste reden ligt elders. In de epiek blijkt het primaire gegeven steeds een
spanningstoestand tussen het ik (van de held) en de gemeenschap te zijn, toestand
die dan kan verbonden worden met de spanning der minne. Aldus wordt op beide
vlakken naar een oplossing gestreefd. Het slot is: evenwicht ik - gemeenschap en
huwelijk of verloving of suggestie van nakend huwelijk enz. De minne is derhalve
1
slechts een onderdeel van de epische casuïstiek . In de lyriek evenwel - en het
genre als dusdanig biedt daarvoor reeds de verklaring - verschijnt de minne zelf als
spanningstoestand, d.i. als oorspronkelijke beleving of als grondbeleving die om
haarzelf wordt verwoord, zonder dat een oplossing van de spanning in het vooruitzicht
wordt gesteld.
Deze bibliografische schets werd in drie delen verdeeld: 1. studies over de
oorsprong van de minnelyriek en/of herkomst der motieven; 2. het wezen van de
minne; 3. studies over het formeel aspect van de minnelyriek.
Algemene literatuurgeschiedenissen, tekstuitgaven of bloemlezingen, studies
over afzonderlijke dichters worden hier alleen dan vermeld wanneer ze werkelijk
2
van belang zijn voor de kennis van de minnelyriek in haar geheel .

1

2

Aldus is duidelijk aangetoond door R.R. Bezzola, Le sens de l'aventure et de l'amour, Parijs,
1947 en ook door I. Nolting-Hauff, Die Stellung der Liebeskasuistik im höfischen Roman,
Heidelberg, 1959. Cfr. ook E. Köhler, Trobadorlyrik und höfischer Roman, Berlijn, 1962.
Men zal deze studies en tekstuitgaven kunnen terugvinden bij middel van verspreid liggende
en elkaar - helaas! - niet aanvullende bibliografieën. Voor de periode vanaf 1945 kunnen hier
vermeld worden: A Critical Bibliography of French Literature, onder leiding van D.C. Cabeen,
Deel I: The Mediaeval Period, uitgegeven door U.T. Holmes, Syracuse Univ. Press, 1947.
Verder voor het ‘langue d'oc’-gebied: P.L. Bertrand en J. Lesaffre (deze laatste vanaf 1956),
Bibliographie occitane, 2 dln., Parijs, 1946-58. (Deel I: 1919-1942; Deel II: 1943-1956). Voor
het ‘langue d'oil’-gebied: R. Bossuat, Manuel bibliographique de la littérature française du
moyen âge, Melun, 1951. Belangrijke leemten hierin kunnen worden aangevuld uit de
besprekingen van het werk, geschreven door A. Henry in Zeitschrift f. Rom. Phil. 68 (1952),
blz. 316-320 en door A. Langfors in Neuphil. Mitteilungen 53 (1952), blz. 474-478. R. Bossuat
gaf zelf nog, ditmaal bijgestaan door J. Monfrin een Supplément (1949-1953) in het licht in
Parijs, 1955.
Voor het Duitse taalgebied: Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft, Frankfurt a.M.,
I: 1945-53, bearbeitet von H.W. Eppelsheimer (verscheen 1957); II: 1954-56, bearb. von Cl.
Köttelwesch (verscheen 1958); III: 1957-58, bearb. v. Cl. Köttelwesch (verscheen 1960).
Verder zal men geholpen worden door J. Hansel, Bücherkunde für Germanisten, Berlijn, 1959
en hetzelfde in 1961; verder: G. Eis, Mittelalterliche Fachliteratur, Stuttgart, 1962. Tenslotte:
Germanistik, Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen, dat te Tübingen
door het Max Niemeyer Verlag sinds januari 1960 in driemaandelijks afleveringen wordt
gepubliceerd.
Verwijzen we tenslotte naar de lopende bibliografie over Duitse literatuur door F. Manrer
gepubliceerd in Archiv f. das Studium der neueren Sprachen en de algemene lopende
bibliografie van C. Hansens in Revue d'histoire ecclésiastique.
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Ik ben er me wel van bewust, met betrekking tot het verzamelde materiaal, de
absolute volledigheid niet te hebben bereikt. Ik hoop evenwel dat de poging om
enige orde te scheppen in de chaotische overvloed van studies en bijdragen, de
tenslotte onvermijdelijke onvolledigheid moge goedmaken. Alle aanvullingen zal ik
overigens dankbaar aanvaarden.

Deel I. Studies over de oorsprong der minnelyriek en/of herkomst der
motieven.
Het jaar 1945 werd als uitgangspunt genomen om nog een werk van A. Jeanroy,
de Nestor van de studie der troubadourslyriek, te kunnen vermelden. Het betreft
zijn Histoire sommaire de la poésie occitaine des origines à la fin du XVIIIe siècle,
Toulouse-Parijs, 1945. Hierin vatten de kapittels 3 tot 11 in het kort zijn twee banden
La poésie lyrique des troubadours, Parijs, 1934, samen. In zijn werk van 1945
behandelt Jeanroy uitvoerig de vormen, inhoud en tendenzen van de
troubadourslyriek. Het probleem van de oorsprong betrekt hij niet meer in zijn
onderzoek. Dit had hij in 1934 grondig gedaan. Jeanroy was van oordeel dat deze
lyriek geboren is uit een nauwe samenwerking tussen een publiek van adellijke
heren die veel belangstelling aan de dag legden voor literatuur, en een klasse van
beroepsdichters die soepel genoeg waren om zich aan te passen aan de verlangens
van de adel. Het eigenlijke probleem voor Jeanroy was niet het probleem van de
oorsprong maar wel: hoe ooit mogelijk was ‘...cette explosion d'esprit païen dans
un pays et un siècle si profondément christianisés...’ Voor het overige was de
troubadourslyriek, zo kwam het hem voor, ‘...une création extrèmement originele’.

§ 1. De Arabisanten
In feite is Jeanroy's visie op het ontstaan van de minnelyriek nog immer geldig. De
3
jongste opvattingen spreken hem niet tegen . Formele oppositie heeft Jeanroy's
mening alleen vanwege de zgn. ‘Arabische theorie’ ondervonden.
Deze theorie wil, in haar eenvoudigste formulering, dat de troubadourslyriek is
ontstaan uit de navolging van de Arabisch-Andalousische lyriek. R. Briffault, Les
4
trobadours et le sentiment romanesque, Parijs, 1945, staat deze visie voor . Na de
lezing van dit werk treedt M.G. Cohen ze bij in

3

4

Men zie het nuttige overzicht van F. Desonay, Où en est le problème des origines de la lyrique
procençale? in zijn Dépaysements, Luik, 1945, blz. 99-119. Verder het overzicht van A. Moret,
Le problème des origines du Minnesang, in Et. germaniques 2 (1947), blz. 22-41 en R. Nelli,
Les grands problèmes de la littératures d'oc, in Annales de l'Institut d'études occitanes, 1951,
fasc. 7, blz. 39-47.
Een werk dat volgens E.R. Curtius in zijn bespreking in Romanische Forschungen 60 (1947),
blz. 598, niet als wetenschappelijk kan aangezien worden.
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Le problème des origines arabes de la poésie provençale médiévale, in Bulletin de
la Classe des Lettres et des Sciences morale et politiques (de l') Acad. Royale de
Belgique, 5e serie, 32 (1946), blz. 266-279. Ook hij is van oordeel dat de zejel, een
Spaans-Arabisch lied in drie delen, de voorloper is van het hoofse liefd. Met veel
reserve echter wordt het werk van Briffault tegemoetgetreden door O. Jodogne in
zijn uitvoerige bespreking ervan onder de titel Sur les origines de la lyrique
5
provençale, in Les Lettres romanes 1 (1947), blz. 79-85 . Hier dient ook vermeld:
H. Spanke, La teoria arabe el origen de la lirica romanica a la lux de las ultimas
investigaciones, in Anuario musical 1 (1949), blz. 5-18.
Belangrijker dan het werk van Briffault is dat van A. Nykl, Hispano-Arabic Poetry
and its Relations with the Old Provençal Troubadours, Baltimore, 1946. De schrijver
brengt in zowat 350 bladzijden een uitzonderlijk rijk materiaal bij elkaar dat toelaat,
een vrij duidelijk beeld te verwerven van de Arabische zang op Spaanse bodem,
van 756 af tot de val van Granada in 1492. Het laatste hoofdstuk van het werk wil
de betrekkingen blootleggen tussen de Spaans-Arabische poëzie en de vroegste
troubadourslyriek.
Een voorstander van de Arabische theorie is eveneens M. Pérès, die in zijn
historisch en filologisch georiënteerde bijdrage La poésie arabe de l'Andalousie et
ses relations possibles avec la poésie des troubadours, in de reeks Cahiers du Sud,
het nummer getiteld L'Islam et l'Occident, Marseille, 1947, blz. 107-130, heel wat
materiaal verzamelt dat de tegenstanders van de Arabische theorie handenvol werk
6
geeft .
Een gelijkaardige en even indrukwekkende argumentatie wordt opgebouwd door
A.J. Denomy, in zijn bijdrage Concerning the Accessibility of Arabic Influence to the
Earlest Provençal Troubadours, in Mediaeval Studies 15 (1953), blz. 147-158. De
auteur wil de mogelijkheden bewijzen van een blijvend contact tussen de
Provençaalse lyriek en de Spaans-Arabische cultuur. Wijl deze contacten zowel
van geestelijke als van culturele en artistieke aard waren, moet het mogelijk geacht
worden dat de Spaans-Arabische motieven, niet alleen de minnelyriek hebben
verrijkt maar zelfs haar ontstaan in vrij belangrijke mate hebben in de hand gewerkt.
In vroegere studies reeds had Pater Denomy zich voorstander getoond van de
Arabische theorie. In An Inquiry into the Origins of Courtly Love, in Me-

5
6

Men zie nog voor een ander aspect van het werk van Briffault, R. Nelli, Du Catharisme à
l'amour provençal (d'après M. Briffault), in Revue de Synthèse, N.R. 23 (1948), blz. 31-38.
De studie van Mohamed Abd el Hamid Ambar. Le problème de l'influence arabe sur les
premiers troubadours, Diss. Parijs, 1948 (machineschrift), kon me niet worden bezorgd,
evenmin trouwens als M. Morère, Les données historiques de la poésie andalouse sur la
lyrique des troubadours, in Annales de l'Institut d'Etudes occitanes, fasc., 3, 7 (1951), blz. 48
vv.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

273

diaeval Studies 6 (1944), blz. 188-260, weerlegde hij eerst de theorie die de hoofse
minne uit de mystieke literatuur zag ontstaan door de fundamentele verschillen aan
te duiden tussen de minne en de caritas of de liefde tot God, om daarna te betogen
dat de minne is ontstaan uit de leer dat de menselijke ziel goddelijk is en aldus een
aangeboren verlangen in zich draagt naar de volmaaktheid. Deze leer werd in
Zuid-Frankrijk beleden vanaf het einde van de 10e tot het begin van de 12e eeuw
en wel in die milieus die dachten in de termen van het neo-platonisme, het
albigensianisme, het Arabisch neo-platonisme en het Arabisch mysticisme. In zijn
bijdrage Fin' Amors. The Pure Love of the Troubadours, its Amorality and Possible
Source, in Mediaeval Studies 7 (1945), blz. 139-207, erkende Pater Denomy de
leer van Avicenna als de voedingsbodem van de hoofse gedachtenwereld.
De conclusies van de twee laatst genoemde bijdragen nam Denomy op, om ze
bovendien verder uit te werken, in zijn boek The Heresy of Courtly Love, New York,
1947. Na nogmaals de onoverbrugbare kloof tussen de christelijke moraal en de
hoofse minne in het licht te hebben gesteld, onderzoekt hij de eigen aard van de
minne. Drie wezenstrekken worden vermeld en ontleed: 1. de veredelende kracht
van de menselijke liefde; 2. de idealisering van de geliefde; 3. de conceptie van de
liefde als een nooit voldaan en immer dieper wordend verlangen. De inspiratorische
kracht van deze visie op de liefde is te zoeken in de mystieke filosofie van Avicenna.
Amoreel bovendien is deze minne wijl de moraliteit ervan gemeten wordt aan de
hand van de vooruitgang die de minnaar maakt op de weg van de hoofse
vervolmaking, en niet volgens de normen van de kerk.
Er werd reeds gewag gemaakt van de opvatting die in de zejel (of zadjal), de
Spaans-Arabische voorloper ziet van het hoofse lied. Reeds in 1924 had R.
Menéndez Pidal deze opvatting voorgestaan in zijn Poesia juglaresca y origines de
las literaturas romanicas, Madrid, 1924, al was het dan niet zijn bedoeling de
Arabische theorie te verdedigen. Wel de ‘volksliedtheorie’. Hierover dadelijk.
Wat ervan zij, in een toespraak te Madrid gehouden en waarvan hij de tekst
publiceerde als Hoofdstuk X van zijn Islam d'Occident. Etudes d'histoire médiévale
(Islam d'hier et d'aujourd'hui, Nr. 8), Parijs, 1948, blz. 281-304, onder de titel Poésie
arabe d'Espagne et poésie d'Europe médiévale betuigt E. Lévi Provençal zijn
instemming met de theorie van Menéndez Pidal en wil ook hij de zejel als voorloper
van het hoofse lied aannemen. Naar aanleiding van Lévi Provençals hoofdstuk
onderzocht P. Le Gentil in Revue des Langues romanes 70 (1949), blz. 119-134,
onder de titel A propos de la strophe zéjélesque, de door de Arabisanten voorgestane
gelijkenissen tussen het hoofse lied van de troubadours en de zejel. Zijn mening is,
dat er hoegenaamd geen definitieve besluiten te trekken zijn. In zijn werk Le virelai
et le villancico. Le problème des origines arabes, Parijs, 1954,
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onderzoekt Le Gentil op een uiterst nauwkeurige wijze de nieuwste ontdekkingen.
Met Menéndez Pidal is hij ervan overtuigd dat het probleem langs de formele zijde
moet aangepakt worden. Tot een besluit komt hij ook in dit werk niet maar het is
zijn grote verdienste een aantal facetten te hebben in het licht gesteld, facetten van
het probleem die eerst moeten worden in het klare getrokken wil men ooit tot een
definitief antwoord komen.
Intussen mengde zich ook A. Roncaglia in het debat met Laisat estar lo gazel.
Contributo alla discussione sul rapporti fra lo zagial e la ritmica romanza, in Cultura
neolatina 9 (1949), blz. 67-99, en verklaarde J. Henninger zich tegenstander van
de Arabische theorie in zijn Werbungsformen und Liebespoesie bei den Arabern,
in Anthropos 46 (1951), blz. 998-1005. Ook K. Vossler trad in het krijt tegen de
Arabisanten in zijn werk Spanien und Europa, Munchen, 1952.
Even na Le Gentil zou ook I. Frank terugkomen op een ander belangrijk element in
het Arabisch dossier. Immers, in zijn hierboven vermeld hoofdstuk had Lévi Provençal
blz. 299, vooropgesteld, dat Willem IX van Aquitanië Arabisch kende. De eigenlijke
argumentatie voor deze thesis zou hij pas later publiceren in zijn Arabia occidentalia,
Parijs, 1954, doch hij had ze voordien meegdeeld aan M.G. Cohen die ze in zijn
reeds vermelde bijdrage opnam. Een vers uit het lied Farai un vers pos me somelh
luidt: Babariol, babariol, babarian. A. Nykl had daarin. een mengeling gezien van
Turks en Syrisch, Briffault vond er Afrikaanse elementen in, Lévi Provençal las er
Arabisch in. Indien het waar is dat Willem de IXe Arabisch kende is meteen het
netelige probleem opgelost van de wijze waarop en de weg waarlangs de literaire
techniek van het Arabisch-Andalousisch milieu is overgekomen naar het
Provençaalse. I. Frank echter, in zijn bijdrage Babariol-Babarian dans Guillaume
IX, in Romania 83 (1952), blz. 227-234, weerlegt de opvatting van Lévi Provençal
bij middel van de controle der handschriftelijke overlevering van het vers. Op het
congres van Barcelona in 1955 zou Frank buitendien als zijn mening te kennen
geven, dat de poëzie in Catalonië, waar ze de beste kans had Arabische invloed te
ondergaan ook daar geen andere invloed verraadt dan van Provençaalse lyriek.
Zelfs de ontdekking van de Mozarabische kharjas, Romaanse refreinen, betekent
volgens Frank geen steun voor de Arabische theorie doch verplaatst het probleem
veeleer naar het vlak van de volksliedtheorie, zoals door Menéndez Pidal in 1951
reeds was aangetoond. Dit referaat van I. Frank is getiteld Les débuts de la poésie
courtoise en Catalogne et le problème des origines lyriques en verscheen als Extrait
de VII Congresso Internacional de Lingüistica Romanica T. II, Actas y Memorias,
Barcelona, 1955, blz. 181-187.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

275

§ 2. De volksliedtheorie
In feite wordt de discussie over de Arabische theorie op gang gehouden o.m. door
studies die het hoofse lied uit het volkslied afleiden. D. Alonso vestigde in 1949 de
aandacht van de onderzoekers op de Mozarabische kharjas, in zijn bijdrage
Cancioncillas ‘De Amigo’ mozarabes. Primavera temprana de la lirica europea, in
Revista de Filologia espaniola 33 (1949), blz. 297-349. R. Menéndez Pidal zou op
deze kwestie dieper ingaan in zijn werkje Los origenes de las literaturas romanicas
a la luz de un descubrimiento reciente, Santander, 1951 en in zijn bijdrage Cantos
romanicas andalusies continuadores de una lirica vulgar, in Boletin de la Real
Academia Espanola 31 (1951), blz. 187-270. In zijn omvangrijke studie Poesia
juglaresca y origines de las literaturas romanicas dat in 1924 voor het eerst en in
1957 met drie belangrijke hoofdstukken vermeerderd, voor de zesde maal te Madrid
werd uitgegeven, wordt de volksliedtheorie uitgewerkt en betoogt de schrijver, dat
de Romaans literaire kunst aanknoopt bij een traditie die vaak door niet-artistiek
gevormde jongleurs in het leven werd gehouden. Ook in zijn werk Espana eslabon
entre la christiandad y el Islam, Colecion Austral, 1956, handelt hij over Arabische
en Spaanse lyriek en de contactpunten met de Europese.
Th. Frings, Altspänische Mädchenlieder aus des Minnesangs Frühling, in Beiträge
zur Gesch. d. deutschen Spr. und Lit. 73 (1951), blz. 176-196 geeft al is het eerder
ongewild, de Aarabisanten argumenten in de hand. Frings zelf echter wil een
argumentatie opbouwen die ertoe strekt het hoofse lied uit het volkslied af te leiden.
In zijn werk Minnesinger und Troubadours, (Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin, Vorträge und
Schriften, Heft 34), Berlijn, 1949, betoogt hij dat er vóór de mïnnelyriek een
liefdepoëzie beoefend werd door het volk, liefdepoëzie die de bron is geweest van
7
de troubadourslyriek . De ‘sich häufende Gelehrsamkeit’ bij het zoeken naar de
oorsprong van de minnelyriek wijst hij van de hand en wil liever schouwen over het
wijde veld van de Westerse en Oosterse volkspoëzie. Zo plaatst hij b.v. naast
Walthers Unter den linden en Dietmars Tagelied, Chinese, Russische, Servische,
Portugese, Griekse en Franse liederen. Frings is ervan overtuigd dat uit
onopgemerkte gelegenheidsschetsen uit vroegere tijden, in de 12e eeuw kleine
liederen ontstonden, die door het ontwaakte zelfbewustzijn van een aristocratische
8
gemeenschap werden bewonderd en vastgehouden . In zijn Erforschung des
Minnesangs, in Forschungen und Fortschritte 26 (1950), blz. 9-16 en 39-43, handelt
Frings weer over Provençalen en Duitsers (vooral Walther), over het verband verder
tussen volks-

7

8

Deze studie werd nu in ‘berichtigte und ergänzte Fassung’ opgenomen in Der deutsche
Minnesang. Aufsätze zu seiner Erforschung, herausgegeben von H. Fromm, (Wege der
Forschung XV), Darmstadt, 1963, blz. 1-57.
Noteren wij hier de bijdrage van L. Spitzer, The Mozarabic Lyric and Th. Frings' Theories, in
Comparative Literature 1952, blz. 1-23, waarin Alonso's uiteenzetting wordt vergeleken met
Frings' Minnesinger und Troubadours.
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liedkunst en minnelyriek. Dezelfde opvatting staat hij voor in Frauenstrophe und
Frauenlied in der frühen deutschen Lyrik, in Gestaltung, Umgestaltug. Festschrift
9
für H.A. Korff, Leipzig, 1957, blz. 13-28 . Nogmaals hetzelfde deelt hij mee als besluit
van Die Anfänge der europäischen Liebesdichtung im 11. und 12. Jahrhundert,
(Sitzungsberichte der Bayr. Ak. der Wiss., Philos.-hist. Abt., 1960, Nr. 2), Munchen,
1960. Op een algemeen menselijke basis van eenvoudige lyrische vormen en
eenvoudige lyrische taal, uit de liefdepoëzie van het volk, aldus Frings, ontwikkelen
zich de oudste Duitse zowel als de oudste Romaanse liederen. Frankrijk is een deel
slechts en niet de oorsprong van de volkspoëzie. Frankrijk heeft alleen volkspoëzie
tot hofpoëzie omgevormd.
S. Gutenbrunner van zijn kant is overtuigd van een Skaldischer Vorfrühling des
Minnesangs, in Euphorion 49 (1955), blz. 383-412.

§ 3. Theorie van het ‘Lateinisches Mittelalter’
Verband oude volkspoëzie - artistieke hoofse lyriek voor de enen, verband Latijnse
schooltraditie - kunst in de volkstaal voor de anderen. E.R. Curtius legt duidelijk het
accent op het laatste. Eine neue Geschichte der mittellateinischen Literatur, in
Romanische Forschungen 60 (1947), blz. 617-632 ging zijn groot werk vooraf.
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, verscheen te Bern in 1948. Tweede
uitgave in 1952 en een derde in 1961. Herhaaldelijk werd sindsdien gewezen op
10
het gevaar om met Curtius in een zekere eenzijdigheid te vervallen en alle
autonomie aan de literatuur in de volkstaal te ontzeggen.
Vermelden we hier onmiddellijk de met Curtius' boek vrijwel gelijktijdig
gepubliceerde bijdrage van W. Stammler, Die Anfänge der weltlichen Dichtung in
11
deutscher Sprache, in Zeitschr. f. dt. Philologie 70 (1948-49), blz. 10-32 . De auteur
betoogt dat, door al te veel plaats in te ruimen aan de invloed van de geestelijke
geschriften, het beeld van de literatuur tussen de 9e en de 12e eeuw, verkeerd
getekend wordt. De literatuurgeschiedenis moet de rijke voorraad aan werken in
balladevorm en epische vorm, die zoals uit de hss. blijkt sinds de 9e eeuw
voorhanden waren, gelijkberechtigen met de geestelijke literatuur.
Maken we hier ook melding van H. Rupp, Über das Verhältnis von deutscher und
lateinischer Dichtung im 9. bis 12. Jahrhundert, in Germ.-Rom. Monatschr. 8 (1958),
blz. 19-34. De auteur betoogt dat Curtius de blik op de Romania gevestigd hield en
de Duitse literatuur tot in de 12e

9

10

11

In dit verband kan ook gewezen worden op de korte bijdrage van P.F. Ganz, The Cancionerillo
Mozarabe and the Origin of the Middle High German Frauenlied, in Modern Lang. Review 48
(1953), blz. 301-309.
Cfr. de besprekingen van P. Zumthor, onder de titel Moyen âge et latinité, in Zeitschrift f.
Rom. Phil. 66 (1950), blz. 151-169; van E. Auerbach in Rom. Forschungen 62 (1950), blz.
237-245; van E. Faral in Romania 70 (1951), blz. 113-115.
Later opgenomen in zijn Kleine Schriften zur Literaturgeschichte des Mittelalters,
Berlijn-Bielefeld-Munchen, 1953.
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eeuw, over het hoofd zag. Rupp wil deze leemte vullen. Naast een ‘lateinisches
Mittelalter’ is er ook een ‘deutsches Mittelalter’ met een eigen aard. De opgave is
nu: deze eigen aard te vatten zonder de blik op het geheel te verliezen of de
resultaten van Curtius te miskennen. Overeenkomsten en verschillen tussen de
twee gebieden zijn veelvuldig en diep.
Intussen evenwel biedt Curstius' uiteenzetting van de contactpunten tussen
Latijnse schooltraditie en kunst in de volkstaal, een veilig houvast bij het onderzoek
van het formele aspect vooral van de literatuur in de volkstaal en niet minder van
de geestesatmosfeer in de middeleeuwen. Vermelden we hierbij nog zijn studie Die
Lehre van den drei Stilen in Altertum und Mittelalter, in Romanische Forschungen
64 (1952), blz. 57-70, die een aanvulling is van E. Auerbach, Mimesis. Dargestellte
12
Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern, 1946 , en de na Curtius' dood
posthuum uitgegeven Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, Bern en
Munchen, 1960. Dit laatste werk bevat opstellen die in verband staan met de
Europäische Literatur..., gedeeltelijk als uitvoerige voorstudie daartoe, gedeeltelijk
als voorstudies voor een aanvullend, later te verschijnen doch niet meer voleind
werk. Signaleren we hier vooral het derde opstel: The Mediaeval Basis of Western
Thought, waarin betoogd wordt dat de middeleeuwen een synthese hebben
uitgewerkt van Oudheid en Christendom, en de wijze besproken wordt waarop deze
synthese tot stand kwam. De levende eenheid die in de middeleeuwen ontstond is
volgens Curtius de basis van het Europese denken. De virtutes uit de traditie
verworven zijn: geloof en vreugde in weerwil van een klaar besef dat de menselijke
natuur vele schaduwzijden vertoont.
In feite was de methode van Curtius steeds de topologie. Hij bestudeerde de
retorische vormen en de stereotiepe inhoudsmotieven die vanuit de antieke literatuur
in de Karolingische tijd overgingen en van daaruit, in de hoge middeleeuwen en de
Renaissance voortleefden.
Naast het werk van Curtius treedt E. Auerbachs groot werk Literatursprache und
Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter, Bern, 1958.
Dat de Provençaalse en de Franse literatuur uit de literaire traditie van de Latijnse
middeleeuwen is gegroeid, is ook de opvatting van A. Viscardi in zijn Storia delle
letteratura d'oc et d'oil, Milaan, z.j. (1952). Wijl een vroeg-middeleeuwse literatuur
in de volkstaal ontbreekt, aldus Viscardi, zoals anderen dat trouwens reeds vóór
hem hadden gedacht, moet de oorsprong van de hoofse liefde in de Middellatijnse
poëzie gezocht worden. De opvatting is daarbij, dat men in de middeleeuwen
algemeen van oor-

12

Cfr. G. Hess, Mimesis. Zu Erich Auerbachs Geschichte des abendlädischen Realismus, in
Rom. Forschungen 61 (1948), blz. 173-211 en de bespreking van H. Dieckmann in The
Roman. Review 39 (1948), blz. 331-335. Overigens van Auerbach zelf, Epilegomena zu
Mimesis, in Rom. Forschungen 65 (1954) blz. 1-18.
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deel was dat alleen Latijn in staat was, gedachten en gevoelens uit te drukken. Eerst
wanneer het Romaans daartoe geschikt wordt geacht - en dat is tegen het einde
van de 11e eeuw - ontstaat een poëzie in de volkstaal.
H. Brinkmann, die de afleiding uit de Middellatijnse poëzie reeds in 1926 had
voorgestaan, wist dat hij om deze opvatting te verdedigen, de continuïteit zou moeten
aantonen tussen de Latijnse en de Romaanse lyriek, en dat met betrekking tot de
karakteristieke themata. Hij had dan in zijn Enstehungsgeschichte des Minnesangs,
Halle a.S., 1926, Marbodius van Rennes, Baudri de Bourgueil en Hilderbert van
Lavardin, erfgenamen van de clericale Latijnse traditie, aangewezen als de voorlopers
van de minnelyriek.
A. Jeanroy in zijn La poésie lyrique... 1934, dl. I, blz. 76-79, ontzenuwde deze
thesis. Maar de theorie van de ‘hoofse clerus’ vindt een nieuwe verdediger in R.R.
Bezzola, met zijn werk Les origines et la formation de la littérature courtoise en
Occident (500-1200). Het eerste deel: La tradition impériale de la fin de l'Antiquité
au XIe siècle, verscheen te Parijs in 1944 en werd in 1958 herdrukt. De Zurische
hoogleraar maakt de inventaris op van de clericale cultuur aan de Germaanse,
Merovingische en Carolingische hoven en bewijst aldus uitvoerig de continuïteit van
de Latijnse letteren.
I. Cluzel, in zijn bijdrage A propos des origines de la littérature courtoise en
Occident, in Romania 81 (1960), blz. 538-555, noemt het werk van Bezzola
onevenwichtig wijl nergens rekening wordt gehouden met de literatuur in de volkstaal.
Vermelden we uit de bijdrage van Cluzel, het daar geciteerde getuigenis van
Fortunatus (6e eeuw), omtrent het bestaan van een poëzie in de volkstaal en wel
bij de Germaanse volkeren. Het lijkt Cluzel onwaarschijnlijk bovendien dat de
Romanen niet in hun volkstaal zouden gezongen hebben vóór de 11e-12e eeuw.
Hij aanvaardt verder niet dat de gedichten van Fortunatus en Sedulius, gedichten
waarvan Bezzola graag gebruikt maakt, iets ‘hoofs’ zouden hebben. Tenslotte wil
hij in het werk van Bezzola wel de verklaring van de ‘hoofsheid’ vinden, niet echter
van de hoofse liefde. In dezelfde zin sprak reeds een vijftal jaar vroeger W.T.H.
Jackson in Der Streit zwischen miles und clericus, in Zeitschr. f. dt. Altertum 85
(1954-55), blz. 293-303.
Het tweede deel van Bezzola's werk: La société féodale et la transformation de
la littérature de cour, 2 dln. Parijs, 1960, behandelt hoofdzakelijk geschiedkundig,
de periode waarin de minnelyriek is ontstaan. Vermelden we hier vooral zijn
opzoekingen omtrent Willem IX. In een vroeger reeds verschenen bijdrage Guillaume
IX et les origines de l'amour courtois, in Romania 66 (1940), blz. 145-237, bijdrage
die in het werk is opgenomen en verder uitgewerkt, duidt Bezzola Willem IX aan als
werkelijk de eerste troubadour, als diegene derhalve die het begrip van de hoofse
minne heeft
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ontdekt. De overgang van zijn bacchantische poëzie naar de hoofse, is volgens de
schrijver te danken aan de invloed van de mystieke en religieuze wereld die hem
omringde en waarin vooral de abdij van Fontevrault en Robert d'Arbrissel een
belangrijke rol speelden.
Men zie in dit verband J. Descroix, Poitiers et les lettres latines dans l'Ouest au
début du XIIe siècle, in Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest 14 (1945),
blz. 645-663. De schrijver bestudeerde de poëzie van Hildebert van Lavardin over
de bisschop van Poitiers, die het slachtoffer was van Willem IX's spot en laster. Hij
constateert dat de geleerde literatuur van de ‘clercs’ niet wereldvreemd was maar
de gebeurtenissen van de dag op de voet volgde.
Hier moet verder melding gemaakt worden van de bijdrage van Ph. A. Becker,
Drei Daten aus dem Leben und Dichten des ältesten Troubadours, in Romanische
Forschungen 60 (1947), blz. 447-458, van deze van A. Werner, Zur Frauenfrage
und zum Frauenkult im Mittelalter: Robert von Arbrissel und Fontevrault, in
Forschungen und Fortschritte 29 (1955), blz. 269-276, van het werk van A.
Monteverdi, La ‘Chansoneta nueva’ attributa a Gughielmo d'Aquitania, (Siculorum
Gymnasium, N.R. VIII, I) Catania, 1955, en tenslotte van de bijdrage van P. Dronke,
Guillaume IX and Courtoisie, in Romanische Forschungen 73 (1961), blz. 327-338.
Deze studies vullen zowel het werk van Bezzola als elkaar aan maar spreken elkaar
ook geregeld tegen. Of Willem IX de eertse troubadour is geweest, hoe zijn overgang
van bacchantische poëzie naar hoofse te verklaren is, welke zijn bijdrage is in het
ontstaan van de hoofse minneconceptie en de hoofse minnelyriek, blijven omstreden
problemen.
Keren we terug naar het contact tussen de Latijnse schooltraditie en de kunst in
de volkstaal. Zoals men weet waren Curtius' opvattingen lang niet volledig nieuw.
We vermeldden reeds H. Brinkmann en moeten hier ook E. Faral vernoemen met
zijn Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècles. Recherches sur la technique
littéraire du Moyen Age, Parijs, 1924. Van dit werk werd te Parijs in 1958 een nieuwe
uitgave bezorgd. Bovendien nog B. Croce Poesia popolare e poesia d'arte, Bari,
1933, die de thesis volgens dewelke de volkspoëzie de bron is van de kunstlyriek
der middeleeuwen romantisch noemde en verwierp, om aan te knopen bij de Latijnse
schooltraditie. Een leerling van Croce, G. Errante, zou op zijn beurt de belangrijke
contactpunten in het licht stellen, die te vinden zijn tussen de middeleeuwse Latijnse
literatuur en de Romaanse lyriek, vooral dan de troubadourslyriek. In zijn bijdrage
Old Provençal Lyric Poetry. Latin and Arabic Influence, in Thought 20 (1945), blz.
305-330, bouwt hij een argumentatie op die de Arabische theorie en ook de
‘klassieke’, die de minnelyriek uit Ovidius en Horatius ontwikkeld zag, wil weerleggen.
Zijn omvangrijk werk, Marcabru e le fonte sacre dell' antica lirica romanza, Florence,
1948, is in feite een bewerking van zijn Lirica romanza delle origini,
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New York, 1943. In beide werken wordt nu ook de volksliedtheorie afgewezen. Aan
de hand van overvloedig materiaal worden de betrekkingen bestudeerd tussen de
Middellatijnse cultuur en de Romaanse lyriek. Dit alles dus nog vóór het werk van
Curtius. Errante's eigen theorie is dan de ‘liturgische’. Hij vindt de inspiratorische
kern van de minnelyriek in de gewijde Latijnse teksten. Maar ook in mystieke
geschriften. Op de vraag hoe dan de termen van de mystiek in de lyriek konden
opgenomen worden, antwoordt Errante dat de liederen van Marcabru hiervoor de
oplossing brengen. Marcabru bezingt immers niet de hoofse liefde maar speelt de
christelijke caritas uit tegen de wereldse cupiditas, maakt daarbij graag gebruik van
een scripturaire terminologie en vooral van de terminologie die de mystieke auteurs
van zijn tijd gebruikten. Andere troubadours deden het net zo en het is dan pas veel
later dat de wereldse hoofse minne bezongen werd, nl. voor het eerst door Rigaut
13
de Barbezieux . Naast deze mystieke teksten hebben dan de liturgische veel belang.
Stippen we in dit verband het hoofdstuk Saint Bernard et l'amour courtois van E.
Gilson aan, dat verscheen als Appendice IV van zijn La théologie mystique de Saint
14
Bernard, Parijs, 1947, blz. 193-215, waarin de schrijver, zoals A.J. Denomy reeds
had gedaan in 1944, de fundamentele verschillen tussen mystieke liefde en wereldse
minne in een klaar licht stelt en besluit tot een ontologische incompatibiliteit tussen
15
beide .
Intussen vindt de ‘liturgische’ theorie steun bij een aantal musicologen die dan
niet alleen de muziek maar vaak ook de lyriek der troubadours afgeleid zien uit
liturgische modellen. Zoals men weet is dit facet van de liturgische thesis vooral
verdedigd door H. Spanke, F. Gennrich, J. Handschin e.a., en dat rond 1935.
J. Chailley wil deze thesis verder uitdiepen. In zijn Les premiers troubadours et
les Versus de l'Ecole d'Aquitaine, in Romania 76 (1955), blz. 212-239, en weer in
Notes sur les trobadours, les Versus et la question arabe, in Mélanges de linguistique
et de littérature romanes à la mémoire d'I. Frank, Saarbrucken, 1957, blz. 118-128,
betoogt hij dat de benaming ‘liturgisch’ slechts bij benadering juist is. In feite gaat
het immers over paraliturgie en met name, over praktijken die ontwikkeld zijn naast
de liturgie, in het kader van het officie en zijn verlenging. Deze paraliturgie was in
volle bloei tegen het einde van de 11e eeuw, in heel Aquitanië en dan vooral in de
abdij St. Martial van Limoges. Er zijn overigens handschriften bewaard

13

14
15

Voegen we hieraan ter informatie toe dat R. Lejeune, Le troubadour Rigaut de Barbezieux.
in Mélanges de linguistiques et de littérature à la mémoire d'I. Frank, Saarbrucken, 1957, blz.
269-295, Rigaut situeert tegen het einde van de 12e eeuw.
An Inquiry into the Origins of Courtly Love, in Mediaeval Studies 6 (1944), blz. 180-260. De
betreffende bladzijden: 188-193.
In dit verband verdient zeker ook vermeld te worden J. Schwietering, Mystik und höfische
Dichtung im Hochmittelalter, Tubingen, 1960, een werk dat, alhoewel het de epiek behandelt,
toch een hoogst welkome hulp biedt bij de studie van de lyriek.
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gebleven die ons daaromtrent inlichten. Het rijkste is het hs. SM1 dat berust op de
Bibliothèque Nationale. Daarin komt, onder de paraliturgische tropen, een
muzikaal-literair genre voor, dat door het hs. versus wordt genoemd (later conductus,
een woord met een vrij ingewikkelde geschiedenis). Deze versus nu, ziet Chailley
aan als een van de voornaamste bronnen van de troubadourskunst. Hij noteert
tussen versus en troubadourslyriek contactpunten, zowel wat betreft behandeld
onderwerp als wat betreft uitgedrukte gevoelens. Wel is het waar dat de versus niets
van de theorie van de hoofse liefde bevatten. Maar welke theorie men ook
daaromtrent voorstaat (Arabische, volksliedtheorie, enz.), het formeel aspect moet
nog verklaard worden, en dat kan men met behulp van de versus zeer goed, althans
voor een flink deel.
Enigszins verwant met de liturgisch-mystieke theorie is het werk van D. Zorzi.
Valori religiosi nella letteratura provenzale. La spiritualità trinitaria, Milaan, 1954.
Zorzi verbindt met elkaar twee historische feiten: de ontwikkeling van een trinitarische
spiritualiteit en het ontstaan van de troubadourslyriek, beide tegen het einde van
de 11e eeuw en beide bovendien in hetzelfde milieu: Limoges. Hij besluit tot een
causaal verband. Zijn onderzoek betreft in hoofdzaak de religieuze Provençaalse
literatuur maar ook de minnelyriek wordt uit de trinitarische spiritualiteit verklaard.
Aanknopen bij de middellatijnse schooltraditie doet ook H. Kolb, ditmaal evenwel
bij de na-augustiniaanse psychologie. In zijn dissertatie Untersuchungen zur
Terminologie der höfischen Lyrik, Berlijn, 1952 (machineschrift) was Kolb reeds
deze weg ingeslagen. In zijn uitgebreid werk Der Begriff der Minne und das Entstehen
der höfischen Lyrik, Tübingen, 1958, betoogt hij dat de hoofdbegrippen van de
minnelyriek samenvallen met die van de eigentijdse psychologie, zoals die door de
theologen werd gedoceerd. De terminologie van Augustinus, Willem van St.-Thierry
en vooral van Alcher van Clairvaux, wordt vergeleken bij de hoofse terminologie,
zowel de Provençaalse als de Oudfranse als de Middelhoogduitse. De terminologie
van de volkstalen wordt verklaard aan de hand van de Latijnse. Dit woordonderzoek
wordt buitendien ingeschakeld in de studie van het fenomeen der ‘hohe minne’.
Kolb beweert niet dat de ‘hohe minne’ haar oorsprong vindt in de psychologische
traktaten. Veeleer zijn beide domeinen, minne en psychologische theologie,
gezamenlijk afhankelijk van een voorlopig nog niet duidelijke ‘derde’, maar die in
de Latijnse schooltraditie voorhanden was.

§ 4. Historisch - sociologische verklaring
De minnelyriek te situeren tegen de historisch-sociologische achtergrond van de
12e-13e eeuw en ze op deze wijze te ‘verklaren’, was Jeanroy's hoofdbekommernis.
Deze poging wordt ook ondernomen door P. Belperron, La ‘Joie d'Amour’.
Contribution à l'étude des troubadours et l'amour courtois, Parijs, 1946. Het werk
is gebouwd op twee grondgedachten: 1. de
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oudste troubadours hebben in hun eigen geest de inspiratie gevonden van hun
minneliederen, 2. zodat de oorsprong van de minnelyriek moet verklaard worden
vanuit historisch-sociologische omstandigheden. Een van de belangrijkste elementen
is hierbij: het verlangen van de adel om zich van het gewone volk te onderscheiden.
Dat precies Willem IX in zijn eigen geest de inspiratie van het minnelied vond, is
de mening van F. Rauhut, Selbstdarstellung bei dem ältesten Troubadour. Vorstudie
zu einer perronalen Theorie der Enstehung des Minnesangs, in Formen der
Selbstdarstellung. Festschrift für F. Neubert, Berlijn, 1956, blz. 347-361.
D.R. Sutherland, The Language of the Troubadours and the Problem of Origins,
in French Studies 10 (1956), blz. 199-215, betoogt dat de woordstudie van de oudste
troubadoursliederen bewijst hoe weinig Zuid-Frankrijk aan Spanje ontleende. Volgens
de auteur weinig meer dan de lust om de ‘sophistication’ van de Arabische hoven
na te bootsen. De taal der hoofse liefde werd volledig ontworpen binnen het kader
van de feodale gedachtenwereld en traditie. Ook aan de Latijnse cultuur werd
aanvankelijk vrijwel niets ontleend. Sutherland is van oordeel dat oorsprong en
evolutie aldus zijn te zien: de Provençaalse literaire taal werd uitgebouwd door een
gesofisticeerde gemeenschap van leken; deze taal legt getuigenis af van een
overhaaste sociologische evolutie die overigens de aanleiding was tot de galante
overdrijvingen van het minnelied; de minnelyriek vertoont derhalve bij de oudste
troubadours niets reëels maar is louter sociale conventie; het is in Noord-Frankrijk
dat onder invloed van klerken en scholen, en dan vooral langs het ingrijpen van
Chrétien de Troyes en Andreas Capellanus om, de hoofse liefdecodex, het ‘systeem’
der hoofse liefde, tot ontwikkeling wordt gebracht; dit dan zo, dat de hoofse conventie
van het Zuiden in het Noorden tot realiteit wordt omgevormd. Aan het Noordfranse
systeem beantwoordt in het 12e eeuwse Zuid-Frankrijk niets. Eerst in de 13e eeuw
vertoont de Provençaalse lyriek sporen van overeenkomst met de hoofse codex
van het Noorden en dit dan precies wanneer de beïnvloeding van het Noorden op
het Zuiden is begonnen, daar waar het voordien juist andersom was.
Vanzelfsprekend stoten we met de historisch-sociologische verklaring op een
groot aantal problemen: de sociologische structuur van de adellijke feodale wereld,
de plaats van de minnedichters in deze wereld, hun uiterlijke levensomstandigheden,
en zoveel meer.
Er zijn wel de vidas (levensbeschrijvingen) der troubadours, en de razos (notities
met betrekking tot de betekenis van sommige stukken uit het oeuvre van een dichter),
maar in hoeverre zijn ze te vertrouwen? In Biographies des troubadours. Textes
provençaux des XIIIe en XIVe siècles, publiés avec une introduction et des notes
par J. Boutière en A.H. Schultz, Toulouse, 1950, vindt men 225 teksten omtrent 101
troubadours. In de
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korte inleiding betogen de schrijvers, dat de vidas en razos te danken zijn aan het
verlangen der jongleurs, om aan de liederen inlichtingen toe te voegen die de
nieuwsgierigheid van het publiek moesten prikkelen. Gewoonlijk is in deze inlichtingen
de vermelding van de plaats van herkomst van de dichter historisch juist. De rest
evenwel is misleidende fantasie.
B. Panvini, Le biografie provenzali. Valore e attendibilità, Florence, 1952, meent
dat de notities van de biograaf juist zijn en geloofwaardig, indien de traditie die hij
herneemt, stamt uit dezelfde tijd als de gebeurtenissen die hij beschrijft en ontstaan
is op de plaats waar deze gebeurtenissen zich afspelen. Eerder vulgariserende
werkjes zijn E. Hoepffner, Les troubadours dans leur vie et dans leurs oeuvres,
Parijs, 1955 en H. Davenson, Les troubadours, Bourges, 1961.
In dit verband moet zeker melding gemaakt worden van E. Köhler, Zur Diskussion
der Adelsfrage bei den Trobadors, in Medium Aevum Vivum. Festschrift für W. Bulst,
Heidelberg, 1960, blz. 161-178. De auteur wijst op de ‘ideologische Standort’ van
de minnelyriek en betoogt dat in dit kader het trobar clus is aan te zien als de
dichtvorm van de hoge adel die de veralgemening van de ridderlijke waarden wou
beletten, terwijl dan het trobarleu de dichtvorm van de lage adel was die precies
deze veralgemening wou in de hand werken. Het zou dan trouwens deze laatste
16
vorm zijn die later in de dolce stil nuovo zou worden opgenomen .
Voor de uiterlijke levensomstandigheden der trouvères zijn we aangewezen op
de studies over afzonderlijke dichters. Hierbij weze gewezen op de lange reeks
studies die H. Petersen Dyggve publiceerde in Neuphilologische Mitteilungen, onder
de titel Personnages historiques figurant dans la poésie lyrique française des XIIe
17
et XIIIe siècles .
Voor Veldeke en de Duitse Minnesinger: de stand van het onderzoek omtrent de
afkomst der afzonderlijke Minnesinger, wordt het best samengevat door A. Moret,
Les débuts du lyrisme en Allemagne (des origines à 1350), Rijsel, 1951, vanaf blz.
30.
Reeds in 1914 had P. Kluckhohn gewezen op de directe verbinding tussen
Minnesang en feodaliteit. In zijn toen geschreven bijdrage Der Minnesang als
Standesdichtung, nu onveranderd opgenomen in Der deutsche Minnesang. Aufsätze
zu seiner Erforschung, herausgegeben von H. Fromm, (Wege der Forschung XV),
Darmstadt, 1963, blz. 58-84, betoogt de auteur met behulp van vele teksten, dat de
motieven, beelden, wendingen uit de wereld van de feodale ‘dienst’ afkomstig,
gemeengoed waren van de ridderlijke cultuur en niet van de Minnesang alleen.
Verder: dat precies

16

17

De bijdrage van E. Roditi, Zur Soziologie der Troubadoure, in Blick in die Wissenschaft 1
(1948), blz. 253-258, kon me niet bezorgd worden. Van dit tijdschrift verschenen nooit meer
dan twee nummers.
De bibliografische referenties van de hele reeks vindt men in R. Dragonetti, La technique
poétique des trouvères dans la chanson courtoise, z.p. (Brugge), z.j., blz. 593-595.
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daardoor - naast andere uitdrukkingsmiddelen vanzelfsprekend - de Minnesang
zich laat kennen als een poëzie van een bepaalde stand, de ridderstand nl., het
hofgezelschap.
Het erkennen dat de verhouding der geslachten in het minnelied, niet een
esthetische afbeelding van sociale toestanden is en met name van de sociale positie
der ‘Ministerialen’, veroorzaakt nu geen deining meer zoals in de tijd toen Kluckhohn
zijn mening voor 't eerst te kennen gaf. Maar het voorbijstreven van Wechsslers
idee - die van het ‘Frauendienstlied’ nl. - door een duidelijk onderscheid te maken
tussen de feodale dienst en de ‘dienst’ aan de bezongen Vrouwe, baande de weg
voor een begrijpen van de Minnesang op zijn eigen realiteitsniveau. Door Kluckhohns
bijdrage werd voorbereid: het begrip van de symbolische analogie tussen de beide
‘diensten’. Zo wordt de ridderlijke cultuur in haar geheel, ‘Voraussetzung und
Grundlage’ van de Minnesang.
Kluckhohn zag buitendien reeds dat de feodale verhoudingen in Frankrijk grondig
verschilden van deze verhoudingen in Duitsland (vazaliteit t.o. Ministerialeninstituut)
en dat dientengevolge de Romaanse minnelyriek anders zou moeten verklaard
worden dan de Duitse.
De feodale structuren werden sindsdien grondiger bestudeerd door b.v. H. Mitteis,
Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden
Verfassungsgeschichte des Lehnzeitalters, Weimar, derde uitgave in 1948 en een
zesde in 1959; door M. Bloch, La société féodale. Deel I Les classes et le
gouvernement des hommes, Deel II: La formation des liens de dépendance, Parijs,
1949. Ook K. Bosl, Freiheit und Unfreiheit. Zur Entwicklung der Unterschichten in
Deutschland und Frankreich, in Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
44 (1957), blz. 193-219, bestudeerde de verschillen tussen de beide landen.
Hoe nu precies de verhouding tussen minnelyriek en de realiteit van de ridderstand
moet gezien worden, werd bestudeerd door H. Kuhn, Soziale Realität und
dichterische Fiktion am Beispiel der höfischen Dichtung Deutschlands, in C.
18
Brinkmann, Soziologie und Leben, Tubingen, 1952, blz. 195-219 . Men zie ook H.
Kuhn, Die Klassik des Rittertums in der Stauferzeit, in H.O. Burger, Annalen der
deutschen Literatur, Stuttgart, 1952, blz. 99-177. Zoals Sutherland in de
troubadourslyriek vond, vindt Kuhn ook in de Minnesang niets reëels. De Minnesang
is ‘Fiktion’, ‘Mache’. Nochtans, deze ficties zelf zijn ‘Träger menschlichen Verhaltens,
vor allem auch gemeischaftlichen Verhaltens’. Minnesang is dan ook niet zo naïef
als de Romaanse lyriek aan het ‘spel’ gebonden.
Belangrijke bemerkingen omtrent sociologische binding van de minnelyriek vindt
men ook in H. Moller, The Social Causation and the Courtly Love Complex, in
Comparative Studies in Society and History 1 (1959), blz.

18

Later opgenomen in zijn Dichtung und Welt im Mittelalter, Stuttgart, 1959, blz. 24-37.
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137-163. Grondiger zijn de studies van J.-P. Ritter, Ministérialité et chevalerie.
Dignité humaine et liberté dans le droit médiéval, Diss. Lausanne, 1955, en A. Borst,
Das Rittertum im Hochmittelalter. Idee und Wirklichkeit, in Saeculum 10 (1959), blz.
213-231. Uit deze historisch georiënteerde studies, is voor de studie van de
Minnesang deze visie te onthouden, dat dienstmannen en gekroonde hoofden op
gelijke wijze beheerst werden door het dwingend karakter van de waarden die in
de Minnesang bezongen worden.
Historisch-sociologische inslag vertoont ook het werk van H. Fürstner, Studien
zur Wesensbestimmung der höfischen Minne, Groningen, 1956. Gedeeltelijk althans.
Want voor het grootste gedeelte betekent deze studie een vrijwel alleenstaande
poging. Zoals H. Kolb in belangrijke mate zou doen wil Fürstner een studie van de
minne maken op grond van een psychologie van de liefde als algemeen menselijk
verschijnsel. (Men weet overigens dat reeds in 1925 F. Neumann deze wijze van
onderzoek had ingeluid). Waar Kolb evenwel teruggaat naar de middeleeuwse
psychologie, vertrekt Fürstner vanuit een moderne, vooral dan die van Binswangner.
Een tweede vertrekpunt van de auteur is het werk van E. Kobel, Untersuchungen
zum gelebten Raum in der mittelhochdeutschen Dichtung, Zurich, 1951. Fürstner
bevindt dat de ‘verticale gerichtheid’ van het minnelied in scherp contrast staat tot
de ‘horizontale gerichtheid’ van het heldenlied. Al leeft de hoofse mens gelijktijdig
in de beide elkaar kruisende vlakken, de idealisering van de vrouw houdt verband
met zijn verticaliteit. De oorsprong van de idealisering poogt de auteur dan te
begrijpen vanuit een studie van het Germaanse huwelijksrecht. Er dient onderscheid
te worden gemaakt tussen de ‘Muntehe’, waarbij de vrouw onder de voogdij valt
van de familie van haar man, en de ‘Friedelehe’ waarbij man en vrouw vrij een
huwelijk aangaan. Uit de gelijkberechtiging van de vrouw in de ‘Friedelehe’ ziet
Fürstner de idealisering van de vrouw en meteen de minnelyriek ontstaan.

§ 5. Minnelyriek en Catharendom
Na 1945 heeft de theorie volgens dewelke de minnelyriek dient te worden verklaard
uit de invloed van het Catharendom op Zuid-Frankrijk, theorie die eertijds was
voorgestaan door Dante Gabriel Rosetti, nog even de kop opgestoken in het werk
van D. de Rougemont, L'amour et l'occident, toen het boek nl. te Parijs in 1949 werd
heruitgegeven. De eerste uitgave was van 1939. Het waren echter vooral de Cahiers
d'Etudes cathares, verschenen te Toulouse in 1949, die de kwestie weer te berde
brachten.
P. Imbs, in zijn bijdrage A la recherche d'une littérature cathare, in Revue du
Moyen Age Latin 5 (1949), blz. 289-302, bestrijdt de verbinding tussen minnelyriek
en katharendom, en noteert dat ‘pour l'esprit des deux doctrines la divergeance est
totale’.
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Ik moge het eerste deel van deze bibliografische schets besluiten met de verwijzing
naar de bijdrage die H. Brinkmann onder de titel Der deutsche Minnesang publiceerde
in Der deutsche Minnesang. Aufsätze zu seiner Erforschung, herausgegeben von
H. Fromm, (Wege der Forschung XV), Darmstadt, 1963, blz. 85-166. Het betreft
hier een heruitgave van de inleiding op Brinkmanns Liebeslyrik der deutschen Frühe
in zeitlicher Folge, Dusseldorf, 1952. Net als in zijn reeds vermelde
Entstehungsgeschichte des Minnesangs, Halle a.S., 1926, wees de auteur daarin
op een continuïteit tussen ‘Lateinisches Mittelalter’ en ‘europäische Literatur’. In
Fromms verzameling echter liet hij aan zijn vroegere studie een aantal
Voraussetzungen voorafgaan (blz. 85-102). Daarin beschrijft Brinkmann de
vernieuwing in de geestesatmosfeer van de 11e en 12e eeuw. Deze vernieuwing
wordt o.m. gekenmerkt door een toenadering onder mensen, waarbij de vriend
ontdekt wordt als een alter ego. Deze amicitia wordt verwoord met behulp van
Cicero's Laelius, en ze ontleent aan dit traktaat niet alleen ideeën en motieven maar
ook een levenshouding. Het Zueinanderdrängen wordt gemanifesteerd in de behoefte
door brief en gesprek met de andere in verbinding te treden en zich bovendien van
de wederzijdse verbondenheid immer opnieuw te vergewissen. Zo is het ook in de
19
Latijnse liefdepoëzie der middeleeuwen en in de minnelyriek. Aldus heeft zich
Brinkmann

19

Enkele bibliografische notities hierbij: van het boek van G. Schepps, Conradi Hirsaugiensis
Dialogus super auctores, Würzburg, 1889, werd een nieuwe uitgave bezorgd door R.B.C.
Huygens, onder dezelfde titel, Berchem-Brussel, 1955. Het werk is leerrijk omdat erin uitgelegd
wordt hoe klassieke auteurs (Cicero vooral) in de school begrepen en verklaard werden.
Conrad behoorde bovendien tot de generatie van de eerste troubadours.
Naast M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 3 dln., Munchen,
1911-1931, treedt nu F.J.E. Raby, A History of Christian Latin Poetry, Oxford, 2e uitgave van
1953 (de eerste was van 1927); Id., A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages, 2
dln., Oxford, 2e uitgave van 1957 (de eerste was van 1934).
Signaleren we hier overigens F.J.E. Raby, The Oxford Book of Medieval Latin Verse, newly
selected and edited by -, Oxford Univ. Press, 1959. De voorlaatste uitgave ervan was bezorgd
door Sir S. Garelee in 1952 en bevatte III stukken. De nieuwe uitgave door Raby bevat 290
stukken en heeft met die van Garelee slechts 70 stukken gemeen. Bovendien bevat ze een
groot aantal gedichten die vroeger alleen in vaktijdschriften bereikbaar waren.
H. Kusch schreef een Einführung in das lateinische Mittelalter, Bd. I: Dichtung, Berlijn, 1957.
Aan G. de Valouis danken we La poésie amoureuse en langue latine au moyen âge, in
Classica et Mediaevalia 13 (1952), blz. 285-345, en La poésie latine au moyen âge in Classica
et Mediaevalia 14 (1953), blz. 156-204; 15 (1954), blz. 146-197; (1955), blz. 195-266.
Van Chr. Mohrmann dient vermeld Het middeleeuws Latijn als substraat van West-europese
cultuur, Utrecht, 1956.
F. Munari schreef over Tradition and Originalität in der lateinischen Dichtung des 12.
Jahrhunderts, in Romanische Forschungen 69 (1957), blz. 305-331; R. Newald bracht ons
Nachleben des antiken Geistes im Abendland zum Beginn des Humanismus. Eine Ueberschau.
Tubingen, 1960 en in P.S. Everts. Hymni mediaevales, Zwolle, 1950 tenslotte, vinden we 43
van de mooiste hymnen uit de tijd die loopt van Ambrosius tot Engelbert van Adimant (1331),
met een korte inleiding en toelichtingen.
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in 1963 losgemaakt van de ‘Enstehungsgeschichte’ want: ‘Geschichtliche
Erscheinungen lassen sich nicht erklären, sofern man darunter eine kausale
Herleitung versteht, die mit Ursachen und Folgen rechnet. Wohl aber sind sie
motiviert; sie kommen nicht aus heiterem Himmel’ (blz. 86-87).
(wordt voortgezet)
N. DE PAEPE
Aangest. Nav. N.F.W.O.
P.S. Intussen verschenen:
- de delen IV en V van de Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft,
bearb. v. C. Köttelwesch, (cfr. hier voetnoot 2) voor de periode van 1959 tot
1962;
- O. Klapp, Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft, uitgegeven
te Frankfurt a.M. dl. 1: de periode 1956-58 verschenen z.j. (1959), dl. 2: 1959-60
verscheen in 1961 en dl. 3: 1961-62 verscheen in 1963;
- van E.R. Curtius' Europäischen Literatur und lateinisches Mittelalter, werd in
1963 te Bern een 4e uitgave bezorgd.

Spiegel der Letteren. Jaargang 7

288

In margine
J.B. Wellekens idylliseert Ovidius
‘De schrijver der Metamorphosen heeft zelf een soort metamorphose ondergaan’;
zo begint de Jesuiet J. Jouvency in 1704 de opdracht van zijn geëxpurgeerde uitgave
der Metamorphosen; hij biedt ‘dezelfde en toch een andere Ovidius die beter is dan
Ovidius. Schone metamorphose, voor hemzelf wensenswaard; want hij heeft er
1
alleen dat door verloren waardoor hij lelijk was.’ Eenzelfde soort ‘hervorming’ heeft
2
J.B. Wellekens (1658-1726) enige verhalen uit Ovidius' ‘Hervormdicht’ laten
ondergaan in zijn Bruiloft Dichten. Wellekens, de veldpoëet Silvander, wiens lust
het was door bos en veld te dwalen, hield van Ovidius' ‘verzieringen’ en dichttrant.
Hij zinspeelt vaak op de verhalen uit de Metamorphosen; hij heeft er enkele meer
of min uitvoerig voor bruiloften bewerkt. Deze grote ontleningen pleegt hij in te leiden
met het aanroepen van de muze of de god der dichtkunst. In augustus 1708 bezing
hij in een Veltzang voor de bruiloft van Jan Walraven en Margareta Trip de
3
geschiedenis van Alpheüs en Arethusa . Hij volgt het vijfde boek der Metamorphosen
tamelijk van dichtbij - met inachtneming van de eisen der welvoeglijkheid. Bij Ovidius
4
is Arehusa zelf aan het woord, die glimlachend vertelt van haar vroegere preutsheid .
Wellekens looft haar ‘onbesproke jeugt’ (‘onbesproke’ is een kenmerkend woord
voor zijn bruiloftsgedichten); hij vertelt, hoe Arethusa zich eens in eenzaamheid een
luttel wilde verkoelen; van ontkleding en naakt gedartel in het water kan geen sprake
zijn. Zijn Alpheüs is niet iemand, van wie de gelegenheid een aanrander maakt, (bij
Ovidius zegt Arethusa: ‘en omdat ik naakt was, leek ik hem nog meer voor het
5
grijpen’ ) de Alpheüs van Wellekens is een voorbeeld van standvastigheid in het
minnen; hij was al
lang aan 't blaken
Op hare leliborst en frissche rozekaken.

Als rechtgeaard aanzoeker richt hij lange tedere klachten tot de aangebede-

1

2
3

4
5

P.O.N. Metam. libri XV Expurgati... Auctore Josepho Juvencio e S.J. Juxta exemplar Romae.
Rotomagi 1705 (eerste druk 1704). ‘Striptori Metamorphoseon sua quaedam metamorphosis
accidit... idem & alius, Ovidius Ovidio melior. Bella metamophosis, & sibimet optanda, per
quam id solum amisit, quo deformis erat.’
Bruiloft Dichten, Amsterdam 1729, p. 445.
B.D. p. 73-6; Ovid., Met. 5.577 vv. Wellekens had geen Latijn geleerd (‘Ach! dat ik noit
Latynsche of Grieksche borsten zoog’, Verscheiden Gedichten, Amsterdam 1729, p. 338, in
het sonnet ‘Ongeleertheit’). Voor het verhaal van Arethusa heeft hij de vertaling van Vondel
ingezien, vgl. Ovid. 635-6 et citius quam nunc tibi facta renarro In latices mutor, Vondel 856
allengs, Wellekens allengs allengs.
ego rustica, vs 583.
et quia nuda fui, sum visa paratior illi, vs. 603.
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ne, vrij naar Apollo's werven van Daphne in het eerste boek der Metamorphosen .
Alpheüs wint het ja-woord niet meteen; want Diana, die Arethusa ‘den maagdelijken
staat zo hoog’ had aangeprezen, bedekt de schone met een wolk ‘om noch een
luttel tydt te rekken’. Tenslotte, als de minnaar blijft aanhouden,
Heeft zy hem trou doen zweren.

Deze huwelijkse noot is van Wellekens.
Twee maanden later (28 october 1708) vergast Wellekens de echtelieden George
Bruyn (Bruno) en Livina van Oosterwyk op een uitvoerige vertelling van Pygmalion
7
en zijn beeld . De dichter Bruyn had van de god der dichters geleerd een stenen
hart te vermurven. Wellekens heeft werk gemaakt van dit verhaal. Hij toont zijn
eruditie in de beschrijving van het beeld (die niet bij Ovidius voorkomt); hij stelt zich
een soort Venus Capitolina voor. Ook vindt hij dat op Cyprus, het eiland van Venus,
de offers wel wat meer in stijl mogen zijn (Ovidius spreekt van het slachtofferen van
runderen met vergulde horens): Wellekens laat aan Venus de haar gewijde dieren
offeren, ‘musschen, duif, en zwanen’. Ovidiaans van vernuft (maar niet aan Ovidius
ontleend) is wat hij over de verliefde kunstenaar zegt: hij
zag zyn oogen uit,
En gaf, gelyk het beelt, geen teken noch geluit.

Speels is ook de huwelijkse noot in de uitleg die Pygmalion geeft van haar zwijgen:
Wat zou de Minnaar doen? hy nam het al 't goet,
En dacht: dit is den tydt dan z'haar bedenken moet.

De les, uit deze geschiedenis te trekken, wordt niet vergeten:
Dit is standvastigheit! dat is die groote kunst,
Wel waard der maagden gunst.

Pas tien jaar later komt Wellekens weer met een uitvoerig ovidianum in zijn
bruiloftsgedichten. Het heeft Wellekens waarschijnlijk niet aan lust, het heeft
misschien zijn publiek aan begrip ontbroken. Nu eens gaat hij maar niet verder in
op verhalen die hij heeft aangestipt, dan weer apologiseert hij. In een bruiloftsgedicht
voor 9 juni 1709 gelooft hij dat er wel wat te maken zou zijn van verhalen over Febus
8
en over Pan en het schuw maagdeke;
Misschien vinde ik de kern in deze schors verscholen.
Maar neen, myn Veldfluit, laat die gryze fabels staan.

In een gedicht uit 1715 geeft hij toe dat de voorstelling van de Liefde, ver-

6
7
8

vs. 504 vv.
B.D. p. 95-100; Ovid., Met. 10.243 vv.
B.D. p. 126.
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gezeld van de Bevalligheid, als eerste en schoonste god van het Heelal
9
‘langgedoemde en grove afgodery’ is :
Noch wort dit licht verschoont in vaers en Poëzy,
Die met verbloemde taal en schaduw en gewaden
De kern te dekken plag van wetenschap en daden.

Karel van Mander had in deze geest aan zijn landgenoten in 1604 zijn Wtlegghingh
op den Metamorphosis Pub. Ouidij Nasonis gegeven, Alles streekende tot vordering
des vromen en eerlijcken borgherlijcken wandels. Maar of men tot dit doel in 1715
nog algemeen behoefte gevoelde aan het bestuderen van Ovidius' Metamorphosen?
Claes Bruin (1670-1732), wiens Zededichten in 1715 verschenen, uit zich in de
Voorrede van het tweede deel anders: ‘Is het niet te beklaagen ja te beweenen, dat
veele verstanden onzer eeuwe meer werks maakten van 't boek der Herschepping
van Ovidius, dan van 't boek der Schepping van Moses, en alle de Boeken van den
10
Bijbel?’ Wellekens moet met de ernst en het begrip van zijn publiek rekening
houden. De namen van Jan van Eik en Josina Terwe, die op 6 februari 1718 in het
huwelijk treden, verlokken Wellekens tot een schets van een liefde tussen Eikling
en Terwebloem toen ‘boom en bloemen spraken’; ook speelt hem door het hoofd,
dat Proserpina de dochter is van de graangodin en van den oppergod aan wie de
11
eik geheiligd is. Het blijft bij vluchtige aanduidingen, want
boert noch fabels nu aan deftige ooren smaken.
Tree, Dichter, nader by: verhaal 't geen elk verstaat,
Zo voertge uw hoorder in geen doolhof, zonder draat.

Om niet wuft te lijken mag Wellekens niet speels zijn. Wil elk de kern ver staan, dan
moet de bolster er naar zijn. De uitvoeriger ovidiana uit 1718 en 1720 zijn niet, zoals
de verhalen van Arethusa en van Pygmalion, ondanks enige retouches duidelijk
herkenbaar; ze zijn zeer uitdrukkelijk en verregaand hervormd. Voor de bruiloft van
Willem Ph. Kops en Johanna de Vos, 22 september 1720, gaat Wellekens nader in
op het verhaal van Hippomenes en Atalanta. Hij verzwijgt barbaarsheden als het
ter dood brengen van de aanzoekers, wanneer zij in het hardlopen van Atalanta
verloren hebben. Ernstiger is dat het bijzondere in dit verhaal - Atalanta wijkt van
het rechte pad om de gouden appelen te rapen - voor deftige oren kwetsend is. Als
het om goud gaat, is het niet alleen voor de wederzijdse families, maar ook voor de
feestdichter uitkijken. Niet het aantrekkelijk vermogen van de aanzoeker, maar zijn
12
aantrekkelijk karakter wint de bruid .

9
10
11
12

B.D. p. 214.
Geciteerd naar de derde druk, 's Hage 1741.
B.D. p. 276.
B.D. p. 318-20; Ovid., Met. 10.560 vv.
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Wie oit 't geval vernam van dezen Jong‘e’ling,
Waant dat hy Atalante (ô onbeschaamde logen!)
Door lust van 't gout gewasch, drie applen heeft bedrogen.
Neen: t' zyn drie deugden zo behaaglyk aan een Maagt
In 't minnen. Naso veinst als hy van gout gewaagt.
De Dichtkunst is gewoon haar wysheit te verbloemen,
En 't geen uitmuntende is met gouden naam te noemen.
Zie hier de kern in 't licht: gelyk ik dezen vondt
Begreep uit Febus mont.

Een godspraak leert bij Wellekens aan Hippomenes dat hij met drie deugden,
‘heuschheit, liefde en trou’ te werk moet gaan.
Met het verhaal van Salmacis en Hermaphroditus wist Karel van Mander
zedekundig geen weg: ‘Ick dacht dat de Fonteyn Salmacis op d'Echten staat, dat
13
een suyver water is daer twee een worden, qualijck kan worden geduyt.’ Wellekens
heeft het wel klaargespeeld in zijn bruiloftsdicht voor Abraham Bruin en Debora van
Vollenhove, 4 september 1718, maar daartoe heeft hij weinig van het verhaal
overeind gelaten en Ovidius afgezworen. Ovidius zelf kondigt het verhaal aan als
iets heerlijk aparts, een dulcis novitas, en dat is het, want de gebruikelijke rollen zijn
in dit verhaal omgekeerd. Gewoonlijk wordt een nimf, die van mannen en liefde wars
is, door een sterker god of heerschap belaagd, en tenzij er iets sensationeels gebeurt,
loopt het dan zoals Flora het in de Fasti van Ovidius zegt met het raffinement van
14
de uiterste eenvoud en een schouderophalen:
Ver erat: errabam; Zephyrus conspexit: abibam;
Insequitur: fugio; fortior ille fuit.

Maar nu komt Ovidius met een verhaal niet van havik en duif, maar van spin en
vlieg. Salmacis is een nymphomane coquette, Hermaphroditus een naïeve knaap
die van geen liefde weet heeft noch wil hebben. De avances komen van haar; tot
meerder tegenstelling zijn haar woorden een echo van Odysseus' hoofse bede tot
15
Nausicaä . Als de knaap bloost en niet wil, trekt Salmacis zich arglistig terug. Van
achter struiken bespiedt zij met brandende ogen het naakte jongenslijf, als hij gaat
zwemmen; dan stort zij zich in het water op hem, en worstelt met hem tot haar wens
om nooit van hem gescheiden te worden in vervulling gaat en beiden een worden.

13
14

Geciteerd naar de ed. Amsterdam 1662, p. 136.
Ovid., Fasti 5.201-2; A. Hoogvliet, P.O.N. Feestdagen, Delft en Rotterdam 1719, p. 167,
vertaalt niet staccato:

't Was lente. ik dwaalde in 't veldt, toen Sefir my begon
Te kennen; ik ging weg: hy volgde zonder draalen:
Ik vluchtte; maar hy kon my sneller achterhaalen.
De stijlgevoelige Wellekens doet in een bruiloftsdicht, B.D. p. 266, sprekend over Alpheüs en
Arethusa, Ovidius' variant van veni vidi vici na:

Hy mint. Zy vlucht. Hy volgt.
15

Homerus, Od. 6.150 vv.
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Sedert is de fontein Salmacis berucht als verwijvend. Dit verhaal heeft Wellekens
(als hij de vernieuwing zelf bedacht heeft) eerst gereduceerd tot de elementen een
jongen en een meisje die een worden, en een bron met wondere kracht, om het
vervolgens met ovidiaanse elementen (vooral uit de geschiedenis van Pyramus en
Thisbe) te stofferen. Met een minimum aan handeling en een maximum aan teder
sentiment onder het twinkelen van de avondster bij een bron waaruit een mysterieuze
godspraak klinkt, is van het wellustigst verhaal van Ovidius een smetteloze idylle
geworden. Een epiloog in strelendste kanselstijl, ieder misverstand klarend, voert
16
in de hof van zuiver zielsgenot .
Hoe graag zou ik 't geval van Hermes zoon verhalen,
Dien jongen knaap, gewoon door bosch en velt te dwalen,
Eer hy met zyn Beminde, een Bronnimf, is getrout.
Maar de Sulmoner heeft, al t'onbeschaamt en stout,
Door zynen dertlen toon de waarheit niet doen horen.
Doch jammer waar 't, indien 't geheugen bleef verloren
Van deze vryery. ô Febus! licht my voor,
Die 't alles ziet en weet, op dit benevelt spoor.
Een Jongeling en Maagt zo schoon oit oogen zagen,
En altydt eensgezint en onvermoeit in 't jagen,
't Zy 't vrolyk morgenlicht bestraalde berg en boom,
Of d'avontzon verdween in Thetis diepen stroom,
Verheugden zich in 't hart om hun gelyke zinnen.
Geen wonder, 't minnevuur ontfonkte allengs van binnen.
Hoe lief was 't morgenuur dat hun byeenkomst zag,
Zo was de middagstont, en 't heetste van den dag,
't Geen hen nu rusten liet en onbekommert lonken.
Maar d'avontster begon nau aan 't gewelf te pronken,
Of bosch en beemt en bron weêrgalmen op 't geween
Der twee Gelieven, die de nacht niet was gemeen.
Dus wiert hun tedre Min met zoet en zuur doormengelt.
Doch eens, als 't scheidtuur hen zag arm in arm gestrengelt
Bedrukt en schreient, juist als waer 't de laatste stont
En 't eeuwige vaarwel, daar 't Paar zich in bevondt,
Klonk uit de naaste bron een Godtspraak in hun ooren:
Verliefde, die, door 't lot, elkander zyt beschoren,
En klaagt dus troosteloos: besproeit driewerf uw leèn
In myn gewyde bron, dan scheidt gy noit van een.
Wie zou 't geloven dat zy naulyks in die plassen
Gedompelt, zyn terstont met vreugt aan een gewassen?
Twee zielen in een lyf, twee lyven tot een ziel,
Daar elk geen eigen wil, maar eigen aart behiel.
Beticht nu Febus noch den Dichter van geen logen:
Die bron behiel van zins die kracht en dat vermogen.
Is dit Prometheus twede vondt?
Of Arethuse uit uwen gront?
Wat godtheit schonk die kracht aan onbesmette stromen?

16
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Een hoger magt en sterker hant
(Vergaap u niet aan klap noch ydle dichters dromen)
Beschikt dit door den huwlyksbant.
O zuivre Liefdebron uit Eden voortgekomen!
J.C. ARENS

Methoden bij de karakterisering en waardering van poezie
Te lang heeft men zich bij het karakteriseren van poëzie beholpen met een
gebrekkige methodiek. Men constateerde het gebruik van bepaalde rijmvormen,
beschreef de strofebouw, verdeelde de beeldspraak eerlijk over metafoor en
metonymia, lette op het gebruik van woordspelingen, op het bereiken van
klankeffekten, en als men dan de inhoud nog had toegelicht, was het vers van alle
kant bekeken.
1
Een stap verder bracht ons Roman Ingarden met zijn drie lagen van klank,
2
betekenis en wereld, en de metafysische kwaliteiten. Wolfgang Kayser doet praktisch
3
hetzelfde. Zo analyseert hij b.v. La bonne chanson van Paul Verlaine door eerst
de uiterlijke bouw in 3 strofen van 6 regels, met gekruist rijm en een afsluitend
rijmpaar, te bespreken. Als tweede laag behandelt hij ritme en metrum, toont in een
figuur het ritmisch verloop. De derde laag is die van de klankwerking. Evenals bij
de strofebouw en de ritmische figuur merkt hij een driedelige wisseling in het
klankpatroon. De betekenis is de vierde laag: uiterlijke wereld, innerlijke en de
versmelting van beide. De uiterlijke en de innerlijke wereld zijn parallel driedelig
uitgewerkt. En er is een voortdurende climax, die zijn bekroning vindt in de laatste
regel: c'est l'heure exquise. Tenslotte constateert hij, dat een volledige behandeling
nog zou moeten bevatten de plaats die het gedicht inneemt in de cyclus waarin het
voorkomt, terwijl een algemene oriëntering binnen het symbolisme, en een
bespreking van de ‘durée idéale’, die later in Bergson's filosofie een plaats vindt, er
nog meer achtergrond aan zou geven. Tenslotte maakt hij nog opmerkingen over
de samenhang der door hem onderscheiden lagen. Ook met andere voorbeelden
licht hij zijn methode toe.
Ondertussen gaan steeds meer stemmen op die ons oproepen om het gedicht
via de linguïstische weg te benaderen. Ik denk aan de publicaties van hen, die een
4
paar jaar geleden hun krachten in Style in language gebundeld hebben . Bij ons is
het Prof. Hellinga, die in het slot van zijn

1
2
3
4

Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk Halle 1931.
Wolfgang Kayser, Das sprachliche Kunstwerk 7e Aufl. Bern, München 1961.
id. pag. 156 e.v.
Style in language, ed. by Thomas A. Sebeok, New York, London 1960.
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5

toespraak De bereikbaarheid van Hoofts poëzie er op wijst, dat een dieper verstaan
van Hoofts poëzie slechts mogelijk is bij het gebruik van moderne methoden,
‘rekening houdend met het onverbrekelijk verband van de situatie, als zodanig
aansluitend bij de Gestaltpsychologie en het linguïstisch structuralisme. Maar dank
zij ook het waardenonderzoek in de taalkunde, dat vooral tot ontwikkeling gebracht
is door niet-indogermanisten, in ons land door wat wij wel mogen noemen ‘de school
6
van Uhlenbeck’ .
Sinds deze uitspraak zijn een aantal studies verschenen die volgens de
linguïstisch-structurele weg tot de lagen van Ingarden trachten door te dringen.
Deze studies zijn daarom zo belangrijk, niet omdat ze zoveel nieuws brengen,
maar omdat ze, zoals de hele structurele taalkunde met de taalfeiten doet, meer
orde brengen in de waarneming, ons meer met de neus op de feiten drukken.
De studies die ik op het oog heb, maken gebruik van een statistische vaststelling
der feiten.
Over de waarde van het gebruik van de statistiek zijn een paar onaangename
opmerkingen te maken, ze zijn ook herhaaldelijk uitgesproken. Ten eerste, dat
statistische gegevens vaak onvolledig worden gebruikt en tot eenzijdige en onjuiste
conclusies voeren; ten tweede, dat ze, volledig en juist toegepast, slechts de
bevestiging geven van wat we reeds lang wisten.
In de laatste kritische opmerking zit echter de belangrijkste positieve zijde van
het statistisch onderzoek.
Laat ik met een enkel voorbeeld, uit een ander verband, mogen toelichten wat
de bevestiging betekent van onze voorlopige kennis.
Ieder weet dat in de Renaissancetijd de humaniora een belangrijker plaats innamen
dan nu. Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat zich dit in het taalgebruik
moet uiten door een groter voorkeur voor abstracta in de 17e eeuw dan in de onze.
Daarvan hebben we uit onze lectuur ook een min of meer vaag besef. Toen me
enige tijd geleden dit karakter van onze Renaissancetaal opnieuw interesseerde,
onderzocht ik bij wijze van steekproef de taal van een van Vondels drama's en van
een toneelspel van Hugo Claus. Mijn veronderstelling, mijn min of meer zeker weten,
werd toch wel op een verbluffende wijze bevestigd, toen ik door telling tot de
conclusie kwam, dat Vondel ongeveer twee maal zoveel abstracta gebruikte als
concreta, terwijl Claus tien maal zoveel concreta nodig had als abstracta. Door zulke
sprekende cijfers beseffen we pas goed in hoe geheel andere wereld de
Renaissancemens leefde dan iemand van onze tijd.

5
6

W.Gs. Hellinga, De bereikbaarheid van Hoofts poëzie. Jaarboek van de Mij der Ned. Letterk,
te Leiden 1946-1947, Leiden 1948.
id. pag. 17.
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Zo iets gebeurt er nu ook met het toepassen van de statische methode bij de
onderzoekingen op het gebied van het vers.
7
Jozef Boets onderzoekt de frequentie van klinkers en medeklinkers in een sonnet
van Karel van de Woestijne. Het eerste dat hij met de cijfers aantoont, is dat bepaalde
klinkers, die ook bij eerste lezing het oor treffen, inderdaad sterk dominerend zijn:
de a, aa en ee, die resp. 15, 19 en 13 maal voorkomen tegenover een frequentie
van 1 tot 5 maal der andere klinkers. Een tussenpositie nemen de uu en de oe in,
die 6 en 8 maal voorkomen. Om te controleren of deze verdeling iets bijzonders is,
vergelijkt hij de klinkerverdeling van dit gedicht met die in een ander gedicht van
dezelfde dichter en daarna (naar aanleiding van de onderzoekingen van
Huizing-Moleman-Bijl en van Eggermont) met de klinkerfrequentie in geschreven
en gesproken Alg. Beschaafd Nederlands. Hetzelfde doet hij voor de consonanten.
Bij zijn onderzoek van de in het gedicht voorkomende medeklinkers komt hij niet tot
zulke sprekende verschillen als bij de klinkers, maar zoals hij bij de klinkers opmerkt,
dat het van belang is op de geaccentueerde lettergrepen te letten, blijkt bij de
medeklinkers, dat het belangrijk is te letten op consonantcombinaties. En daarbij
blijkt dan ook het bepalend karakter, dat van sleutelwoorden uitgaat. Ik noem dit
laatste nog even afzonderlijk, omdat anders door mijn beknopte samenvatting de
indruk zou kunnen worden gevestigd, dat de studie van Boets alleen droog
telmateriaal bevat. Het gaat tenslotte om het thema, de toon, die in de klanken
vertolking vindt.
Zo wordt door het onderzoek van Boets al veel verduidelijkt, maar zijn methode
is m.i. nog verbeterd door Lynch en Levin. Daarom wil ik aan hun methode wat
uitvoeriger aandacht schenken en heb ik hun werkwijze getoetst aan enkele
voorbeelden uit onze literatuur.
Al tien jaar oud is een artikel van James J. Lynch: The tonality of lyric poetry, an
8
experiment in method . Als object van onderzoek koos hij Keats' gedicht On first
looking into Chapman's Homer. Hij brengt het gedicht over in een fonetische
transscriptie en gaat de frequentie na van de fonemen die in het gedicht voorkomen.
Hij is er niet mee tevreden op te merken, dat bepaalde fonemen een voorkeur
hebben. Hij overweegt, dat de klanken in metrische toppen meer tot het klankgeheel
bijdragen dan die in de dalen en dat dit op een andere wijze ook het geval is voor
de fonemen die logisch accent dragen. Verder wordt de kracht der fonemen versterkt
door herhaling: allieratie, assonance, rijm. Zo komt hij tot een schaal van relatieve
waarden. Om deze overzichtelijk te maken, geeft hij het cijfer 1 voor elke keer dat
het foneem in het gedicht voorkomt. Noemen we een metrische top x, logisch accent
y, herhaling z, dan is 1 + x, 1 + y,

7
8

Jozef Boets a.a. Klanksymboliek in een gedicht van Karel v.d. Woestijne Spiegel der Letteren
IV, 1 pag. 24.37.
Word Vol. 9 nr. 3, 1953.
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1+z=2; 1+x+y, 1+x+z, 1+y+z=3; 1+x+y+z=4. Een foneem dat 20 maal voorkomt, 9
maal met metrisch accent, 6 maal met logisch accent en 8 maal met repetitie =
20/23., enz. Zo vindt hij de dominerende klanken.
Daarna komt hij tot de metaforische analyse: in dit sonnet een uitgebreid gebruik
van geografische woorden: realms, states, kingdoms, islands, fialty, ruled, demesne,
samen ‘the vehicle of the metapher’ tegenover de ‘tenor’: bards, Apollo, Homer,
Chapman. In het sextet vindt hij de woorden: land, sky, sea, woorden met groot
effect ten opzichte van de ontdekker: breathe, wild surmise, stared, silent. De titel
On first looking wijst op dit ontdekkerselement. Het subject is de ontdekking; de
wereld van het sonnet is de reiziger: Cortez en de objecten van het zoeken. Zo vindt
hij het thema, dat wat de eenheid brengt: de ontdekking heeft via de ‘wereld’ een
geweldige uitwerking op de ontdekkers: silence.
Als nu de betekenis van het woord silent door de analyse is gebleken, keert Lynch
terug tot de fonetische analyse. De dominerende fonemen zijn s, n, d, l, t, ei en de
toonloze klinker. Van deze fonemen neemt de d naar het eind van het gedicht af.
De overblijvende fonemen vormen de klanken van het woord silent.
Het is duidelijk, dat de dichter niet bewust zo met zijn fonemen heeft
gemanouvreerd, maar dat we zouden kunnen spreken van het zesde zintuig van
de dichter.
Het is ook duidelijk, dat dit geen volledige verklaring van het gedicht geeft, maar
toch betekent het wel - wat we van te voren reeds wisten - dat de klankstructuur
van het gedicht een bijzondere steun vormt voor de betekenis, maar ook dat met
deze methode dingen worden geopenbaard, die zelfs voor een geoefend oog (oor)
niet duidelijk zijn.
Lynch laat overeenkomstige resultaten van zijn methode zien aan andere
gedichten. Dit wekte bij mij de lust zijn methode te toetsen aan enkele Nederlandse
gedichten.
Ik begon met een eenvoudig voorbeeld: het bekende sonnet van Kloos over de
zee. Ik noem dit een eenvoudig voorbeeld, omdat het thema, de zee, opvallend
duidelijk is. Het woord zee zelf komt zes maal in het gedicht voor, steeds met nadruk
en vijf maal in de aanvang van de regel.
Tegenover de zee stelt de dichter zichzelf en zijn verlangen om te zijn als de zee.
De woorden zich zelf, eeuwig, menslijk komen ook bij herhaling in het gedicht voor.
Bij de telling vinden we een duidelijke bevestiging van wat we bij oppervlakkige
lezing reeds constateren.
Bij de klinkers vinden we een grote frequentie van de ee, ei, i en de toonloze
klinker (16/46, 20/43, 19/25 en 25/35) tegenover o 4/7, 00 7/13, ie 7/19, a 9/13, aa
5/6, eu 1/2, u 1/1 en oe 0/0. De e neemt een middenpositie in: 15/26.
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Bij de consonanten zijn het de z 31/75, 25/39, t 29/33, s 22/28, n 36/36 (en de ng
5/9), die de grootste frequentie hebben. De k 12/17, g 9/12, ch 14/15, w 15/22, r
16/18, d 10/12 nemen een middenpositie in, terwijl v 6/6, p 1/1, b 2/2, f 4/4, m 7/10,
h 0/0 j 0/0 ver in de minderheid zijn.
Het woord zee, de i van ik, de e van mens, zelf, de klanken van deining en de
consonanten van klotst bepalen de klank van het gedicht.
Dit resultaat heeft niets verbazingswekkends. Zonder te tellen zou elk verzenlezer
tot een zelfde waarneming komen.
9
Kies ik Nazomer van Lucebert , dan heb ik weer een gedicht dat op het eerste
gehoor zijn voorkeuren reeds verraadt, maar een fonetische analyse bevestigt onze
indruk toch wel met zeer sprekende, openbarende cijfers. De klinkers i 21/40, aa
15/27, a 7/15 tegenover ee 3/6, o 9/13, oo 7/11, ei 8/11, e 9/13, eu 2/4, ou 1/2, oe
1/2, ie 3/5, u 5/7 en dan tenslotte de toonloze 45/45. De klinkers i, aa en de toonloze
zijn overwegend; de ei en de a nemen een tussenpositie in. De consonanten spreken
nog duidelijker taal: de l 21/34, g/ch 29/45, r 18/24, s 19/26, n 34/36 tegenover b
4/7, p 3/3, z 2/4, w 6/11, h 8/8, v 4/4, f 2/3. Het luchtige liggen van het lichaam in
het gras; de liggende minnaars, de veertjes schikkende meisjes, ze vormen de lichte
speelse inhoud van het gedicht en de woorden lichaam, liggen, gras, meisjes,
minnaar zijn uit de dominerende fonemen opgebouwd.
Als gedicht waarbij de klankfiguur niet zo opdringerig op de voorgrond treedt, kies
ik Opdracht, het openingsgedicht van de bundel De nederlaag van J.C. Bloem.
In dit gedicht worden de machten die het kind bedreigen: weer en wind, het
verkeer, dood, ziekte, het bestel der wereld gesteld tegenover de onmacht van de
vader en de weerloosheid van het kind. Onmacht en weerloosheid zijn openingsen slotwoord van de laatste strofe en deze plaats in het vers onderstreept het feit,
dat deze beide woorden de sleutelwoorden zijn tot het gedicht. Dit nu wordt weer
bevestigd door de fonemen met de hoogste frequentie. Wel missen we bij de
dominerende klanken de o en de oo (8/19, 8/18), maar duidelijke taal spreken de
ei 16/41, ee 16/32, a 18/36 en i 13/37, tegenover de aa 5/12, ie 7/15 en e 13/15,
terwijl onder de consonanten de hoogste frequentiegetallen voorkomen bij w,, r, l,
s/z, h, k, m, t/d, n en g/ch. Het zijn de fonemen die voorkomen in de woorden
onmacht, kind en weerloosheid, onder de restrictie, dat o en oo in de telling
achterblijven, al wijzen de getallen 18 en 19 onder de streep op de nadrukkelijkheid
in het gebruik van beide klanken. Al met al blijkt ook hier een frappant verband
tussen de distributie der fonemen en het thema van het gedicht.
Nu zou het natuurlijk mogelijk zijn, dat moderne poëzie, waarin sinds '80 meer
bewust met klanken getoverd is, zich beter leent voor dit onder-

9

Lucebert, Van de afgrond en de luchtmens, 2e druk 1955, pag. 31.
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zoek dan oudere poëzie. Ik toetste daarom Lynch' methode ook eens aan een sonnet
van Hooft, het bekende Geswinde grijsart, die op wackre wiecken staech.
De ei met 23/59 treedt onder de vocalen het meest op de voorgrond met naast
zich i 11/18, a 14/30, aa 14/28 en ver achterblijvend: ie 4/6, o 9/17, oo 5/7, u 3/6,
uu 2/3, oe 1/2, ee 4/6.
Onder de consonanten is het de t 35/64 die de leiding heeft; daarop volgt de s
en r met 23/36 en 28/31; een sterke positie neemt ook de n in met 36/51, al is het
niet zeker dat we recht hebben om de vele malen voorkomende slot-n mee te tellen.
Ook de g/ch 15/25, w 12/17, de 16/20 hebben een vrij hoge frequentie. De
dominerende klanken zijn de fonemen van het thema tijd, terwijl de klanken van de
aanhef Geswinde grijsart door het gehele gedicht heen blijven spelen. Ook de v
17/20, l 17/26 en ng 7/12 zijn sterk genoeg om het verlangen in het sextet reliëf te
verlenen.
Bij een oppervlakkige toetsing aan een aantal andere gedichten kreeg ik de
bevestiging van Lynch' resultaten: dat de fonemen die het sleutelwoord vormen, tot
de dominerende fonemen van het gedicht behoren.
Toch zouden we ons vergissen, als we in Lynch' methode de wichelroede zochten,
welke ons feilloos op het spoor brengt van het sleutelwoord, dat ons de weg tot het
hart van het gedicht moet openen.
Zijn methode faalt b.v. bij Beets en du Perron (bien étonnés); waarschijnlijk bij de
een, omdat hij ongewild, bij de ander omdat hij bewust het spel met de schone klank
miste.
We zouden ook kunnen zeggen: de methode faalt niet: het onderzoek brengt
immers aan de dag, dat het klankenspel niet het karakteristieke is van het clichee
of van de parlando-poëzie.
Er zullen heel wat gedichten van de meest uiteenlopende aard aan de proef
moeten worden onderworpen om met enige zekerheid te kunnen spreken over het
gedrag der fonemen in literaire taal.
De jongste poging om poëzie van de liguïstische zijde te benaderen is die van
10
Samuel R. Levin .
De strekking van zijn betoog is, dat linguïstisch onderzoek aan de dag brengt,
dat er bepaalde structuren zijn, die zo funktioneren, dat ze de teksten waartoe ze
behoren, tot een eenheid brengen. Deze structuren noemt hij couplings, koppelingen.
De eenheid die in de koppelingen ligt besloten, verklaart ook waarom de inhoud,
de message (die in mededelingsvormen zonder koppeling parafraseerbaar is,
vervangbaar dus door andere vormen) in de stijl der koppeling, de poëzie
onparafraseerbaar is. De volle inhoud ligt in de volle vorm. De boodschap kan niet
vertaald, kan alleen herhaald worden. Daarin ligt waarschijnlijk ook de verklaring
waarom poëzie gemakkelijker gememoriseerd wordt dan proza.

10

Samuel R. Levin, Linguistic structures in poetry, 's-Gravenhage 1962.
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Een koppeling ontstaat, wanneer natuurlijke equivalenties samenvallen met
equivalente posities. De laatste noemt hij Type I, de eerste Type II. Bij Type II
onderscheidt hij nog equivalentie van betekenis en equivalentie van klank.
Deze termen hebben enige toelichting nodig.
Type I.
Woorden die tot een zelfde paradigmatische klasse behoren, zijn equivalent.
Equivalent zijn dus substantieven onderling, de adjectieven, werkwoorden, enz.
buigingsuitgangen, suffixen, voorzetselconstructies, ondergeschikte zinnen.
Karakteristiek voor al deze klassen is, dat ze bepaald worden door hun positie
ten opzichte van andere vormen. Zo wordt een substantief als regel voorafgegaan
door het een of ander bijvoeglijk woord; ook is zijn plaats in de zin bepaald. Zo komt
een morfeem nooit los op zichzelf voor. Hoog, laag, diep zijn equivalent, doordat
ze alle kunnen voorkomen met -te.
Er is verschil tussen plaats en positie. Posities zijn die plaatsen in de syntactische
orde waar substitutie mogelijk is, dus een vervanging van de ene vorm van een
syntagma door een andere zonder dat het syntagma daardoor een grammaticaal
onmogelijke vorm wordt, terwijl de vervangende vormen morfeemwaarde hebben.
B.v.: hij fietst hard, drie posities, alle drie vervangbaar zonder de grammaticale
orde te storen: zij loopt langzaam. Hij fietst harder. Ook -er is een positie,
vervangbaar door de oppositie zero. Maar in hij fietst vlug is vl- of -ug geen positie,
ook al kan vl- aangevuld worden met -ag, -ieg, of -ug met br-, niet alleen omdat vlag
en vlug, vlieg en vlug, brug en vlug niet tot eenzelfde paradigma behoren, maar ook
omdat vl-, br- en -ieg, -ag geen morfeemwaarde bezitten.
Equivalente posities treffen we dus aan in de volgende regels van Achterberg:
Smart, ik ontzeg
de zon haar licht,
den ziende zijn gezicht
en dit heelal het evenwicht,
den dood het recht
op elk gericht, dat mij van haar onthecht.

Vier maal Art (Pr) + N + Pr (Art) + N.
Type II.
Semantische equivalentie bestaat tussen synoniemen, tegenstellingen, woorden
die tot eenzelfde semantische groep behoren, zoals diernamen, namen van
huishoudelijke voorwerpen.
Fonologische equivalentie komt voor, als woorden rijmen, assoneren, dezelfde
slotconsonant hebben, kortom overeenkomstige fonetische kenmerken hebben.
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Semantische en fonologische equivalentie vat Levin samen onder de naam natuurlijke
equivalentie.
Nu is het kenmerk van poëzie, dat op de syntagmatische as elementen
bijeengebracht worden, die op de basis der natuurlijke equivalentie equivalente
klassen vormen. Als twee of meer vormen die natuurlijk equivalent zijn, in equivalente
posities voorkomen, dan hebben we een koppeling.
Een duidelijk illustratie van zulke koppelingen vinden we in het sonnet Verraderlijke
kus van Heiman Dullaert.
Wat vriendelijker schijn bij vijandlijker haat!
Wat bitterder gemoed bij zoeter liefdeteken!
Wat zedeloozer hart bij zedelijker spreken!
Wat Christelijker groet bij duivelscher verraad!

Vriendelijk en vijandlijk, bitter en zoet, zedeloos en zedelijk, Christelijk en duivelsch,
een rij semantische opposities in een zelfde positioneel verband: wat + A + -er + N
+ bij + A + -er + N, vier maal herhaald. Structuren waarin natuurlijk equivalente
koppelingen voorkomen in equivalente posities werken krachtiger dan die waarin
zulke koppelingen voorkomen in posities die slechts vergelijkbaar zijn.
Dat vriendelijk en vijandlijk beide met v beginnen en met hetzelfde suffix eindigen,
voegt aan de eerste regel nog fonologische equivalentie toe. Zo ook in de tweede
regel het rijmende element van gemoed en zoet. Het gehele sonnet is vol van zulke
koppelingen.
De koppelingen hoeven natuurlijk niet zo dicht opeen te staan als hier, ze liggen
meest verspreid door het gedicht. De dichtheid, de frequentie is ook geen
waardemeter.
Ter verdere toelichting wil ik nog eenmaal terugkomen op het sonnet van Hooft
Geswinde prijsart; daarin ligt nl. ook volop stof om Levins werkwijze te illustreren.
Het octaaf bestaat uit een vraag aan de tijd: waarom de tijd, die toch zo snel gaat,
de dichter zo lang valt.
De hoofdinhoud is dus een semantische tegenstelling van snel en traag. Deze
twee begrippen zijn samengebracht in de laatste regel van het tweede kwatrijn:
voor ijder een te snel, hoe valtdij mij soo traech?

De regel valt in twee helften, snel en traech vormen van deze helften het laatste
woord. Parallel met deze koppeling staan te en soo, eveneens ijder een en mij.
Fonisch versterkt door de v van voor en valt, en door de metrische toppen ijder een
en mij, die tegelijk de dragers van het logisch accent zijn en zo de semantische
oppositie versterken.
De aanspraak tot de tijd geschiedt door driemaal een omschrijvende naam aan
de tijd te geven, semantische equivalenies en steeds op dezelfde plaats: aan het
begin van een vers, en driemaal gevolgd door een uitbrei-
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dende bijvoeglijke bijzin; ook deze bijzinnen zijn dus positioneel equivalent.
Deze koppelingen worden nu versterkt door een groot aantal fonologische
equivalenties: de g's van geswinde grijsart, naklinkend in staech, de w van wackre
wiecken, reeds aangegeven in geswinde, de k's van wackre wiecken, de s in
geswinde grijsart staech. In de tweede regel zijn het de t's en opnieuw de s; de w's
van de eerste regel klinken nog door in windt en woelt van de 3e en 4e regel; de ij
klinkt door de vier regels heen: grijsart, snijt, seil, strijcken, ijder, vijandt, bij, evenals
de t van grijsart, staech, lucht, snijt, te strijcken, altijdt, vaert, windt, laet, doodtvijandt,
rust, woelt, nacht. Nacht en daech weer semantische tegenstelling.
En zo gaat het door in het tweede kwatrijn, waar de t weer oppermachtig is; heten
honger gekoppeld door de h's, de rij werkwoorden in hun betekenis equivalent,
terwijl ze ook een overeenkomstig klankeffect hebben; ook Staeten en Coninckrijken
horen semantisch bijeen.
Wat de posities betreft: behalve de algemene structuurovereenkomst door de drie
omschrijvingen en de drie bijzinnen, en de bouw van de 8e regel, ook de regels 6
en 7 vertonen een merkwaardige positionele equivalentie: telkens drie werkwoorden
gevolgd door het object; de 6e regel asyndetisch, de 7e polysyndetisch.
Kortom, het octaaf bestaat uit een opeenstapeling van equivalente posities,
semantische en fonologische equivalenties, die onderling sterke koppelingen vormen.
Het hele octaaf is gevat tussen het aanvangswoord geswinde en het slotwoord
traech, die in hun bevoorrechte posities het thema van het octaaf bevatten. Dan
sprak ik nog niet eens over het rijm, maar het is wel overduidelijk, dat het kenmerk
van deze poëtische taal is, dat praktisch elk woord, elke klank element van koppeling
is. Dit onderstreept de stelling dat in een gedicht elk woord, elk verselement
onvervangbaar is.
Dat is wat Levin bedoelt, als hij beweert, dat de koppeling tot het wezen der
poëtische taal behoort.
We zouden verder gaan dan Levin wil, als we in de frequentie der koppeling een
waarderingsoordeel zochten, alsof een gedicht meer geslaagd zou zijn, naarmate
er meer koppelingen in voorkomen. Wel is het voorkomen van deze koppelingen
belangrijk, het maakt het gedicht tot een vastgebouwde eenheid.
Natuurlijk komt een gedicht mede tot deze eenheid door factoren die buiten dit
linguïstische vlak liggen, maar toch kan een voornaam deel van het karakteristieke
begrip van poëtische eenheid toegeschreven worden aan het bijzondere gebruik
van factoren uit de gewone taal in structuren die Levin koppelingen heeft genoemd.
Door deze structuren o.a. wordt poëzie als zodanig herkend. Door deze structuren
is poëzie onparafraseerbaar, en wordt ze geschonden, als ze niet in haar eigen
vorm wordt herhaald.
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Dat met zo grote intensiteit alle woorden met elkander verstrengeld zijn als in het
octaaf van Hoofts sonnet, mag men niet verwachten; toch doet een oppervlakkige
controle op de verzen die ik aan de methode van Lynch toetste, zien, dat ook daarbij
de methode van Levin niet faalt.
Meer interesseerde me echter de vraag, of Levin beter dan Lynch toegang zou
geven tot de poëzie van Edgar du Perron (deze als algemeen vertegenwoordiger
11
van de parlando-poëzie bedoeld) en ik sloeg zijn bundel Parlando open bij het
eerste gedicht De Francs-Tireurs, waar de positionele equivalenties elkander
verdrongen: Geen Pennewip, geen jongedames, geen... tot 9 maal toe dezelfde
constructie, de meeste gevolgd door een bijvoeglijke bepaling of bijzin, en drie maal
door een inversie. Deze negatieve rij wordt afgesloten door de positieve slotstrofe,
die in zijn semantische oppositie het geheel binnen een prachtige koppeling brengt.
Detailopmerkingen, als over de equivalenties: hoe genaamd, hoe bijgepompt,
hoezeer vermomd laat ik nu maar achterwege, aangezien dat eerste gedicht zijn
constructie wat overduidelijk laat zien en dus een toevallige goede greep zou kunnen
zijn. Ik sla een bladzij om: Adriana de Buuck, en opnieuw is het eerste dat opvalt
een schat van positionele equivalenties: een zestiend' eeuwse Vrouwe; het devotelijk
teruggekamde, en even door een fijngaren muts gedekte, bruine haar; fijngaren
muts; warm karmozijn; 't doodse kleed; deze jonge vrouw; die weke, rode mond;
die starende ogen; een ondervoed gevoel; een verbeest gemaal; sloom gebaar;
ingetogen taal. Het is duidelijk, dat al de trekken van een vrouwenportret na elkaar
worden opgesomd. Dat geschiedt ook door een aantal woorden die niet de
attributieve voorplaatsing genieten: smal; maar jong en effen; roerloos; stroef en
bijna kleurloos; kalm, te kalm; onwaardig. Dit alles wordt weer gekoppeld door
semantische tegenstellingen: roerloos-leven; warm-doodse; vuurstarende; sloom,
ingetogen-als door staal bedwongen.
En zo doorbladerend vinden we telkens hetzelfde; alleen de fonologische
equivalenties, zo ze al niet geheel ontbreken, zijn meer toevallig. Vandaar, dat Lynch'
methode moest falen, terwijl Levin ons de hechte bouw van du Perron's verzen
onthult.
Als we onze goede Beets nog even ter hand nemen, dan vinden we wel degelijk
positionele equivalenties, ook wel natuurlijke, maar afgezien van het feit dat ze een
weinig persoonlijk karakter dragen, het komt zelden tot een innig contact, waardoor
een rij koppelingen zou kunnen ontstaan.
12
Ik schrijf een eerste strofe over van Zomeravond :
Hoe schoon was de dag, hoe verrukk'lijk de zon!
Zij schitterde en straalde zo vroolijk zij kon,
Ofschoon zij in neevlen haar loopbaan begon,
En de ochtend voor regen deed vreezen;

11
12

Parlando door E. du Perron, Maastricht & Brussel 1930.
N. Beets, Gedichten deel II pag. 302, 6e druk Leiden z.j.
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Maar nu, aan het einde der dagreis, verdooft
Deze heerlijke gloed om haar luisterrijk hoofd
Nog al haren vroegeren glans, en belooft
Dat zij morgen nog schooner zal wezen.

Vol moed beginnen we: de eerste regel een prachtvoorbeeld van positionele
equivalenties en synonimie. Tweede regel: weer synoniemen en fonologische
samenstemming door de beide s'en van schitteren en stralen. Verderop vinden we
nog: deze heerlijke gloed, haar luisterrijk hoofd, haren vroegeren glans. Ja, neevlen
en regen horen ook nog bij elkaar. Maar met al de goedwillendheid van onze
speurtocht naar equivalenties, we komen niet tot hechte koppelingen die de verzen
onvervangbaar maken. Direkt al de eerste regel kan ik in verschillende versies
geven: hoe fraai was de dag, hoe stralend de dag, enz. en hoe verkwikkend de zon,
hoe verwarmend de zon. En dat alles zonder dat we schade aanbrengen. Het enige
dat ons met deze strofe een beetje zou kunnen verzoenen en deze zelfs tot een
dankbaar object voor Lynch maken, is de blijde klank van de l in een overwegende
positie, maar wie kan die blijheid volhouden bij de prozaïsche toon van: En de
ochtend voor regen deed vreezen, of nog erger: in 't begin van de tweede strofe:
zijn loopbaan vange aan.
Hier blijkt uit, dat we ook bij het gebruik van de statistische methode niet enkel
maar opsommen en tellen mogen, dat het karakter van wat we bijeenbrengen sterk
medebepalend is, en nu is het voordeel van het systematisch bijeenbrengen van
de componerende delen, dat ze dichter bijeengedrongen hun karakter nog
gemakkelijker openbaren.
Dit is maar een eerste kennismaking met de beide methoden. Pas uit een ruime
toepassing zullen we kunnen besluiten tot de waarde, maar de eerste toepassing
wekt wel de verwachting, dat er vooral met de methode van Levin veel te bereiken
is, al zou ik die in bepaalde gevallen graag willen aanvullen met de methode Lynch,
waarbij de vergelijking met de frequentie der fonemen in het A.B. zoals Boets dit
heeft laten zien, een waardevolle toevoeging kan zijn.
Ik geloof dat er eerst meer werk verzet zal moeten worden, eer we op de ‘uitdaging’
van Prof. Hellinga kunnen ingaan om tot de geheimen van de bereikbaarheid van
Hooft door te dringen.
Tenslotte zouden we ons nog kunnen afvragen, of met verwante middelen het
begrip stijl in het algemeen niet benaderd kan worden. Het lyrische gedicht is bij
uitstek geschikt voor Levin's aanpak, omdat daar de stijlmiddelen in hun meest
geconcentreerde vorm voorkomen. Maar de mogelijkheid van uitbreiding der
13
toepassing zit er m.i. toch wel in. Zelfs als we Verhaal en lezer van Dr. Blok goed
lezen, die een op een afstand

13

Verhaal en Lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van ‘Van oude mensen, de
dingen die voorbijgaan’ van Louis Couperus door Dr. W. Blok. Groningen 1960.
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vergelijkbare methode gebruikt bij het compositie-element, dan geloof ik dat er meer
dan ooit uitzicht is op een hanteerbare methode voor allerlei stilistische vragen.
Al zijn we dan op de goede weg voor het zichtbaar maken van het creatieve
proces, dan blijft er na een dergelijke optimistische uitspraak toch steeds de
waarschuwing van kracht, dat er in elk kunstwerk iets zal blijven dat niet
analyseerbaar is, het onuitspreekbare in het gesprokene.
J. VAN HAM
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Boekbeoordelingen
Beatrijs. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door Dr. F. Lulofs,
(Klassieken uit de Nederlandse letterkunde uitgegeven in opdracht van
de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, nr. 24), Zwolle,
N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1963, 130 blz. Ingen.
75 F.
Een gedicht als de Beatrijs mocht inderdaad in de reeks Klassieken niet ontbreken.
Deze nieuwe uitgave getuigt van een merkwaardige zorg om zo ‘volledig’ mogelijk
te zijn. In de Inleiding wordt gehandeld over Handschrift en tekst (blz. 7-9), over de
Marialegenden (blz. 10-11), over De wereld van Beatrijs (blz. 12-14), over De hoofse
minne (blz. 14-17), Het gedrag van Beatrijs (blz. 17-20) en op de Wijze van uitgave
(blz. 21-24) volgt nog een lijst van verklaringen van enkele technische termen uit
de codicologie (blz. 25-26). Naast de tekst en de zeer uitgebreide woordverklaringen
in voetnoot, biedt Dr. L. ons op blz. 76 een Plattegrond van een Cisterciënserklooster
waarin een stippellijn de weg aangeeft, die Beatrijs volgt als ze het klooster verlaat,
een uitgesponnen reeks Aantekeningen (blz. 77-116), een flink aantal Tekstkritische
opmerkingen (blz. 117-124) en tenslotte Literatuuropgaven van gebruikte en
aanbevolen werken (blz. 125-130), gerangschikt onder de verschillende aspecten
die de schrijver in de tekst bestudeerde. Zo blijkt dus dat echt niets aan het toeval
werd overgelaten en in het kader van de Klassieken is dit zeker lovenswaardig.
Nu is het echter zeer de vraag of de uitgave van Dr. L. dan ook werkelijk een
aanwinst betekent in de Beatrijs-studie. Indien ik me niet vergis, bewandelt de
uitgever in menig opzicht erg gewaagde wegen.
Een volledige bespreking van deze nieuwe bewerking zou een heel boek vergen.
Ik moge me hier dan ook beperken tot enkele van de meest in het oog springende
vraagtekens die door wel vele lezers in de marge zullen geschreven worden.
Het meest onthutsende in Dr. Lulofs' boek is wel: het niveau waarop de legende
geëvalueerd wordt. Er is, om te beginnen, dat de schrijver geen of weinig onderscheid
blijkt te maken tussen feitelijke feitelijkheid - indien ik het zo mag noemen - en
literaire feitelijkheid van ‘gebeurtenissen’ die in een gedicht verhaald worden. Vele
afzonderlijke feiten worden uit de context losgemaakt en op zichzelf geëvalueerd
zodat hun betekenis in het verhaal - en dat is dan toch hun echte betekenis - ofwel
wordt miskend ofwel volledig verloren gaat.
Volgens Dr. L. zou het ons behoren te verwonderen ‘dat Beatrijs een bode ter
beschikking heeft die haar liefdesbrieven (aan de ionghelinc dan) bezorgt’ (blz. 86).
Evenwel: ‘Zo'n klooster heeft manlijk personeel ter
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beschikking...’ en Beatrijs kon ‘...van zo'n dienaar gebruik maken. Deze kent de
inhoud van de brief beslist niet, en kan ook niet beoordelen welke zakelijke belangen
de edelman voor het klooster zou kunnen behartigen’ (ibid). Ik zou zeggen:
commentaar overbodig. - Wanneer Beatrijs en de jongeling elkaar dan ontmoeten,
worden ze bleek van emotie. Hierbij de opmerking van de S.: ‘Ook thans kunnen
emoties fysiek waarneembaar zijn, maar er zijn redenen om aan te nemen, dat dit
vroeger in veel sterker mate het geval was’ (blz. 87). Hoe de poëtische densiteit
van wat de dichter verhaalt met dergelijke bedenkingen kan worden laten aangevoeld,
ontgaat me. - Bij een paar plaatsen kan ik nochtans een woord commentaar niet
weerhouden.
Van Beatrijs en de ionghelinc wordt gezegd: Sint dat si out waren .xij. iaer /Dwanc
die minne dese twee (vv. 92-93). Dit is vanzelfsprekend een literair motief. Dr. L.
citeert blz. 87 zelf een gelijkaardig motief uit de Rose, en dergelijke citaten kunnen
licht vermenigvuldigd worden. Als motief nu, betekent de ‘feitelijkheid’ van een
wederzijdse liefde vanaf het 12e jaar zichtbaar genoeg, dat de gelieven steeds van
elkaar hebben gehouden, dat zij elkaar beminnen met een trouwe, nog nooit
geschokte liefde. Het zijn de troubadours geweest die uit het Romeins en het kerkelijk
recht nopens de validitas van de sponsalia de futuro de leeftijd van 12 jaar (voor de
vrouw althans) hebben geput, om daarvan een literair motief te maken. M.a.w. zij
hebben deze canonische regel uit zijn feitelijke realiteitsbedding opgetild tot op het
vlak van de artistieke evaluatie, waar de betekenis blijkens de context wordt: eeuwig,
een altijddurende, trouwe liefde. Dit is vanzelfsprekend niets anders dan een
subjectieve (d.i. ‘niet-feitelijke’) projectie in de (hier, verleden) tijd van de emotionele
spanning van het ogenblik. Wanneer inderdaad de troubadour in zijn lied uitzingt,
dat hij zijn Vrouwe bemint sinds zij beiden 12 jaar waren, betekent dit niet een
‘historisch’ feit maar wijst deze gemeenplaats op een concentrisch in de tijd zich
verbredende liefde-emotie van het nu. Door de emotie precies worden de objectieve
grenzen van de tijd overspoeld en, ja, weggespoeld. De realiteit der feitelijke
feitelijkheid wordt hierbij gewoon niet in acht genomen. Zij heeft trouwens geen
1
enkel belang . Alle minnelyriek in heel West-Europa kende dit motief en vanuit de
minnelyriek drong het in de overige literaire genres binnen. - Nu besluit Dr. L. uit
het feit enerzijds, dat Beatrijs en de ionghelinc elkaar sinds hun xij iaer beminnen
en anderzijds, dat ze toch niet gehuwd zijn, dat ‘Beatrijs met haar twaalfde jaar in
2
het klooster kwam’ (blz. 86). Tenzij zijn redenering nog ingewikkelder zou zijn . De

1
2

Ook projectie in de toekomst komt voor bij de troubadours, waar ze b.v. belijden dat ze hun
Vrouwe nog zullen beminnen wanneer ze dood en begraven zijn.
In ieder geval luidt het commentaar bij de verzen 123-124 waar Beatrijs tot de jongeling zegt:
Wi en hadden nye soe vele rusten, / Dat wi ons eens ondercusten: ‘Uit deze en de volgende
regel zouden we mogen opmaken, dat Beatrijs in de tijd dat ze op elkaar verliefd raakten in
het klooster kwam’ (blz. 89).
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fout die aldus gemaakt wordt bestaat erin, dat een literair motief omgebogen wordt
tot reële feitelijkheid of m.a.w. dat het esthetisch niveau waarop de legende te
situeren valt, wordt miskend. - En wij die dachten dat dergelijke ‘positivistische’
filologie sinds geruime tijd had afgedaan!
Een ander staaltje van onaanvaardbare interpretatie is het commentaar bij de
plaats waar de ionghelinc aan Beatrijs trouw zweert en zij betuigt deze trouw te
aanvaarden en zijn bruut te willen worden (vv. 139-153). Met enige ontsteltenis lees
ik in het boek van Dr. L. blz. 89-90 het volgende: ‘Ook toen (!) was het huwelijk een
sacrament, maar de kerk was daarbij niet noodzakelijk. De wederzijdse belofte van
trouw gevolgd door samenleving zonder inzegening door een priester en zonder
getuigen gold als een wettig huwelijk. De kerk kon straffen, maar het huwelijk niet
ongeldig verklaren. Beatrijs kon, na uit het klooster te zijn gevlucht, natuurlijk niet
kerkelijk huwen. Zij is in overtreding, maar hoezeer zij ook zondigt, na het accepteren
van zijn belofte en door haar samenleven met de jongeling is zij gehuwd’.
Dus: de kerk kon het huwelijk niet ongeldig verklaren maar Beatrijs kon niet
kerkelijk huwen. Hoe moet dat? Indien Beatrijs niet kerkelijk kon huwen hoefde de
kerk niets te verklaren. Er was dan gewoon geen huwelijk. En dat was toen ook zo.
- Of bedoelt Dr. L. met ‘wettig’ iets wat ik voorlopig niet zie? Misschien kerkelijk
onwettig maar burgerlijk wettig? Hoe ook, het klopt niet. Van het midden der 10e
eeuw tot een eind in de 16e, is er op het gebied van het huwelijk maar één wetgeving:
de kerkelijke. De burgerlijke overheid handelde ofwel niet ofwel volgens de kerkelijke
regels. En dat in heel het Westen. Men leze dit in het standaardwerk over deze
kwestie: A. Esmein, Le mariage en droit canonique, 2e geadapteerde uitgave door
R. Génestal, Parijs, 1929, blz. 27-34. - Of wil Dr. L. zich beroepen op het feit dat de
wederzijdse belofte van trouw volstond voor de geldigheid van het huwelijk? Dit is
inderdaad zo, op voorwaarde nochtans dat er geen impedimentum was. De schrijver
schijnt deze voorwaarde wel te kennen maar onlogisch is dan alleszins dat hij er
de ene keer rekening mee houdt (Beatrijs kan niet kerkelijk huwen), de andere keer
dan weer niet (de kerk kon niet ongeldig verklaren). Intussen blijkt overigens uit
Esmein-Génestal blz. 299-312 dat de vraag of Beatrijs na haar votum (solemne?)
virginitatis nog huwen kon, heel wat ingewikkelder was dan zelfs Dr. L. laat
vermoeden. Disputatur inter auctores. Gelukkig is het voor de evaluatie van onze
legende van geen belang. Want wat er van dit alles nu ook zij, het zou toch voor
iedereen duidelijk moeten zijn, dat de dichter van de legende zich geen ogenblik
heeft afgevraagd of Beatrijs al dan niet ‘wettig’ met de jongeling gehuwd was. Dit
om de eenvoudige reden dat hij zich niet afvroeg of ze ‘gehuwd’ was. In zijn verhaal
betekent het ‘feit’ van haar vlucht uit het klooster de reden waarom Maria de plaats
van de kosteres komt innemen en is Beatrijs' ‘verhouding’ met de jongeling (en het
interesseerde hem kennelijk geen snipper onder
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welke canonische regel deze verhouding terecht kwam), de zonde die Beatrijs
bedrijft, het antithetisch element tegenover Maria's mildheid jegens diegenen die
haar trouw blijven bidden. Alle andere beschouwingen gaan naast de zaak en hollen
de artistieke densiteit van het verhaal uit.
Naast deze verkeerde evaluatie van het literair niveau - de voorbeelden der
vergissingen zijn gemakkelijk te vermenigvuldigen maar het is binnen dit bestek
onmogelijk - is er de m.i. volkomen onverantwoorde interpretatie van de
Beatrijslegende, bij middel van het traktaat De arte honeste amandi van Andreas
Capellanus. Volgens Dr. L. zouden Beatrijs en Maria handelen volgens de normen
die door Capellanus werden te boek gesteld (blz. 17-21). Indien dit juist zou zijn,
zou de Beatrijs geen Marialegende meer kunnen genoemd worden maar b.v. een
hoofs Mariaverhaal of iets dergelijks. Om deze bespreking tussen enigszins
fatsoenlijke grenzen te kunnen houden zal ik over Beatrijs en Capellanus elders
handelen. Hier toch al dit: Dr. L. vergist zich op dit stuk, door er geen rekening mee
te houden dat, wat een woord, een beeld, een motief, een situatie enz. betekenen
in een bepaalde context, niet zonder meer teruggevonden wordt in een andere
context. Dezelfde betekenissen vindt men uiteraard alleen in contexten van dezelfde
aard. Nu hebben, noch als context, en overigens noch als denkcategorie of literair
genre, Capellanus' traktaat en de Beatrijslegende ook maar iets met elkaar gemeen.
Bovendien lijkt het me lang niet zeker of Dr. L. de ware draagwijdte van de De amore
van Capellanus heeft doorzien. Hierover dus elders.
Komen we tot de tekst.
De interpunctie in de tekst en de woordverklaringen onderaan de bladzijden, zijn
over het algemeen vrij verhelderend maar toch niet altijd even geslaagd. Ik moge
me hier bij wijze van proef, beperken tot een bondige controle van de bewerking
der eerste 250 verzen.
In tegenstelling tot alle vorige uitgaven interpungeert Dr. L. de vv. 65-70 aldus:
Want die duvel altoes begheert
Den mensche te becorne ende niet en cesseert
Dach ende nacht, spade ende vroe
Hi doeter sine macht toe,
Met quaden listen, als hi wel conde,
Becordise...

Dit kan bezwaarlijk. Na vers 67 hoort er wel een punt te staan, anders zou v. 68 met
Hine moeten aanvangen (cfr. Stoett § 376). Wil men opwerpen dat deze syntactische
regel niet absoluut bindend is, wat inderdaad juist is, dan kan daartegenover gesteld
worden, dat de uitzonderingen erop zeldzaam zijn en dat de dichter van de Beatrijs
hem altijd volgt. Men zie b.v. de vv. 467-469, 714-717 e.e. - Maar ook na v. 68 dient
een punt te worden geschreven en wel om die reden die de uitgever zelf, in voetnoot,
zo duidelijk formuleert: ‘Met als hi wel conde gaat het verhaal, dat in de
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verleden tijd wordt verteld, weer verder na de algemene beschouwing over de macht
van de liefde en de duivel in de tegenwoordige tijd’. Dus: punt na 68.
De interpunctie die Dr. L. in de vv. 227 en volgende aanbrengt is een lofwaardige
poging om deze nog altijd onopgehelderde plaats begrijpelijk te maken. Tot vóór
Van Mierlo volgden alle uitgevers Jonckbloet die las:
Si (nl. Beatrijs) riep: ‘Maria’ onversaghet,
‘Ic hebbe u nacht ende dach geclaghet...

In zijn Geestelijke epiek der middeleeuwen, Amsterdam, 1939, las Van Mierlo echter:
Si riep: ‘Maria onversaghet,
Ic hebbe u...

Vanaf zijn 11e uitgave volgde Tinbergen deze interpunctie van Van Mierlo. Roemans
interpungeerde in 1945 (Antwerpen, Klassieke Galerij) nog zoals Jonckbloet maar
nam de interpunctie van Van Mierlo over in zijn 2e druk (1951). Volgens de enen is
dus Beatrijs onversaghet, volgens de anderen is het Maria. In het laatste geval krijgt
het woord dan de betekenis van: onbevlekt, onbesmet (Van Mierlo). Ik ben het
evenwel met Dr. L. eens waar hij deze betekenis van de hand wijst. onversaghet
leest hij als ‘onbevreesd’ en dat is m.i. juist. Maar toch voldoet mij de interpunctie
van de uitgever niet. Hij leest:
Si riep Maria onversaghet:
3
‘Ic hebbe u nach ende dach geclaghet...

Blijkens zijn Aantekeningen op blz. 94 wil hij ook wel lezen zoals Jonckbloet maar
in geen geval wil hij onversaghet met Maria verbinden. Het is Beatrijs die
onbeschroomd is wijl ze Maria dag en nacht heeft gebeden en ‘er geen snars heeft
aan gehad’. Al acht ik deze interpretatie wel aanvaardbaar toch heb ik nog enig
bezwaar tegen het feit dat het ww. roepen, hier dan zonder voorzetsel gebruikt, als
transitief gezien wordt. Kon dat? Ik acht de interpunctie van Van Mierlo veiliger maar
dan met die restrictie dat onversaghet inderdaad ‘onbevreesd’ betekent. Ik meen
dat Maria onversaghet moet geïnterpreteerd worden in het licht van het ne timeas
Maria van het Evangelieverhaal. Ik heb de indruk dat dit precies aan Van Mierlo in
zijn Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie,
(Standaard-Boekhandel, 1948, blz. 18-20) moet ontgaan zijn. Geen enkel
middeleeuws verhaal van de Boodschap (b.v. in Vanden Levene Ons Heeren), geen
enkel Lied van de Boodschap gaat aan de vrees van Maria bij deze gebeurtenis
voorbij. Men zie b.v. J.J. Mak, Middeleeuwse kerstliederen, (Utrecht-Brussel, 1948),
blz. 8 strofe 5, blz. 12 str. 12, blz. 13 str. 8, blz. 16 str. 8, blz. 20 str. 5 + 7, blz. 24
str. 10, blz. 28 str. 9 enz. Hierbij nog:. id., Middeleeuwse kerstvoorstellingen, (ibid.,
1948), blz. 26-27. Post factum

3

Waarom hier niet een <t> toevoegen?
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nu, eenmaal het fiat uitgesproken en de vrees overwonnen, kan het dus onversaghet
geworden zijn, aldus stel ik me voor, een eretitel van Maria worden. - Zo zou dan
dit epitheton, op deze plaats, in een emotioneel zwaar geladen contrast tot de
zieleangst van Beatrijs staan. En blijkens de hele context acht ik dit waarschijnlijker
dan dat ze onbeschroomd zou zijn.
Met de woordverklaring is Dr. L. lang niet krenterig geweest. Hij is er kennelijk en terecht - van overtuigd dat men aan niet-specialisten beter teveel uitlegt dan
maar juist genoeg. De vraag is evenwel of dan ook het allerlaatste woord moet
worden verklaard, zodat de tekst in de voetnoot in feite een tweede keer wordt
afgedrukt. Zelfs Romeinse cijfers worden door de uitgever in Arabische
4
omgeschreven .
Vooral echter de juistheid der verklaringen doet ertoe. En op dit stuk kan ik het
met de uitgever niet altijd eens zijn.
Blijkens de vv. 4-6 heeft de dichter een scone mieracle op heven om die doghet
van hare Die moeder ende maghet es bleven. Bij op heven wedt Dr. L. op twee
paarden, nl. ‘aanheffen’ (zoals Tinbergen) en ‘uit het verleden ophalen’ (zoals
Verhofstede), om te verklaren als: ‘heb ik ter hand genomen, d.w.z. begin ik, breng
ik (u), presenteer ik’. M.i. volstaat een verklaring als die van Tinbergen. Zo ook Van
Mierlo. doghet wordt geïnterpreteerd als ‘goedheid, genade, gunst’. Afgezien van
het feit dat deze begrippen niet zonder meer synoniem zijn, is er nog dat ze zouden
kunnen opgaan in een mnl. hulde/houde b.v. terwijl doghet zelf dan toch iets anders
betekent, nl. virtus en wel in de zin van ‘macht’, hier: Maria's macht als
voorspreekster. Dus: om haar macht te loven. In moeder ende maghet ziet Dr. L.
m.i. ten onrechte een hendiadys. De formatie moeder-maagd is zichtbaar, ook in
het kader van de theologie, van vrij jonge datum. Het vers in zijn geheel kan ik dan
ook met de uitgever niet lezen als: ‘die moeder-maagd is geworden’, maar als ‘die
moeder en maagd is’ of zo men het duidelijker wil: ‘die moeder is geworden en
maagd is gebleven’ (cfr. Stoett § 458 en te vgl. met § 456). Alleen aldus past het
vers in de middeleeuwse Mariologie.
De vv. 10-12: God moet mi onnen / Dat ic die poente moet wel geraken / Ende
een goet ende daer af maken... deden de uitgever weer een paar keer struikelen
als ik me niet vergis. Het eerste moet vertaalt hij als ‘moge’, het tweede meent hij
‘kan hier het best vertaald worden met ‘zal’. Waarom? V. 12 zou luiden: ‘en een
goed einde daaraan maken’. Nu is daer... af m.i. niet daaraan maar werkelijk daarvan,
zodat het substantief ende niet louter finis betekent maar veeleer ‘voltooiing’. De
zin luidt dan ook: God gunne me dat, wanneer ik eenmaal de kern (poente) van de
gebeurtenis getroffen heb, ik ook het hele verhaal naar behoren (d.i. naar waarheid)
zou mogen vertellen, voltooien; - en daarop volgt dan v. 13: Vol-

4

Wil men dit dan absoluut doen dan kan men ook beter in v. 92 b.v. .xij. als twalef laten lezen
dan als 12, want 12 klopt niet met het versritme.
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comelijc na der waerheide. Ik vraag me af waarom de uitgever in zijn Aantekeningen
op blz. 79 juist interpreteert en in de noten bij de hier besproken verzen niet.
Voor de vv. 23-25 verkiest de schrijver een lectio difficilior. De dichter meent: Dat
ic prisede hare (van Beatrijs nl.) lede, / Sonderlinghe haer scoenhede /, Dats een
dinc dat niet en dochte. haer scoenhede leest Dr. L. niet als de schoonheid van
Beatrijs maar als die van haar lede. Als de dichter dit bedoeld had zou hij
waarschijnlijk - en de kopiist wel met hem - hare scoenhede of zelfs haerre
scoenhede geschreven hebben. Buitendien betekent in de interpretatie van de
uitgever v. 24 een maat voor niets, want wat zou de dichter in v. 23 met betrekking
tot Beatrijs' lede wel prisen als het niet hun scoenheit was? haer scoenhede van v.
24 kan dan ook moeilijk iets anders zijn dan de schoonheid van Beatrijs' gehele
gestalte.
wedermoet van v. 41 is m.i. niet ‘afgunst, haat’ (overigens weer geen synoniemen),
maar wel: zwaarmoedigheid, verdriet, en aldus wel synoniem van quale en toren in
hetzelfde vers.
De vv. 46-48: Si (de minne nl.) dwingt sulken, dat hine weet / Weder spreken ofte
swighen / Daer hi loen af waent ghecrighen /, vertaalt Dr. L. in: ‘menigeen onderwerpt
zij zo, dat hij niet weet of hij moet spreken of zwijgen om zijn beloning te verkrijgen’.
Al is deze vertaling wel aanvaardbaar toch stel ik nog een vraagteken naast moet
spreken. Ik vind dit moeten in de tekst niet. Het geval is m.i. gemakkelijk op te lossen
als men aanneemt dat spreken en swighen hier (blijkens Daer...af van het volgende
vers) transitief gebruikt zijn. Vertaling: menigeen onderwerpt zij zo dat hij niet weet
wat te zeggen of te verzwijgen dat hem, naar hij verhoopt (of, hopen zou) loon zou
(doen) krijgen.
Vv. 55-57: Wat si (die liede nl.) hebben groet oft clene, / Dat hen die minne gheeft
ghemene, / Welde, bliscap ende rouwe. Dr. L. leest ghemene als ‘gemeenschappelijk’
of ‘van hen samen’. Dit geeft geen zin aan het vers. ghemene vat zichtbaar genoeg
het volgende vers samen.
Vv. 69-71: Met quaden listen, als hi wel conde, / Becordise met vleescheliker
sonde / Die nonne, dat si sterven waende. Verklaring: als: zoals; wel: goed; conde:
kon; daarbij: ‘deze vorm komt vooral in het rijm voor, de andere verleden tijdsvorm
is conste...’. Maar zo wordt de betekenis niet duidelijk m.i. Bedoelt de schrijver: de
duivel bekoorde Beatrijs met de zonde van het vlees, zoals hij wel kon... omdat
Beatrijs b.v. reeds zwak was? Beter is het m.i. conde op te vatten als een conjunctief
na als (Stoett § 502) hier uit also (= zoals). Ik meen dat de betekenis is: de duivel
bekoorde haar met kwade listen, zoals hij dat wel pleegt te kunnen, zoals hij dat
wel maar al te goed kan... of iets dergelijks. Een gelijkaardige betekenis van connen
b.v. in Hadewijch, Strofische Gedichten III, vv. 37-
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38: Alse nu den troest, alse nu die wonde / Gheeft die minne, die vele des can...
V. 73: dore sine ghenaden is m.i. niet ‘uit genade’ maar: door zijn welwillendheid
of zelfs, vergevingsbereidheid. Ik vraag me zelfs af of ghenaden hier niet als een
ww. zou kunnen gelezen worden.
Vv. 74-78: Si sprac: ‘Ic ben soe verladen / Met starker minnen ende ghewont /...../
Dat mi die crancheit sal doen dolen... die crancheit is niet ‘(de) mijn zwakheid’ maar
de uit Ovidius genomen en aan de middeleeuwen overbekende morbus, aegritudo
amoris, de ziekte. De vulnera amoris maken de mens bovendien niet zwak maar
wel degelijk krank. mi sal doen dolen is niet: ‘mij mijn verstand zal doen verliezen’,
want dit is te sterk. Beter: radeloos maken.
In v. 112 zegt Beatrijs tot de ionghelinc: Sprect ieghen mi een wort of twee. Dr.
L. ziet in Sprect een ‘beleefdheidsvorm’ (zo komt het immers het best overeen met
de voorschriften van Capellanus). Nu spreekt Van Loey nergens van een
beleefdheidsvorm. Stoett die in § 509 schrijft: ‘Aangaande den imperatief valt op te
merken, dat herhaalde malen de meervoudsvorm wordt gebruikt, wanneer men
slechts tot één persoon het woord richt...’, heeft het nergens over een zgn.
beleefdheidsvorm. Nu weet ik wel dat Overdiep en Van Es zich het woord hebben
laten ontvallen in hun Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw,
(Antwerpen, 1946) blz. 108, maar het geheel van hun uiteenzetting over de imperatief
(blz. 106 en volgende) strekt er toch toe duidelijk te maken, hoe een
enkelvouds-imperatief met de meervouds-t kan ‘verzwaard’ worden om
psychologische redenen die doorgaans met ‘beleefdheid’ niets te maken hebben.
Deze ‘verzwaring’ is, zoals men wel weet, nog regel in onze dialecten, die hier wel
de uitleg zullen geven van Beatrijs' Sprect, en die met beleefdheidsvormen niet
bekend zijn.
Vv. 130-131: Constic wel ane u verwerven / Ende ghi dabijt wout neder leggen,
verstaat Dr. L. als: kon ik maar van u verkrijgen dat u het kloosterkleed zou willen
afleggen, want ende vertaalt hij als ‘dat’. Ik geloof dat dit inderdaad juist is. Maar
misschien was het goed geweest de uitleg hieromtrent op blz. 89 wat uitvoeriger en
duidelijker te maken en er daarbij op te wijzen, dat Van Mierlo de eerste is geweest
om deze verzen aldus te interpreteren. (In zijn reeds vermelde Sprokkelingen, blz.
14-15).
In v. 132 lijkt me een sekeren tijt niet ‘een veilige tijd’ maar wel: een bepaalde tijd,
het ogenblik nl. dat Beatrijs zal bepalen.
In v. 151 is ic come uut niet ‘ik ga weg’ maar eenvoudig: ik kom buiten.
Waarom gordele in v. 175 enkelvoud is terwijl mantele in 169 en almoniere in
hetzelfde 175 meervoud zijn, begrijp ik niet.
In v. 182 is in ere avontstont wel niet ‘op een moment in de avond, 's avonds’
maar wel: op een avond.
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In v. 212: Hets al om niet dat ic pine, moet pinen betekenen ‘zich uitsloven, lijden’.
Maar welk van de twee is het nu? Want lijden is lang geen synoniem van zich
uitsloven. De betekenis is vanzelfsprekend: zich inspannen, zich moeite geven.
Tenslotte: in de vv. 247-248 (waarvan W.A.F. Janssen een tijdje geleden volkomen
overbodig een crux maakte, Leuvense Bijdragen 50 (1961), blz. 152-159), is Dr. L.
al te voorzichtig als hij daer omme si ghedinct omzet in: ‘(daarom denkt zij), dat is
de reden’. Wat is daarmee bedoeld? Is daarom denkt zij: daaraan denkt zij? M.i.
betekenen de verzen duidelijk genoeg: daaraan denkt zij, weshalve zij de sleutels
daar hing.
Ik wil het hierbij laten.
N. DE PAEPE
Aang. Nav. N.F.W.O.
Dr. J. WILLE, Literair-historische Opstellen, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
1962; 272 blz. met 6 buitentekstplaten (Zwolse Reeks van Taal- en
Letterkundige Studies, nr. 13); geb. 315 F.
Op 8 april 1961 vierde de emeritus hoogleraar Nederlands aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, Prof. Wille, zijn 80e verjaardag. De ter gelegenheid daarvan in uitzicht
gestelde bundel Verzamelde Opstellen ligt dan nu voor ons, ingeleid door zijn
opvolger Dr. G. Kuiper.
Het boek behelst allereerst drie studies over Jan van der Noot, waarin vooral zijn
calvinistische periode en de tijd dat hij aanhanger was van Hendrik Niclaes' sekte
Het Huis der Liefde, onderzocht worden.
Pièce de résistance is de studie De Gereformeerden en het tooneel tot omstreeks
1620 (84 bladzijden): niet alleen een gedegen werkstuk, maar ook een der
belangrijkste en voor Wille's levensopvatting meest kenmerkende studiën. In het
voorbijgaan zij hier gewezen op het verzuim, dat hier in een noot niet verwezen is
naar het uitvoerige artikel dat Dr. J.J. Mak aan deze studie gewijd heeft in Spiegel
der Letteren, jrg. III, blz. 161-181. Wille's onderzoek verklaart impliciet het feit dat
het toneel (evenals trouwens dans en kaartspel) in de kringen der gereformeerden
tot een eind in de 20e eeuw onder een bijna absoluut verbod gelegen heeft. Hoewel
Wille hier optreedt als apologeet van de gereformeerde voormannen van de 16e
en 17e eeuw, blijkt toch zonneklaar, aan welke vooroordelen deze algehele
verwerping te wijten was. De opvattingen over kunst en literatuur zijn zo gewijzigd,
dat men moeite heeft, voor die vroegere betogen begrip op te brengen. Kunst zag
men als een ambacht, literatuur als een nuttig tijdverdrijf of als een moraalprediking.
Een gespreksbasis voor een discussie met 16e- en 17e-eeuwse gereformeerde
e.a. moraaltheologen bestaat thans niet meer; voor de historicus echter is bestudering
ervan zeer interessant.
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Het ‘Moortpasquil’ geeft een uitleg van Vondels ‘mengelrijm’ Op een moortpasquil.
Deze bijdrage vestigt de aandacht op Slatius' en Reinier Telle's aandeel in de door
Abraham Verhoeven te Antwerpen uitgegeven pamfletten tegen Maurits en de
Contra-Remonstranten. M.i. hecht Wille te weinig waarde aan de uitdrukkelijke, tot
twee maal toe volgehouden verzekering van Utenbogaert dat de remonstrantse
leiders niets met dit soort smaadschriften te maken hadden. Wie weet, welk een
groot aandeel de agent-provocateur en agitator Richard Verstegen in die
propagandacentrale van Verhoeven gehad heeft, zal liever aannemen dat hij een
louche figuur als Slatius voor zijn karretje heeft gespannen: onrust zaaien en vuurtje
stoken was immers een handig gebruikt wapen van deze vurig Spaansgezinde
partijman (vgl. Nieuwe Taalgids, jrg. XLVI, blz. 26-30).
In de lijn van de studie over het toneel ligt de beschouwing over de invloed die
William Prynne's felle Histriomastix (1633) in Engeland en Nederland gehad heeft.
Op bladzijde 184 vinden we de kerngedachte van Wille's beschouwing over het
toneel. Volgens hem zou het een Sisyphusarbeid zijn, ‘een ideaal tooneel te willen
stichten en handhaven, dat Christelijke levensheiliging en Godegevallige
geestescultuur niet in den weg staan, maar bevorderen zou.’ En een andere soort
toneel kwam voor hem, die - consequent - zelfs voor Vondels Gysbreght van Aemstel
de drempel van de schouwburg niet zou overschrijden, niet in aanmerking.
De titel van Cats' bekende Proef-steen van den Trou-ring wordt verklaard als ‘het
huwelijk en zijn normen’. Een persoonlijke noot geeft aan dit boek de bespreking
van een spreuk die vroeger een gevel in Wille's geboorteplaats Koudekerk aan de
Rijn gesierd heeft: via Calvijns Institutie blijkt ze afkomstig van Augustinus.
Zou men de geschiedenis van de toneelbestrijding het eerste brandpunt van
Wille's levenswerk kunnen noemen, het tweede is zeker de geschiedenis van de
cultuur en de letterkunde van de 18e eeuw. Een goed specimen daarvan vinden
we in De leerschool van Lucretia Wilhelmina: een uitvoerige studie over het leven
van de vrome, remonstrants-gereformeerde dichteres L.W. v. Merken. Uit haar
levensgeschiedenis wordt verklaard, hoe zij gekomen is tot het schrijven van haar
meest bekende dichtwerk Het Nut der Tegenspoeden (1761). Nog belangrijker is
zij als dichteres van 17 der mooiste psalmberijmingen in de nog steeds gebruikte
psalmbundel van 1773.
Een doorwerkt Gedicht handelt over een handschrift in klad van Bilderdijks Vreugde
(1805), waaruit blijkt dat B. zijn dichtwerk wel degelijk grondig kon bewerken, voor
hij het naar de drukker zond. In een slotartikel, De ‘Orde van den Zwaan’ wordt
aangetoond dat Bilderdijks familie, van moederszijde afkomstig uit 's-Hertogenbosch,
zeker iets te maken gehad kan hebben met de Zwanenbroeders van de aldaar nog
altijd bestaande Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap.
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Met Te Winkel zou men Wille de laatste achttiende-eeuwer onder de Nederlandse
literatuurhistorici kunnen noemen, mits men bij alle gelijkheid van hun methode en
bewondering voor dit tijdvak, maar goed beseft dat zij exponenten zijn van twee
tegengestelde stromingen in die eeuw: het vrijzinnig rationalisme van de Verlichting
en het oud-gereformeerde puritanisme van de Nadere Reformatie. De afstand tussen
de door de een geprezen Betje Wolff en de door de ander hogelijk gewaardeerde
Lucretia Wilhelmina van Merken markeert ongeveer de geestelijke distantie tussen
de twee nazaten van deze verzonken eeuw: Te Winkel en Wille. Velen zullen met
evenveel dankbaarheid de vruchten van de grote belezenheid en rijke eruditie van
de laatste ter hand nemen als die van de eerste.
W.J.C. BUITENDIJK

JACOB CATS, Het Spaens Heydinnetje, met inleiding en aantekeningen
door Dr. H.J. Vieu-Kuik; Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963; 100 blz. met
7 buitentekstplaten (Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, nr. 17);
ing. 71 F.
Eindelijk, na 30 jaar, is er weer een schooluitgave beschikbaar van Cats' beste
verhalende gedicht. De eerste druk, van de hand van Dr. F. Buitenrust Hettema,
verscheen in 1890; met tussenpozen van ongeveer tien jaar volgden de drukken
elkaar op, tot 1933, toen de 5e druk, herzien door Dr. A.J. Luyt, verscheen. Het was
een gemis, dat dit boekje, veel gevraagd voor het eindexamen, niet meer te verkrijgen
was. Door deze nieuwe editie en die van Spoock-liefde en Liefdes Vosse-vel, door
Van Es uitgegeven in Spiegel van menselijk leven in prenten en verzen van J. Cats,
1962, zijn drie boeiende verhalen met de daarop volgende dialogen tussen
Sophroniscus en Philogamus voor iedereen weer toegankelijk geworden.
Luyts uitgave blijft haar waarde behouden naast die van mevrouw Vieu-Kuik door
haar uitvoerige syntactische aantekeningen. Terecht zijn die, evenals de
tekstvarianten, in deze schooluitgave weggelaten. Te betreuren is evenwel dat om
dezelfde reden de spelling niet gemoderniseerd is.
De annotatie is over het algemeen goed, maar ook in dit opzicht is er, evenals bij
de spelling, te weinig gerekend met de geringe leeservaring van kinderen. In de titel
schuilt voor hen al een onoverkomelijke moeilijkheid: ‘Selsaem Trou-geval tusschen
een Spaens Edelman ende een Heydinne; Soo als de selve edelman, ende alle de
werelt doen geloofde.’ Een kind gaat uit van het bekende; het kent de uitdrukking
‘doen geloven’ en zal zeker niet op de gedachte komen dat ‘doen’ betekent ‘toen’.
In r. 73 staat ‘wetse’, een drukfout voor ‘wertse’; ook zonder drukfout zal de leerling
niet begrijpen dat dit betekent: ‘wordt ze’. Enkele andere voor-
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beelden van te weinig commentaar zijn: r. 29, 655, 706, 713. Ook foutieve
verklaringen komen voor, b.v. r. 419 ‘gortigh swijn’, niet ‘vies en puisterig varken’,
maar alleen ‘vuil, smerig v.’; r. 544 ‘'t edel pant van mijne reyne jeught’, niet: ‘in het
adelend (sic) bezit van mijn ongerepte jeugd’, maar: ‘in het bezit van mijn
maagdelijkheid’; r. 609, ‘treden’, niet: ‘wandelen’, maar: ‘op en neer lopen, ijsberen’;
r. 664 ‘hael het weder in’, niet: ‘trekt het terug’, maar: ‘trek het in, neem het terug’;
r. 728 ‘met naer geheym’, niet: ‘met duistere zaken’, maar: ‘met geheimzinnigheid’;
r. 906 ‘koyen in de weyden’ (abusievelijk staat er: ‘koeyen’), niet ‘eendenkooien (!),
maar gewoon: ‘koeien’.
Niet verklaard wordt de bekende uitdrukking ‘ik en weet niet wat’. Gewoonlijk
beschouwt men dit als een nare stoplap; ook W.A.P. Smit in de nieuwste Cats-studiën
(Aandacht voor Cats, 1962) komt er niet uit. De beruchte uitdrukking, waarom Cats
zo vaak verguisd is, was een internationale modeterm in de 17e eeuw. Benedetto
Croce, Estetica come scienza dell' espressione e linguistica generale, (Bari 1922),
blz. 206-223, rangschikt ‘il non so che’ onder de ‘nuove parole e nuove osservazione
nel secolo XVII’. Hij wijst op Pr. Bouhours (1671), die met verwijzing naar Tasso
e.a. Italianen schrijft: ‘les Italiens qui font mystère de tout, emploient en toutes
rencontres leur non so che: on ne voit rien de plus commun dans leur poètes’. Tot
in de 18e eeuw wordt deze term in verband gebracht met de ondefinieerbare ‘buon
gusto’. Mario Praz, Studies in seventeenth-century imagery (London 1939), blz. 4,
merkt naar aanleiding van Bouhours' beschouwingen op: ‘That je ne sçai quoi holds
our attention since we know these four words to be an anticipation of that type of
sensibility which later will be revealed as romantic.’ Het ik en weet niet wat gaat een
mysterieuze voortreffelijkheid aanduiden, die de smaak streelt en het verstand kwelt:
het doet ons aangenaam aan en bedwelmt ons (Croce, blz. 219). In vele gevallen
preludeert Cats op dit romantisch gebruik; niet altijd. In het eerste geval betekent
het bij Cats: niet onder woorden te brengen, onbestemd, vaag, vagelijk (als
bijwoordelijke uitdrukking), onbepaald, ondefineerbaar, en dus ook: geheimzinnig,
mysterieus. In het tweede geval, niet romantisch: het mag geen naam hebben,
onbeduidend, ‘waardeloos’. Het is hier de plaats niet, om dit geval voor geval aan
te tonen.
Het is jammer dat mevr. Vieu-Kuik geen enkel woord wijdt aan de esthetische waarde
van het Sp. Heydinnetje. Men beweert altijd dat de Nederlandse literatuur der 17e
eeuw volop classicistisch is in tegenstelling met de Engelse en de Spaanse. Wie
echter de stijl en de factische gegevens van dit verhaal onderzoekt, bemerkt dat
Cats hier in de romantische sfeer is. Afgezien van de vaak pittige sententiën, is er
een wat doezelige halftint in het woordgebruik, waarvan ‘ik en weet niet wat’ slechts
één geval is. De regels 735-821, die niet helemaal goed in het verhaal passen,
vormen
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een uitgesproken verheerlijking van wat men in de romantische tijd ‘le bon sauvage’
zou noemen. Zowel de pathetiek als de gepassioneerdheid van de temperamentvolle
Spaanse vrouwen is vaak voortreffelijk getekend: voor het laatste zie men b.v. r.
999-1012, voor het eerste b.v. r. 243, 247. Een passage als r. 1141-1168 zou in
geen enkel preromantisch werk misstaan. Cats kon het ook wel anders. Om het
verschil te proeven, leze men het ingelaste (en hier terecht niet opgenomen)
realistische verhaal over de blinde wonderdokter.
De inleiding van mevr. Vieu-Kuik is verdienstelijk, maar brengt ons geen stap dichter
tot de oorsprong van het verhaal. Ze geeft een breedvoerige vergelijking met
Cervantes' ‘La Gitanilla’ in diens Novelas Ejemplares, maar de verschillen zijn zo
groot dat het niet waarschijnlijk is te achten dat Cats van hem afhankelijk is. Op drie
plaatsen spreekt Cats zelf over de bron van zijn verhaal: een maal in margine bij r.
1425 en twee maal in brieven aan Van Baerle (vgl. ed. Luyt, blz. XXI). In die brieven
zegt hij o.a.: ‘En igitur tibi historiam quam ex hispanorum monumentis hausi, sive
illa vera, ut isti affirmant, sive nova, sive ex antiquitate deprompta, non admodum
curo’ en ‘Est historia quaedam ex hispanorum monumentis deprompta lectu amoena
ob varios eventus: Doctor Pottzo (ook door Cervantes genoemd, W.B.) hispanice
dicitur eam descripsisse, quem autorem tamen non vidi’. Het is niet aan te nemen
dat Cats de geleerde Van Baerle om de tuin zou leiden en derhalve is er m.i. niet
anders uit te lezen dan dat hij het gegeven ontleend heeft aan een werk dat heet
of bevat Hispanorum Monumenta (d.z. kronieken of memoires van Spanjaarden),
en dat daarin staat dat een of andere (ook aan Cats) onbekende Dr. Pozzo het
gemaakt heeft. Cats acht de mogelijkheid niet uitgesloten dat het verhaal uit de
oudheid stamt. Dat klopt, want Cervantes' verhaal van de Spaanse zigeunerin ‘n'est
pas une conception originale, car sa bohémienne Preciosa dérive de la Tarsiana,
du Libro de Apolonia’, een boek waarvan het onderwerp al te vinden is in de Gesta
Romanorum (J. Fitzmaurice-Kelly, Histoire de la Littérature Espagnole, Paris 1928,
blz. 27, 333).
De vraag is nu: welk werk heeft Cats (en mogelijk ook Cervantes) onder ogen gehad?
En ook: in welke verhouding hebben de drie Nederlandse toneelstukken over de
Spaanse heidin gestaan tot Cats, tot Cervantes of tot een eventuele
gemeenschappelijke bron van beiden? Dat ze alle drie op Cats zouden teruggaan,
lijkt mij, bepaaldelijk voor wat het stuk van Geeraerd van den Brande betreft, niet
juist: op grond van het argumentum van diens stuk, te vinden bij O. Hauwaert,
Historisch en Critisch Overzicht van het Vlaamsche Tooneel in de XVIIe eeuw, Gent
1893, blz. 67-68, geloof ik dat niet (trouwens evenmin dat het ontleend is aan
Cervantes).
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Conclusie: er moet nog heel wat gedaan worden aan de studie van onze meest
verwaarloosde schrijver van de zeventiende eeuw.
W.J.C. BUITENDIJK
CORN. DE DEUGD, De eenheid van het comparatisme. With a summary in
English. Utrecht, 1962, 86 blz. (Utrechtse publikaties voor algemene
o

literatuurwetenschap, N 1) 72 F.
Als eerste nummer in de reeks Utrechtse publikaties voor algemene
literatuurwetenschap, onder de redactie van J.C. Brandt Corstius en H.P.H. Teesing
uitgegeven door het Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, verschijnt een beknopte maar interessante studie van
Corn. de Deugd, De eenheid van het comparatisme. Deze publicaties vervangen
de vroegere Regesten die het genoemde Utrechtse instituut publiceerde, en zullen
wetenschappelijke bijdragen bevatten van medewerkers verbonden aan het instituut.
Als eerste nummer in een reeks, die regelmatig verhandelingen van
literairtheoretische en comparatistische aard zal op de markt brengen, kon moeilijk
iets beter verschijnen. C. de Deugd biedt ons een status quaestionis van het
comparatisme op dit ogenblik, althans wat de meest markante ‘scholen’ en de
belangrijkste vraagstukken op dit studiegebied betreft.
Er ware over de verscheidenheid van het comparatisme en van zijn beoefenaars,
alleen maar in Europa, heel wat meer te zeggen dan wat dit korte overzicht ons
erover mededeelt. Schrijver overschouwt maar een gedeelte van deze in korte tijd
zo gevarieerd geworden specialisatie in het hedendaagse literatuuronderzoek, maar
hij heeft niettemin de belangrijkste ‘stromingen’, gecristalliseerd in een controverse
tussen Amerikaanse en Franse geleerden, in het vizier genomen. Schrijver spitst
immers zijn aandacht toe op de demonstratie van de ‘eenheid in de verscheidenheid’,
d.w.z. op de fundamentele gelijkgerichtheid tussen de Amerikaanse en Franse
‘scholen’, die men ten onrechte tegenover elkaar is gaan stellen, vooral na de
scherpe aanval die René Wellek een tiental jaren geleden richtte tegen de
‘Avant-Propos’ van Jean-Marie Carré bij het boekje van M.-F. Guyard, La Littérature
comparée (1951). C. de Deugd toont overtuigend aan, dat genoemd dispuut geen
verschillende scholen scheidde, want, aldus Schrijver, het Franse standpunt is zomin
exclusief Frans als het Amerikaanse exclusief Amerikaans zou zijn. Daarbij verliest
hij - gelukkig - bestaande afwijkende zienswijzen tussen leidende comparatisten
niet uit het oog, maar deze differentiaties van gezichtspunten en methodes zijn eigen
aan alle ‘vakken’ in de huidige literatuurstudie, en niet alleen aan het comparatisme.
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In deze inleidende studie, die met een beknopt bibliografisch overzicht wordt
besloten, waardeer ik bovendien de scherpe attentie van de auteur voor de situatie
van de huidige literatuurstudie in het algemeen. Wat zich in het comparatisme
voordeed sinds het einde van de eerste wereldoorlog, is niet te begrijpen wanneer
men de algemene ontwikkeling van de literatuurwetenschap over het hoofd ziet.
Het kosmopolitisme en idealisme van de eerste pioniers, die de eenheid onder de
volkeren wilden dienen door hun literairhistorische arbeid, is geweken voor een
nuchterder, zakelijker en bescheidener opzet, die nu, in overeenstemming met de
nieuwere, postpositivistische tendensen, de eigen artistieke waarde van literaire
werken tot object heeft. Deze evolutie had ook haar weerslag op het vergelijkend
literatuuronderzoek, dat zich nu ook na het verdwijnen van het aanvankelijk
optimisme voor allerlei problemen van methodologische aard gesteld ziet. Deze
problematiek is zelfs op dit ogenblik zeer complex geworden en ik meen, dat zij in
dit glasheldere, maar wellicht vereenvoudigende betoog van C. de Deugd niet
helemaal tot haar recht komt. In het licht van deze problematiek moet men de stelling
van Schrijver bijtreden, als hij de studie van de ‘wechselseitige Erhellung der Künste’,
door de Amerikanen ‘comparative arts’ genoemd, weert uit het vergelijkend
literatuuronderzoek. Het literair comparatisme is immers al een hele brok op zichzelf
en bevat methodische voetangels genoeg. Men kan alleen hopen dat het
Nederlandse taalgebied, wellicht onder impuls van de Utrechtse uitgaven, zijn
aanzienlijke achterstand op dit gebied zou inhalen.
M. JANSSENS
J. KAMERBEEK Jr., Tenants et aboutissants de la notion’ ’couleur tocale’.
Utrecht, 1962, 71 blz. (Utrechtse publikaties voor algemene
o

literatuurwetenschap, N 2.) 72 F.
J. Kamerbeek Jr. schetst in deze studie een korte episode in de levensgeschiedenis
van de literairhistorische term ‘couleur locale’. Uit een massa teksten van
verschillende herkomst - bellettrie, kritiek, geschiedschrijving, wijsbegeerte, enz. poogt Schr. de betekenis van deze notie duidelijk te maken in de eerste jaren (rond
1820) dat zij werd gebruikt. Dergelijke onderzoekingen van de begripsinhoud van
gangbare literairhistorische termen zouden vaker moeten op touw gezet worden,
want uit dit onderzoek van J. Kamerbeek blijkt dat zelfs een ogenschijnlijk nog vrij
onbelaste term als ‘couleur locale’ reeds een grote variëteit van facetten en
toepassingsmogelijkheden vertoont in de weinige jaren die Schr. voor zijn studie
heeft kunnen bestrijken. De inhoud van zulke termen wordt niet enkel door
intern-artistieke factoren bepaald; ook de wijsbegeerte, de filologie van de
geschiedenis en de kennis van het verleden oefenen er hun invloed op uit. Het
inductief en systematisch onderzoek van zulke begripsgeschie-
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denis, zelfs indien deze beperkt blijft tot een betrekkelijk kleine tijdsruimte zoals in
deze publicatie van J. Kamerbeek, gaat de kracht van één man te boven. Schr.
heeft zich beperkt tot Franse geschriften rond 1820 en heeft ook kunnen gebruik
maken van excerpten uit Nederlandse tijdschriften tussen 1825 en 1845.
Spijt deze beperking en samenwerking laat de studie van J. Kamerbeek toch
veelal nog een indruk van aarzeling en onzekerheid. Zijn onderzoek verplaatst zich
- noodgedwongen of niet - naar een stel andere terreinen (vérité, costume, coloris,
teint, ton, style, physionomie, cachet, esprit), waar- van telkens de meest
voorkomende toepassing wordt aangeduid, uiteraard in zeer beknopte vorm. Ook
de geschiedenis van het zo belangrijke begrip ‘genius saeculi’ moest in een paar
paragrafen samengeperst worden. Hoe meer het onderzoek zich uitbreidt, des te
meer stapelen de onzekerheden zich op. Allerlei aarzelende wendingen geven mij
de indruk dat Schr. op zijn verre van overzichtelijk arbeidsveld maar een paar
schoven heeft kunnen lezen. Daartoe ontbrak het nodige voor-onderzoek en de
medewerking van een staf van snuffelaars, wier werk, zoals Schr. hoopt, wellicht in
de nabije toekomst zal kunnen overgenomen worden door de foto-electrische cel.
De definitie van ‘couleur locale’ als ‘costume (en tant qu'expresion du “genius
saeculi”) + esprit du siècle’ (33) biedt nochtans een interessante werkhypothese. In
deze formule steekt het omvattende en moeilijk te omschrijven begrip ‘esprit du
siècle’ (Zeitgeist). De notie ‘couleur locale’, zoals zij in de door J. Kamerbeek
onderzochte romantische geschriften verschijnt, omvat dus veel meer dan pittoreske
uiterlijkheden; zij weerspiegelt de harmonische samenhang van een cultuurperiode.
Aldus ontleent zij haar laatste filosofische betekenis aan de romantische
geschiedenisfilosofie, waarin de notie ‘genius saeculi’ inderdaad centraal is.
M. JANSSENS
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