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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 verhaaltechniek in ‘Karel ende Elegast’
In de inleiding tot zijn recente uitgaaf van dit Frankisch ridderverhaal beschrijft E.
ROMBAUTS terecht een aantal stijlkenmerken als gevolgen van het traditioneel karakter
der middeleeuwse verhaalkunst, in het bijzonder haar aanvankelijke gerichtheid op
de mondelinge voordracht1. Hij wijst er verder op dat de auteur van uit zijn
kunstenaarschap deze bestanddelen der epische traditie naar persoonlijk, creatief
inzicht heeft verwerkt2. E. ROMBAUTS noemt hier met name ‘de diepe bewogenheid
en de fijne weergave van de gevoelens’ ‘in de gebeden en de gevechten’3.
Het is inderdaad zo, dat Karel ende Elegast een boeiend verhaal blijft: de verteller
heeft in dit werkje een aantal krachten op literaire wijze neergelegd, die nog opnieuw
actief worden in de receptiviteit van de hedendaagse lezer of toehoorder.
Deze bijdrage is een onderzoek naar dit proces van overdracht. Het komt me voor
dat het boeiend karakter van Karel ende Elegast mede bepaald wordt door het
standpunt van de verteller, de organisatie van de vertelstof, de rol van de luisteraar
of lezer.
Van uit een luisterende houding wil deze benaderingswijze het verhaal zélf laten
spreken, nieuwsgierig naar alles wat gebeuren kan als een literair werk de kans krijgt
opnieuw levend te worden in de receptiviteit van het publiek.
Het verhaal wil spelen met de lezer, want slechts in dit spel komt het tot stand. En
het wil dit spel voortdurend spelen, opnieuw met hetzelfde publiek, en met nieuwe
belangstellenden.
Ik meen dat een analyse der literaire krachten niet een ontluistering van het verhaal
inhoudt: de kracht van een goed verhaal transcendeert de rationaliteit van zo'n
ontleding.

1
2
3

Karel ende Elegast, Zwolle, 1968 (5), blz. 35.
Karel ende Elegast, Zwolle, 1968 (5), blz. 38.
E. ROMBAUTS, Karel ende Elegast, Zwolle, 1968 (5), blz. 38.
E. ROMBAUTS,
E. ROMBAUTS,
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Voor de tekst wordt gebruik gemaakt van de uitgaaf door R. ROEMANS en H. VAN
4
ASSCHE .
Rr. 1-2:
Vraye historie ende al waer
Maghic u tellen. Hoerter naer!

Het verhaal krijgt een uiterst gereduceerde inleiding-in-de-inleiding. Naast de
conventionele vorm treft de functie van deze inleiding: zij kondigt bondig het genre
aan: een geschiedenis, een verteller, een luisterend publiek. Dus eigenlijk geen
leesverhaal. En dadelijk begint de verteller, weliswaar héél algemeen, zijn verhaal:
op een avond ging Karel - hij was keizer en koning - slapen in zijn burcht te Ingelheim
aan de Rijn.
Rr. 8-10:
Hoert hier wonder ende waerhede,
Wat den coninc daer ghevel
- Dat weten noch die menighe wel -

Na de aankondiging van het genre wordt nu de aard van het verhaal aangekondigd:
het wordt een koningsverhaal met een spanning tussen het wonderlijke en de waarheid.
Overigens is de vertelstof niet zo nieuw. Maar dat hindert de verteller niet: op
verhaalkunst komt het aan!
Aldus verschijnen deze eerste regels als een uitdaging aan het adres van de
toehoorders: ik ga jullie een koningsverhaal vertellen, waarvan jullie de inhoud
misschien reeds kennen. Mijn kracht is echter dat dit verhaal wonder en waarheid
bevat. En daardoor heb ik een kans om jullie toch nog te boeien, om met jullie het
spel van het vertellen te spelen.
Rr. 12-14:
Ende waende opten andren dach
Crone draghen ende houden hof
Omme te meerne sinen lof.

Reeds maakt de verteller zich meester van de situatie en de toehoorders. Het
werkwoord ‘waenen’ biedt hem de kans met zijn verhaal en zijn publiek allerlei
richtingen uit te gaan. Het kan immers betekenen: hopen, hoop hebben op, verwachten,
(deze betekenis is zeldzaam in het Mnl.) - verwachten, iets ongunstigs of onwelkoms
vrezen - menen, denken, het er voor houden, achten, geloven, (de gewone betekenis).
De koning had zich vast voorgenomen, de koning lag met enige bezorgdheid te
denken over, de koning koesterde de ijdele hoop?

4

R. ROEMANS

en H. VAN ASSCHE, Karel ende Elegast, Antwerpen, 1966 (6).
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Door deze verteltechnische onzekerheid wordt ook de bedsituatie grappig: de grote
koning wordt betrapt op zijn nachtelijke ijdelheid-of-wat-is-het, en de plechtige taal
der rr. 12-14 wordt dubbelzinnig.
Rr. 15-41:
Daer die coninc lach ende sliep...
Ende quam in ander ghedochte.

Hier beginnen wonder en waarheid hun boeiend spel: ga stelen, edele man, op Gods
bevel, op straffe des doods, en nog vlug ook. Een heerlijke vondst van de verteller:
de koning wordt op rooftocht gezonden, in de nacht voor de grote hofdag, op Gods
bevel, nog wel onder doodsbedreiging! Een nare droom? Een kwade geest? Toch
een engel? God zelf in conflict met de koningsmoraal?
De wereld van het verhaal blijft overeind met de spanning tussen wonder en
werkelijkheid: als enige reactie draait de grote vorst der kristenheid zich verveeld
op zijn andere zijde. Onzin, meent hij.
Rr. 42-88:
Die daer die boetscap brochte,...
Sodatti loec doghen sijn.

De engel wordt wat ongeduldig, maar zwijgt net iets te vlug, zodat illusie mogelijk
blijft. Karel wordt er zowaar wakker van en haalt er zijn beste keizerlijk
redeneervermogen bij: ik, stelen? Met mijn rijkdom? Kan God zoiets van mij
verwachten? Inderdaad: gezonde argumenten! Maar de keizer vergeet dat hier slechts
argumenten uit de wereld der vertelkunst gelden.
Van al dat nachtelijk denkwerk wordt hij zeer moe en sluit plechtig weer de ogen!
Rr. 89-166:
Doe seide dinghel van te voren...
Sonder niemare ende gheluut.

Pointe van een climax: koning, dit is je laatste kans. Alleszins is de engel klaar met
zijn opdracht en vertrekt hij zonder meer!
Volkomen in verwarring door het dilemma tussen stelen of God verloochenen,
kiest de keizer aarzelend het minste kwaad, al barst zijn hoofd van vragen: liever
verloor ik alle bezittingen, hoe kom ik ongemerkt buiten, welke verklaring geef ik
voor mijn vreemde gedraging? M.a.w. de verhaaltechnische illusie spéélt: de keizer
durft aan anderen niet bekennen dat hij gaat stelen op Gods bevel. Is hij er dan niet
zo zeker van, die waardige, kruisenslaande keizer?
Maar, zoals in de Handelingen der Apostelen zijn alle deuren voor hem ontsloten.
Evenzo slapen de burchtwachters vast!
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Het is duidelijk dat Karel dit alles niet ‘zegt’: de verteller laat ons weten wat Karel
dénkt in zijn stille monoloog. Intussen weet de keizer nochtans niet wat de verteller
denkt! Wij evenmin, al wordt er voor ons een sluiertje opgelicht (niet voor Karel) in
de rr. 148-149. Wij wéten nu tenminste dat God inderdaad achter deze gebeurtenissen
staat. Maar Gods bedoelingen kent slechts de verteller.
Zo krijgt het verhaal hier reeds verschillende dimensies: Karel, overgeleverd aan
zijn persoonlijke interpretatie van de situatie waarin de verteller hem plaatst; de
toehoorders: zeker dat God in het spel is, en derhalve in de mogelijkheid om de
aarzelingen en bedenkingen van Karel speels te genieten, maar anderzijds in de ban
van de verteller betreffende het waarheidskarakter van het wonder.
Ik noem dit de commentaartechniek: verteller en toehoorder weten méér dan Karel.
Zo wordt onze aandacht gericht op de reactie van Karel in een voor hem onduidelijke
situatie. De verteller neemt ons op zijn kant. Daardoor krijgt het verhaal een
drievoudige intensiteit:
- de verteller alleen kent de zin én de ontknoping.
- de toehoorders kennen slechts de zin.
- Karel is in het onzekere over beide.
Rr. 167-192:
Doe satti op in sijn ghereide,...
Aen U keric mi algader.

Dit ‘crédo épique’, met zijn drievoudige geloofskreet van Karel, sluit het eerste deel
af. Gewonnen, verloren, levert de keizer zich over aan Gods bescherming. Alsof
daaraan twijfel vastzit...
De verteller heeft de wereld van zijn verhaal opgebouwd, en de keizer is - hoe dan
ook - bereid zich in deze wereld op rooftocht te begeven. Hij heeft zich overgeleverd
aan de verteller.
De rr. 193-195 lijken een gevat tussenspel alvorens de concrete ontplooiing van
de mogelijkheden in deze verhaalwereld een aanvang neemt. Karel mag wel denken,
maar ten slotte voert de verteller hem naar ‘een wout’ (r. 196).
Rr. 196-202:
Doen quam hi in een wout binnen,...
Dweder was claer ende scone.

Hoe mooi is de humor in deze korte natuurbeschrijving: al doorleeft Karel de situatie
als een ‘deemster nacht’ (r. 189), naar de mening van de verteller is er werkelijk geen
vuiltje aan de lucht! Wij kunnen als in een interludium rustig genieten van de bezorgde
keizer in een
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wolkenloze nacht. En mét de klare hemel klaart ook het keizerlijk geweten uit en
komt Karel langzaam tot een zelfontdekking die het verhaal een nieuwe diepte zal
geven.
Rr. 203-272:
Doe soe pensde die coninc...
Ay Here God, helpt mi tot desen!

Opnieuw schakelt de verteller een stille monoloog in. Karel bedenkt het lot der
vogelvrijverklaarden. Hoe ver zijn we reeds verwijderd van de bedsituatie met de
gedachten over de nakende hofdag: de auteur is er in geslaagd ons dit element haast
te doen vergeten! Hoe scherp voelt de keizer de discrepantie aan tussen het vergrijp
van Elegast en de hem opgelegde straf. Zozeer keert Karel in zichzelf dat hij zich
een ‘edele roofridder’ kan voorstellen! Het zou zelfs met zijn eer passen zo'n Elegast
als tochtgenoot te hebben. Karel droomt, en van deze dromen zal de verteller
werkelijkheid maken.
Deze stille monoloog vervult een belangrijke functie in het verhaal.
Karel ondergaat een merkwaardige psychologische verdieping, waardoor het
verhaal wint aan menselijke bewogenheid.
De waarheid haalt het hier onomwonden op het wonder, maar deze waarheid is
zelf een wonder van menselijke ommekeer en relativering.
In deze innerlijke ontwikkeling wordt de verdere uitbouw van het verhaal
voorbereid.
De innerlijke en uiterlijke ontwikkeling worden tot eenheid gebracht: wat zich nu
in het gemoed van de keizer afspeelt, moet nog slechts in de werkelijkheid buiten
hem voltrokken worden.
Rr. 273-566:
Met deser talen voer bat voert...
‘Nu segt mi, ridder, wie ghi sijt.’

Alsof de verteller aanvoelt dat zijn verhaal nu tijdig wat actie kan gebruiken, volgt
een episch gebeuren van het zuiverste water. Ook deze passage munt uit door
verhaaltechnische constructie.
Techniek van de dubbele lens: eerst geeft de verteller een objectieve epische
beschrijving als uiterlijk waarnemer (rr. 273-285), daarna herhaalt hij dit van uit de
gedachten van Karel: de spelende verteller verplaatst zich voor onze ogen.
Techniek der vertraagde opname van een beginnend, ruw ceremonieel (rr.
304-351). Wie is de ander, waarom groet hij niet, wat voert hem hierheen? De eisen
van de vertelkunst vallen prachtig samen met de ceremoniële eisen der voorhoofse
ridder-ontmoeting!
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Zeer merkwaardig is de manier waarop Elegast in dit verhaal geintroduceerd wordt:
van uit verschillende optieken die ons deze outlaw genuanceerd afschilderen, en
intussen een uiterst explosieve situatie scheppen: stille monoloog van Karel, dubbele
lens, stille monoloog van Elegast, het ceremoniële maar bikkelharde tweegevecht.
De verteller beheerst de mogelijkheden van de ridderverhaalkunst.
Epische versnelling: rr. 352: Mettien werp hi sijn ors omme.
De inversie en de korte woorden beklemtonen de actie.
Dit tweegevecht kan geen overwinnaar krijgen, tenzij dan dat de kracht van Elegast
te groot is voor zijn eigen zwaard. Bliksemsnel gaan nu de gedachten heen en weer.
Maar reeds weet Karel dat zo'n tegenstander niet mag gedood worden. Na enig
parlementair gepalaber volgt de onthulling van Elegasts naam. Ik wijs nog op de
heerlijke bondigheid der rr. 449-451.
Intussen biedt deze onthulling van Elegast nieuwe kansen en nieuwe opgaven aan
het verhaal.
- De beide hoofdfiguren zijn nu ten tonele, de keizer onbekend aan Elegast, wel
aan ons.
- Het roofgebod krijgt daardoor een betere kans op uitvoering.
- Maar het verhaal is meer dan een roofverhaal: het is ook een wonder...
- De verteller werkt met twee draden: een verhaal over uiterlijke gebeurtenissen,
waarvan de ontknoping ons onbekend is; een verhaal over een innerlijke ontwikkeling,
waarvan alvast het herstel van de leenman bij de leenheer een aanvang neemt.
- Elegast weet nog niet wat hij komt doen in deze verhaalwereld. De keizer kan
nu althans reeds vermoeden dat God er wat mee te maken heeft.
- De situatie van de toehoorder: waar zit, nà de goede afloop van dit gevecht, het
doodsgevaar voor Karel? Wat houdt het roofgebod eigenlijk in? Wat komt Elegast
hier doen, daar het alvast meer dan een toevallige ontmoeting lijkt te zijn?
- Eigenlijk zijn dit ook de vragen die Karel zich stelt. Hij heeft slechts een
onvolledig antwoord: de ontmoeting met Elegast is door God gewild. Wààrom weet
hij niet. Dus moet hij op zijn hoede blijven. En het lijkt dan maar best om incognito
voort te rijden! Dit is een nieuw element: r. 553: Nu moetic lieghen dor den noot.
Daaruit ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de innerlijke en uiterlijke ontwikkeling.
Nadat de angst van de keizer zowat heeft uitgediend, en zijn bezinning
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over het leven der roofridders een eerste resultaat heeft gekregen in de ontmoeting
met Elegast, wordt hij tot een nieuw compromis met zichzelf gedwongen! De
complicaties beginnen overigens al dadelijk.
Rr. 567-615:
‘Ic sal u segghen minen name,...
Van sinen scatte, daer hi leghet.’

Karel moet liegen en zichzelf voordoen als een bekwame roofridder Adelbrecht. Zijn
voorstel om zichzelf te gaan bestelen is weer een verhaalvondst. Is het een uiting
van verlegenheid of van sluwheid? Hoe zal Elegast reageren? Ofschoon wij op dit
ogenblik niet precies weten wat Karel bezielt, kijken we alleszins met hem uit naar
de reactie van Elegast.
Rr. 616-694:
Alse dit die coninc seghet...
Verstaet, so moeghdi wonder horen!

De leenman bekent kleur. Karel maakt de beste voornemens en bovendien blijkt nog
wel zijn verlegenheid uit de pragmatische aanvaarding van het voorstel om bij zijn
zuster in te breken. Merkwaardig genoeg reageert hij niet op de aantijging dat haar
man zijn doodsvijand is. Karel blundert: hij snapt nog steeds niet de zin der
gebeurtenissen; integendeel: het oprapen van het ploegijzer is de prelude op de
mengeling van ernst en humor in het derde deel.
Terecht wordt r. 694 beschouwd als einde van het tweede deel: het verhaal start
opnieuw: geplande inbraak bij een doodsvijand van Karel; voor Karel slaat innerlijk
en uiterlijk het uur der waarheid: het roofmoment nadert en hij voelt zich onbeholpen,
liever zou hij zich met het eerherstel van Elegast bezighouden; Elegast speelt nog
steeds de rol van toevallige tochtgenot.
Rr. 695-762:
Doen si quamen vor die veste,
Die coninc bleef buten, Elegast ghinc in.

Nieuw is een begin van ontwikkeling in Elegast: via spot met de onbehendigheid
van Karel, ontstaat een zekere achterdocht tegenover zijn gezel. Merkwaardig is
overigens hoe Elegast sinds het begin van de tocht het initiatief overneemt. Volgens
het verhaal is dit heel gewoon: zoniet komt van de inbraak niets terecht.
Rr. 763-874:
Elegast conste behendichede...
‘Wie es daer te minen ghereide?’

De toverkunst van Elegast ligt wel buiten onze gevoeligheid. Ik meen nochtans dat
de auteur zelf het toverelement relativeert: rond het
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toverkruid wordt een bijzonder humoristische context geweven, en bovendien snapt
Elegast evenmin de zin van de dierentaal; zijn kunst om mensen te doen slapen wordt
gerelativeerd door het ontwaken van het echtpaar. Wonder en waarheid krijgen hier
beide hun aandeel.
Rr. 875-915:
Hi woude trecken sijn swaert...
Haer anschijn over tbeddeboem.

Het verhaal in het verhaal: rake schets uit de wereld der realiteit,
realistisch-traditioneel beschreven.
Rr. 916-1049:
Elegast, hi naems goem...
Metteser talen dat si schieden.

Voor Karel is het verhaal nu helder: hij begrijpt alles. En ofschoon hij reeds aan thuis
denkt, heeft hij twee vragen. Hoe handel ik met Elegast? Hoe handel ik met Eggerik?
De auteur voert zijn verhaal tot eenheid door hun beider lot te verbinden.
Toch meen ik dat het verhaal in deze laatste episode epische vaart heeft verloren.
De auteur slaagt er ternauwernood in om Elegast te weerhouden van onmiddellijke
wraak. Is het bovendien voldoende waarschijnlijk dat een (pseudo-) roofridder als
aanklager wil functioneren?
De afwerking van het verhaal naar een volkomen happy-end spreekt vandaag minder
aan: de conventie van de voor-hoofse cultuur haalt het op de creativiteit naar
hedendaagse norm. Dat zal men in de ontstaanstijd van dit verhaal uiteraard niet
gedacht hebben.

Besluit
De auteur beheerst het ganse verhaal: hij bouwt een fictieve wereld zonder leemten,
zodat een happy end mogelijk is. Zowel de uiterlijke als de innerlijke gebeurtenissen
zijn de auteur volkomen bekend. Voor hem is dit een wereld zonder onbekenden.
Zo heeft hij een verhaal opgebouwd dat heel eenvoudig opengaat rond twee gegevens:
een roofopdracht en een doodsbedreiging, beide in het licht van Gods bijstand aan
de keizer. De rooftocht verhindert de moordpoging en het verhaal gaat harmonisch
dicht. Eigenlijk zit daaraan niets boeiends en toch fascineert het verhaal ons door de
wijze waarop de auteur zijn fictie prijsgeeft aan zijn publiek.
Door de commentaartechniek wordt naast de wereld van het eigenlijke verhaal
een tweede wereld opgebouwd: deze van de toehoorders.
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Er gebeurt ook iets met hen: zij worden verplicht om mee te spelen. Het verhaal
wordt verrijkt door de dimensie van hun creativiteit.
De beschrijvingstechniek visualiseert het kader van het verhaal: de toehoorders
maken zich effectief een voorstelling van wat gebeurt. Bovendien treedt de auteur
in de variatie van beschrijvingstechnieken zelf op in het verhaal.
In de stille monoloog horen de toehoorders de personages zelf nadenken over de
situatie waarin de auteur hen heeft geplaatst. Dit heeft twee gevolgen: het ganse
gebeuren wordt geïntensiveerd naar de menselijke psychologie toe; het lijkt een echt
gebeuren te zijn, want de personages kunnen zich zelfs vergissen en een andere weg
uitgaan dan de auteur (en de toehoorders) in feite met hen voorhebben. De
hoofdpersonen krijgen een relatieve autonomie.
De kern van deze verhaaltechniek is de wisselwerking tussen de wereld van het
verhaal en de wereld van de toehoorder. Daardoor stijgt dit woordwerk uit boven
een mededeling van een wondere gebeurtenis. Het wordt een beleving waaraan allen
participeren, en die telkens opnieuw kan beleefd worden, omwille van de persoonlijke
inbreng der toehoorders.
Deze kern wordt dan verlevendigd door kleine kunstgreepjes als de epische
versnelling, de vertraagde opname, het interludium...
Aldus verschijnt Karel ende Elegast als een opdracht aan de toehoorder tot eigen
creatie op een conventioneel thema. Misschien schuilt daarin de bekoorlijkheid van
dit oude verhaal.
H. VEKEMAN
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‘Bagatelle - hangende vis’ van Albert Bontridder
Een poging tot analyse
Wanneer het publiceren van een bundel gedichten - naar een uitspraak van Don
Marquis - gelijk staat met een rozeblaadje te laten vallen in de Grand Canyon en te
wachten op de echo, dan geldt dat uitzichtloos geduld met name voor de bundels van
Albert Bontridder*. De poëzie van deze ‘experimentele’ dichter blijkt in ons taalgebied
slechts aan een gering aantal ingewijde lezers bekend te zijn, uitgezonderd misschien
de in Nederland uitgegeven bundel Dood Hout, het onbetwiste meesterwerk tot nu
toe van Bontridder.
Erg verwonderlijk is die beperkte bekendheid en waardering, zelfs bij de
beroepslezers, de critici, overigens niet. Bontridder houdt er niet van op de voorgrond
te treden; zijn bundels verschijnen in kleine oplagen, dikwijls in eigen beheer, en hij
publiceert schaars: slechts zes bundels in een periode van meer dan 20 jaar! Bovendien
blijkt zijn interpretatie van de liefde, de wanhoop en de eenzaamheid alleen maar
verwoord te kunnen worden in de orde van het labyrint. Nog absoluter dan de poëzie
van veel van zijn generatiegenoten ligt die van Bontridder

*

Albert (Marcel Alfons) Bontridder werd op 4 april 1921 te Anderlecht geboren. Hij is architect
van beroep en ontwierp o.m. de woning van Louis-Paul Boon en Marcel Wauters. Talrijke
artikelen over bouwkunst publiceerde Bontridder in het mede door hem opgerichte tijdschrift
Architecture.
Als dichter behoort hij tot de groep van Tijd en Mens, dat van 1949 tot 1955 een bewogen
en invloedrijk bestaan leidde. In nummer 14 (juli 1952) werd de eerste versie van Dood Hout
afgedrukt. Bontridder debuteerde in 1951 met Hoog Water en Poésie se brise, beide uitgaven
van genoemd tijdschrift. In 1955 verscheen in Amsterdam de prachtig uitgegeven cyclus
Dood Hout, waarvoor Bontridder in 1957 de Ark-prijs van het Vrije Woord kreeg. Zijn nog
ongepubliceerde gedicht Bagatelle - Hangende Vis werd bekroond met de prijs van de
provincie Brabant 1960. Het gedicht verscheen in 1962. Eind 1967 publiceerde Bontridder
de bundel Open einde, een nieuw hoogtepunt. In opdracht van de Uitgeverij Heideland stelde
hij in 1968 een bloemlezing uit zijn werk samen, getiteld De bankreet ‘vader’. Heel recent
ontving Bontridder de Poëzie-prijs Heist-aan-Zee 1969. Zijn nieuwste bundel Ook de nacht
is een zon verscheen dit voorjaar verlaat bij uitgeverij Monas (Antwerpen, 1969).
Sinds de 8ste jaargang (1966-1967) is hij redakteur van Kentering.
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gevangen in de bancirkel van haar autonoom, kryptisch bestel, glanst haar kern in
een bijna onontwarbaar kluwen van expressionistische en surrealistische
taalelementen.
De dichter schijnt in zijn werk ‘naar tederheid te snakken, maar vindt er alleen
afwezigheden of folteringen of broeiende opstanden’1.
Reeds eerder schreef Jan Walravens: ‘Bontridder is een mens, die alleen uit
eenzaamheid, uit gemis schijnt te zingen’2.

1
Van het bundeltje Bagatelle - Hangende Vis (in het vervolg Bagatelle genoemd),
qua omvang en afmetingen veeleer een plaquette3, verschenen verschillende
fragmentarische voorpublikaties, die, zowel naar omvang als latere bruikbaarheid,
sterk uiteenliepen.
Reeds in april 1954 publiceerde Bontridder in Tijd en Mens het gedicht Concierge,
waarvan slechts een tiental verspreid voorkomende regels later in deel I en II van
Bagatelle werden gebruikt4.
In 1955 verscheen een tweede fragment, getiteld Wie is niet klein voor wat hem
overkomt, dat uitdrukkelijker op de definitieve tekst preludeert. Het gedicht bevat
nl., in grove trekken, het eerste deel en de beginstrofen van het derde deel van de
latere bundel5.
Tijdens een vraaggesprek met Willem M. Roggeman in 1957 verklaarde Bontridder,
dat hij werkte aan een nieuwe dichtbundel, ‘Bagatelle’ getiteld, die hij dat najaar
hoopte te voltooien6.
Op vragen n.a.v. enkele voorpublikaties antwoordde de dichter mij, dat het gedicht
Concierge het begin was van een roman-poëem, dat hem erg bezig hield in die tijd.
Drie brokstukken ervan vormden later Bagatelle, waarvan hij de eerste versie in april
1958 voltooide.
In een speciaal nummer van De Tafelronde uit 1959 werd Noten voor een
vrouwenstem gepubliceerd, de eerste versie van het latere derde deel van Bagatelle7.

1
2
3
4
5
6
7

Jan Walravens, 4 scherven van 1 inleiding, Waar is de eerste morgen? De jonge experimentele
poëzie in Vlaanderen, samengesteld door JAN WALRAVENS, Brussel, 1955, 15-16.
Alb. Bontridder steekt van wal, De Periscoop, jaargang 2, nr. 8, 1-6-1952.
Uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen, 1962, 20 blz.; 15 bij 18 cm; oplage 300 exemplaren.
De tekening op de omslag is van Mevrouw A. Bontridder.
Tijd en Mens, 4, 1953-1954, 65-69. Het gedicht is gedateerd ‘Mei 1953’.
Schrijversalmanak voor het jaar 1955, samengesteld door BERT SCHIERBEEK en JAN
WALRAVENS, Amsterdam, 33-36.
Op bezoek bij Alb. Bontridder, De Periscoop, jaargang 7, nr. 11, 1-9-1957.
De Tafelronde, 5, 1959, nummer 5-6, Gedicht en grafiek 59, 9-12.
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Jan Walravens, Bontridders vriend en promotor, nam in 1960 het volledige eerste
en tweede deel van de cyclus op in zijn bloemlezing Waar is de eerste morgen?8
Deze voorpublikatie verschilde weer op 30 plaatsen van deel I en II van de bundel.
Bontridder was dus bijna een decennium met deze cyclus van 15 bladzijden bezig!
In het reeds geciteerde vraaggesprek met Roggeman bekende de dichter, dat hij
slechts moeilijk schreef. De ondervrager noteerde: ‘Hij stapelt eerst de woorden op,
construeert een gedicht zoals hij als architekt een plan construeert. Dan schrapt hij,
herschrijft, vijlt en polijst zijn verzen. Voortdurend herwerkt hij zijn gedichten. Nooit
is hij helemaal tevreden over het resultaat’9.
Bontridder beoefent zijn dichterschap niet alleen met bescheidenheid. De langdurige
rijpingstijd, die zijn poëzie nodig heeft, is vooral een bewijs van zijn diepe ernst.
Zelf schrijft hij: ‘Het besluit is steeds aan zichzelf gelijk: De enige manier om zich
tegen haar te verweren is de dood nabij te weten, de enige weg naar de poëzie is het
besef van haar onbereikbaarheid’10.
Bontridder publiceert niet alleen schaars, hij dicht ook zeer consciëntieus. Elke
volgende versie van een gedicht is een uitdieping en/of verdichting van een
voorgaande. Laat ik dit aan de vergelijking van enkele strofen illustreren.
In 1955 schrijft de dichter:
‘En soms een wens die bloemt en openbarst met het ei van de zon
in de morgen
brengt de paniek over jou’11.

In de versie van 1960 wordt die strofe uitgebreid tot:
‘Zijn het de wensen van de vaderlandloze die bloeien
in u
en openbarsten met het ei van de zon in de morgen
het ultimatum van de muzelman en de reisduif
dat de paniek brengt over u?’12.

Uiteindelijk wordt deze strofe in 1962:

8
9
10
11
12

Tweede vermeerderde druk, Brussel-Den Haag, 1960, 131-139 en 141.
Idem als onder 6.
Beste Vrienden van Taptoe, Taptoe, 1, 1953-1955, nummer 4, (10).
Idem als onder 5, 33.
Idem als onder 8, 133.
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‘Zijn het de wensen van de vaderlandloze die bloeien in u
en openbarsten met het ei van de zon in de morgen
het ultimatum van de wiskunde en de reisduif
dat de paniek brengt over u?’13.

Het volgende voorbeeld bewijst dat zelfs materiaal uit 1953, na bijna tien jaar, vrijwel
onveranderd zijn plaats krijgt in de bundel.
Twee strofen uit Concierge luiden als volgt:
‘Ik ga langs u heen naar het Omega-punt
maar iedere bareel is gebroken in u
en ieder seinlicht gedoofd
Ik hef mijn kop op de stok der pygmêen
in het groene signal in de opene roep
bij iedere zwenking strek ik de vleugels
voor uw falende voet en uw désincarnatie’14.

In de bundel komen deze strofen in een ander perspektief te staan; de toegevoegde
eerste regel komt ook letterlijk in Concierge voor:
‘Verlorene spoorweg kind van de verte
ik ga langs u heen naar het Omega-punt
maar iedere bareel is gebroken in u
en ieder seinlicht gedoofd
Ik hef uw kop op de stok der pygmeeën
en kleiner dan klein in het groene signaal
en doder dan dood in de opene roep
vraag ik u’15.

2
Bagatelle - Hangende Vis is een cyclus die uit drie delen bestaat: deel I, ‘Opus
incertum’, is onderverdeeld in vier ‘gedichten’ (blz.

13
14
15

Bagatelle, 6.
Idem als onder 4, 69.
Bagatelle, 17. In de door hemzelf samengestelde bloemlezing De bankreet ‘vader’ (Uitgeverij
Heideland, Hasselt, (1968)), nam Bontridder ook Bagatelle op (blz. 43-55). Weer liet hij de
tekst niet ongemoeid. In deel I werden de vier regels in kapitaal, die de onderverdeling
aangaven, normaal afgedrukt; bovendien bracht de dichter nog 13 spellingvarianten aan. Ook
in deel II verving hij de kapitaaldruk van twee regels door de normale, en veranderde hij
zesmaal de spelling. In deel III maakte Bontridder vier omvangrijke coupures (nl. strofe 5
en 6; 8, 9, 10 en 11; 16; en 19), die hij door een beletselteken aangaf. (Op blz. 55 staat ten
onrechte zo'n teken). Deze coupures werden aangebracht, omdat hij twee bladzijden teveel
had bij de drukproef van de bloemlezing. Verder bracht Bontridder in deel III 16 woord- en
spellingvarianten aan.
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5-9); deel II, ‘Kind van de verte’, telt twee onderdelen (blz. 10-13); deel III is getiteld
‘Noten voor een vrouwenstem’ (blz. 14-19).
Het eerste deel van de bundel, ‘Opus incertum’ (onzeker werk), bestaat uit vier
onderdelen, die gemarkeerd worden door beginregels in kapitaaldruk. In de
bloemlezing Waar is de eerste morgen? wordt de scheiding aangegeven door een
zwart blokje; in De bankreet ‘vader’ (1968) heeft Bontridder in het geheel geen
markering meer aangebracht.
Deel I beschrijft het moeizaam proces van bewustwording met als gevolg de
onzekerheid en het verlammende gevoel van moeheid, die, dankzij de herinnering
aan Bagatelle, geen negatief gegeven zijn, maar een belofte16.
‘Wie is gesneden naar de maat van het menselijk gebeuren?’ luidt de eerste regel
van het openingsgedicht. Wie kan zijn eigen bestaan aan; ‘wie is niet klein voor wat
hem overkomt?’ Elke mens immers is geneigd om bepaalde verschijnselen van zijn
bestaan te willen vergeten in zijn werk en in zijn slaap, waarin ‘alle maten vermolmen’
(blz. 5). In dat afstotings- en verdringingsproces echter kan ook ‘de Bagatelledroom’
opduiken, het herinneringsbeeld uit het onmeedogende Voorbij, dat ‘de haveloze’
verrukt. In de twee delen tussen haakjes wordt de wijsgerige vraagstelling van strofe
1 gepreciseerd.
Het eerste stuk benadrukt de gespletenheid van de mens, die zich enerzijds los wil
maken uit zijn eng egoïsme, die zijn maat te buiten gaat, en die anderzijds aan zichzelf
genoeg heeft, die zich binnen zijn menselijke begrenzing tracht te handhaven. De
hele passage wordt beheerst door kontrasterende ‘stekelige’ beelden (‘Goya duivel
geit’, boom, speer, kogel) en ‘rondende’ beelden (cirkels, kompas, windroos).
In het tweede deel tussen parenteses worden drie breukvlakken aangegeven tussen
droom en werkelijkheid: het voor en achter de spiegel, het binnen en buiten de deur,
en de dood binnen de lichtcirkel van de lamp en het leven in het donker daarbuiten.
In de laatste twee strofen van het eerste onderdeel staat de schuld centraal: de
schuld in wat gedaan en aan wat nagelaten werd. In de laatste twee regels van de
voorlaatste strofe vinden we het eerste voorbeeld van kosmische (zelf) vergroting17.
Hier dringt het onmeedogende Voorbij zich intens in het heden: ‘Wij betreuren wat
de vergetelheid niet vrij gegeven heeft’.

16

17

Ik maak hier en verderop in deze analyse dankbaar gebruik van het artikel van TH. GOVAART,
getiteld Bagatelle - Hangende Vis. Een cyclus verzen van Albert Bontridder, De Tijd,
8-8-1963.
Vgl. JAC. SMIT, De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman,
Amsterdam, 1957.
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In het tweede gedicht wordt het onbepaalde ‘Wie’ en ‘wij’ uit het eerste nader
gekonkretiseerd. Het gedicht spreekt nu over ‘gij/u’ en ‘ik’. Bontridder roept een
duidelijker signalement op van degene aan wie de Bagatelle-droom bewust werd
(strofe 1-4). De ‘koude noorderling’, de ‘hofmaker’, de ‘huurling-minnaar’ was een
mummie voor zijn geboorte en daarna de ‘AFGESCHEIDENE’, de paria, ‘een verre
gezel van onverzoenlijke schildpadden’. Hij is degene die de duisternis en de koelte
van de zee mint zoals de rog18.
In de derde strofe van dit onderdeel vraagt de dichter zich oratorisch af, of de
minnaar de wensen van de geliefde vervult en of hij in paniek raakt door de eis van
zijn beroep aan de ene zijde - ik zie nl. in ‘wiskunde’ een verwijzing naar de
architektuur - en het volgen van zijn reislust aan de andere kant.
In een vraaggesprek uit 1961 met Jacqueline Ballman19 merkt Bontridder op: ‘Dans
“Hangende Vis”, il y aura d'abord tout le soleil et, en filigrane, la présence constante
de ma femme’; en in een brief uit 1968 schrijft hij: ‘Bagatelle is het relaas van mijn
ontmoeting met mijn vrouw te Parijs, natuurlijk sterk door de verbeelding vervormd’.
Van die vervorming - hier weer bestaande uit een vergroting - geeft hij zelf een
voorbeeld: de hoge woonhuizen van de Rue Marceau te Parijs, waar zijn echtgenote
een zolderkamertje betrok toen de dichter haar leerde kennen, is jaren later in het
veld van de verbeelding een Bourouboudourtempel geworden (zie Bagatelle, blz.
15).
In strofe 4 op blz. 6 vinden we de eerste duidelijke verwijzing naar Parijs.
Bovendien wordt hier het ‘doodse’ element ‘mummie’ uit strofe 2 herhaald in
‘Slapeloze Sphinx’, een (zelf) vergroting dus van de ‘minnaar’. Dat er ook
(zelf)verkleiningen van hem voorkomen, bewijst de regel ‘mier onder de voetzool’20.
Verder herhaalt de dichter twee ideeën uit het eerste gedicht, t.w. de onzekerheid en
de schuldvraag, die hier in een religieus perspektief wordt gesteld.
In de volgende strofen is er sprake van een ‘ik’. De dichter richt zich hier tot de
minnaar, die hij ‘kind van de verte’ noemt, de titel van

18

19
20

M. Rutten noemt dit beeld van de springende rog ‘een van de geniaalste vondsten uit de
naoorlogse poëzie te onzent’ (Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij.
Kronieken, Tweede bundel, Hasselt, 1967, 118).
Albert Bontridder, architecte et poète, sismographe de son temps, Le journal des poètes, No.
4, avril 1961.
Vgl. verder ook Bagatelle, blz. 6, 11, 15 en 18. Dit beeld komt eveneens voor bij Georges
Bataille, die zichzelf in het gedicht Gloria in excelsis mihi, dat Bontridder vertaalde, ‘dwalende
mier’ noemt (zie: Tijd en Mens, 2, 1950-1951, Nummer 9-10, 391). Ook in Dood Hout treffen
we dit beeld aan.
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deel II. Hij roept het beeld op van een ongebruikte en daardoor vervallen spoorweg,
die verloren loopt en die naar het ‘Omega-punt’ voert, d.i. het einde, want de omega
is de eindletter van het Griekse alfabet. Dit beeld wordt, blijkens de laatste twee
regels van blz. 6, toegepast op de minnaar.
De dichter voltooit zijn portret van de verre minnaar door hem een aantal
indringende oratorische vragen te stellen, die hem zijn toestand bewust kunnen doen
worden. Terwijl de dichter het hoofd van de minnaar op een stok steekt en tentoonstelt,
d.w.z. hem te schande maakt, hem kleineert, vraagt hij hem of Bagatelle dan een
blindgeborene is, die hem dus niet wil en kan zien. Met nog meer aandrang vraagt
de dichter hem - en dat ónder het water van de vriendschap, waarin de eenzaamheid
welig tiert - wie hem zo nietig, zo licht gemaakt heeft, dat hij in de lucht blijft hangen.
Bontridder gebruikt op blz. 7 persoonlijke voornaamwoorden met hoofdletters. Duidt
hij hiermee een opperwezen aan? Dat opperwezen dan heeft de minnaar laten stikken.
Nu de hofmaker nog maar nauwelijks in verzet komt (laatste regel van blz. 7), zal
toch niemand staande houden, dat het opperwezen geen schuld kan hebben aan het
lot van de minnaar, omdat zijn macht zo groot is, dat het tot scheppen in staat is?!
Het derde gedicht staat weer in de wij-vorm (vgl. de laatste strofen van onderdeel
1). Het is vervuld van ‘oude moeheid’. Deze moeheid is geen ouderdomsverschijnsel,
want in de laatste strofe blijkt ook het kind die te bezitten. (Of is het kind hier weer
de minnaar?). Het is eerder een algemeen menselijke eigenschap. De ‘hangenden’
(vgl. blz. 7, waar dit hangen op de minnaar wordt toegepast) zijn zo moe als
worstelaars. In drie sequenties wordt dan de vermoeidheid gelokaliseerd en
gekarakteriseerd. In de eerste sequentie (strofe 2 en 3) zit de moeheid in tenen,
wortels, vingers en weer in tenen, m.a.w. in zachte, spitse, gevoelige uiteinden. In
de tweede sequentie (strofe 4) preciseert de dichter: het is de oude moeheid van een
kometenvleugel (een kosmisch vergrotend beeld), van een zachte visbuik, van een
vin, van het onbeweeglijke mannelijke lid. In de derde sequentie (strofe 5) zegt de
dichter: het is ook de moeheid van het kind dat een bergtop wil beklimmen, en dat
zo moe wordt dat zijn ‘tengere wervels hatende stenen worden’.
Het vierde onderdeel van ‘Opus incertum’ sluit in zijn vraagvorm aan bij het eerste.
Het fatalisme klinkt hier nog sterker in door. Wie is er tot grootse, laat staan
bovenmenselijke, daden in staat? Wie durft volledig onder te gaan in de vrouwelijke
zee; wie lost zoiets kleins als
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een sprietje gras, en klampt zich aan het kosmisch grote en verre als de poolster vast?
Wie kan de wereld als water bespoelen?
Menselijker klinken de vragen van strofe 4 en 5. De eerste vraag is in zijn leden
vervuld van de dood (kerkhof, verasten, sterven, het gestreepte (doden)hemd). Wie
is de zelfbewuste, vraagt Bontridder, die zich tijdens zijn leven in kritieke situaties
stort om uiteindelijk toch zoals alle mensen machteloos te sterven? Wie is er zo
zelfgenoegzaam, dat hij zonder iets fantastisch gedaan te hebben, rustig kan leven
en sterven? En dat alles niettegenstaande ‘de oude moeheid... van het nieuwe’? Het
fatalisme en de berusting, de moeheid en de onzekerheid worden in het perspektief
van Bagatelle gerelativeerd. In het gedeelte tussen parenteses nl. is de stimulerende
vrouw in een tot kosmische grootte verhevigde erotiek aanwezig. Zelfs de sporadische
aanwezigheid van Bagatelle in deel I is genoegzaam stimulerend en inspirerend om,
ondanks de fatalistische moeheid, de speurtocht naar het ontmoetingspunt in de liefde
aan te vangen en te voltooien.
Het tweede deel van de cyclus, ‘Kind van de verte’, bestaat uit twee gedichten,
waarvan de markering in de bloemlezing De bankreet ‘vader’ weer achterwege
gelaten werd.
In dit tweede deel ziet het ‘kind van de verte’ Bagatelle slechts vanuit zijn verte,
ofschoon hij alles wil geven om haar van nabij te aanschouwen. Hij zal haar echter
nooit ervaren zoals zij is, omdat zijn inertie hem steeds beletten zal welk doel ook
te bereiken. Het ‘kind van de verte’ is weer - blijkens de laatste strofe van blz. 6 de minnaar die in deel I geschetst werd.
Het eerste gedicht beschrijft de konfrontatie tussen ‘hij’, de ‘brave’, en de ‘vrouw’.
Deze ‘ontmoeting’ wordt ingeleid door twee merkwaardige strofen, die tot Bagatelle
gericht zijn, en die een kosmische ruimte openen. Deze ruimte is onbegrensd, zodat
zelfs ‘astrale handen’ ze niet kunnen sluiten. Ze is ook vol blij licht, dat overal
zichtbaar is, en dat door geen muur of deur tegengehouden kan worden.
De volgende 7 strofen duiden dan op de dramatische ‘ontmoeting’ tussen een ‘hij’
en een ‘zij’. Nergens is de ‘brave’ welkom en de vrouw die hem, omdat haar vriend
toch niet komt, voor lief neemt, bedient hem zo moederlijk, dat hij haar aankijkt met
ogen waarin het licht verborgen is. Als zij dit ziet, prevelt zij een verontschuldiging,
maar hij staat op van de tafel, in een wilde beweging van woede. Huivert zij dan
voor de dood? Lacht zij van angst zoals de stervenden doen,
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die weten dat het besef van de dood het onafscheidelijk begeleidingsverschijnsel is
van hevig leven?
De dichter verlaat nu deze geladen anekdotiek om de afstand tussen ‘de
lichaamloze’ en het tot vrouw herschapen dier onder beeldspanning te zetten. In zijn
verbeelding kijkt de minnaar toe, terwijl de sensuele vrouw zich verzorgt. Juist omdat
hij niet lichamelijk aanwezig is (‘de lichaamloze’), is hij alom tegenwoordig ‘met
het openrekkende oog van de droomwolk’ aan ‘deur en venster’, in ‘vloer en
zoldering’. Maar al de kennis van haar, die hij met meer of minder zekerheid
verworven heeft, zou hij willen opofferen voor een ogenblik in haar schaduw. Toch
is hij in zijn grenzeloze verbeelding bij haar, ja zelfs in haar, want hij legt haar ‘van
in de keel een stenige vinger op de tong’. De minnaar is hier dus veel aktiever, zij
het dan in zijn verbeelding, in zijn benadering van de vrouw. Een religieuze
reminiscentie klinkt door in de aanroep: ‘O bijbelgeest / o wolkencaphernaum’. Of
is hier toch de minnaar bedoeld, die reeds eerder ‘met het openrekkende oog van de
droomwolk’ keek, en die ‘de lichaamloze’ werd genoemd? De ‘hij’ uit de eerdere
strofen wordt nu een ‘u/gij’, zoals dat ook in het tweede gedicht van deel I het geval
was. In de minnaar voltrekt zich een inwendige metamorfose: hij kan zijn bloed
horen rijzen. Zijn omgeving blijft hem echter beloeren, terwijl hij met zijn scherp en
alwetend oog blijft speuren en met haperende vingers de wimpers van het kind (van
het kind van de verte, van zichzelf dus?) betast.
Het tweede gedicht op blz. 12 en 13 staat weer in het teken van ‘gij/u’ en ‘ik’. Nog
vervolgt de dichter met de minnaar, hoewel vragenderwijs, gelijk te stellen met het
‘zijnde’; hij is een onbewogen wezen, dat de kamer vult met zijn aanwezigheid, maar
zich eveneens op ‘het geometrisch punt’ bevindt, d.w.z. tegelijk groot en klein is,
kortom een wezen dat alle tegenstellingen opheft. Kosmisch vergroot in zijn
paringsdrift brengt geen moeder bloed in hem. En al is zijn oog in staat tot de sterren
door te dringen, al kan zijn trommelvlies het helse geluid uit het donker verdragen,
ja zelfs de hele wereld, dan nog schreeuwt de dichter hem in dat monsterachtig oor:
‘die alles weet is doder dan de dood’.
Kregen we hier de indruk van een welhaast goddelijk wezen, in de volgende strofen
keren we terug binnen de menselijke begrenzing. Niets zal de minnaar beschermen
tegen de striemende woorden van kinderen. Niemand zal zijn lichaam na zijn dood
verzorgen en begraven. Iemand die vingers heeft, kent de zenuwen die de woestijn
(van het lichaam?)
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bewegen; iemand die stompjes van handen overhoudt, weet dat dit het werk van
roofvissen kan zijn geweest; iemand die blind is, loopt a.h.w. met een armstomp op
de onomstotelijke waarheid af. Maar iemand die leeg is vanbinnen, zal geen weet
hebben van de tocht van het bloed van de voet naar de mond, ‘van de wortel naar de
phallus’. De ‘donkere inertie’, de traagheid, is de oorzaak van de geschetste aftakeling
van de minnaar. Ondanks zijn kosmische afmetingen bereikt hij geen enkel doel.
Niemand zal hem bij zijn naam noemen. Hij is uiteindelijk een ‘drijvende zonder
lichaam’, een ‘dronkene zonder hamerend hart’.
In het derde, omvangrijkste deel, ‘Noten voor een vrouwenstem’ is het uitgangspunt
de plaats van Bagatelle, en de feitelijkheid van de konfrontatie met de ‘ik’. Uiteindelijk
blijkt de afstand tussen de geliefden toch te groot voor een duurzame verhouding.
De dichter geeft de minnaar (‘u’) een beeld van Bagatelle op haar (liefdes)tochten
die gaan ‘van licht tot licht’, van de beginnende mens, ‘de boreling’, naar het einde
van de mens, ‘de ineenstorting van de wervelkolom’, die in de rest van de strofe
gelokaliseerd wordt in de Brusselse Hoogstraat. Onmiddellijk na dit wrede gebeuren
slaat het fatum toe: als een haas loopt, dan doet hij dat om de jager plezier te doen
met zijn dood. Geen zon, of ze barst open in het hart van de iris. Geen hand die over
de rug naar boven beweegt, of ze wordt de klauw van een roofvogel in de nek. (De
volgende twee strofen liet Bontridder in De bankreet ‘vader’ achterwege). Geen
winter- of lentemaanden waar men vreugde aan kan beleven, of ze maken de jeugd
van de minnaar eeuwenoud en vervallen als de ruïne van de Inka-stad Machu Picchu
in Zuid-Peru, de jeugd die reeds kwam ‘of nog komen moet vanover de lichtende
zee / Titicaca blauw en blond’, d.i. een verwijzing naar een groot bergmeer in het
zuidoosten van Peru, genoemd naar het gelijknamige eiland in het meer, waarop
ruïnes liggen van een paleis en een zonnetempel. Die jeugdige zou dan terechtkomen
tussen ‘ongewensten en overbodigen / met de verborgene opene hand’, die uitnodigt
tot (ongewenst) kontakt. Hier is de paria, de afgescheidene (van blz. 6), weer lijfelijk
aanwezig.
‘Dit fluistergesprek’ tussen de minnaar en de dichter kan gaan over zo
uiteenlopende ‘onderwerpen’ als ‘telefoondraden of mythologische bossen’ met een
totale destruktie van elke regelmaat. Het is niet meer nodig te zoeken naar de
moeder-maagd, of te tasten naar het zuivere water, naar het door de stervende
getekende laken, naar ‘het ijlende laatste woord’, naar de tot de sterren uitslaande
kortsluiting, ‘naar de zelf-
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moord die geboorte is’. (De volgende vier strofen staan niet in De bankreet ‘vader’).
De dichter zegt de minnaar, dat voor Bagatelle:
‘... ieder huis een tehuis
iedere horizon nabij
iedere zee iedere zon
een beker een bed een bad’ is.

Hierna dicht Bontridder de volgende vier strofen in de verleden tijd, waarin de epische
struktuur de lyrische overheerst. Er is nl. eens een betrekkelijke verbondenheid
geweest tussen de ‘ik’ en Bagatelle: ‘Toen zij in Parijs woonde was ik haar nabij’.
Tussen hen was er maar ‘de mierenreis van de horizon’, en de tijd duurde voort als
een kluwen, was een speelbal voor het koppel. De draad was broos en kon daarom
‘sterrendikwijls’ verbroken worden, omdat het paar de haperingen in de kontinuïteit
te haastig wilde opheffen. Ook wilden zij de ‘onontwarbare afstanden’ van het
flatgebouw, waar de geliefde Bagatelle woonde, meetbaar te maken, d.w.z. inlijven
in de voortgang van hun liefde, zodat die afstanden er geen belemmering meer voor
waren. Dat flatgebouw wordt in de verbeelding van de dichter-minnaar vergroot tot
een Bourouboudour-tempel, net zoals het bed van de minnaar de ‘Elyseese
Veldenlaan’ (te Eisene) wordt, waar Bontridder eens woonde.
De minnaar kon met niemand over Bagatelle spreken, omdat niemand van haar
bestaan op de hoogte was. Hij ging zelfs naar steeds ‘verder gelegen bioscopen’ om
haar silhouet in het licht te zien en haar heldere stem te horen. Toen was hij dicht bij
haar, zodat ze elkaar konden entousiasmeren:
‘haar vuur aan mijn solfer
mijn lach aan haar lippen’.

Ja, zijn stem was de hare en ‘het zweefzaad van haar adem’ (wat een mooi beeld!)
aarzelde voor zijn vensters.
Hij erkent: ‘Dit mag een sprookje zijn’: het voorbijgaan van Bagatelle met aan de
ene hand kinderen die naakt lopen (?), en in de andere de afgebroken hoge hakken
van haar schoenen, vastbesloten en krampachtig op haar tenen langs de winkels, met
opgeheven hoofd, vaste tred en rechte schouders, maar ‘eenzamer dan alleen’. ‘Hoe
dikwijls is haar oog in de winkelruit door mijn stomme blik gegaan’, zegt de minnaar,
waar zij begerig naar de bontmantels keek, die voor haar (financieel) onbereikbaar
waren.
Hoe dikwijls heeft zij de ogen gekust van hen die haar slechts opper-
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vlakkig herkenden, die haar ophemelden om haar daarna weer met beide benen op
de grond te zetten. Wellicht bedoelt de dichter dat zij ‘liefde’ ondervonden heeft van
deze ‘flierefluiters’.
En dan vraagt de minnaar, of Bagatelle die een ‘vogel zonder nest’ is, haar hoofd
naast hem neer wil leggen op een kussen ‘dat begeven zal naar uw minste verlangen’,
dat haar niet zal betasten met de ogen, en ook niet haar kostbaarste schat zal grijpen.
Maar Bagatelle denkt toch nog dat de minnaar ‘een dakloos verdoolde’ is, een triest
en eenzelvig man, ‘een klamme bedbewoner / een belager’. (Deze strofe liet
Bontridder in De bankreet ‘vader’ vervallen).
‘Indien gij mij bomend21 wilt zien
ontvang mij duizelend op uw kamer’,

zegt de minnaar, en kijk naar mijn lampen in rouw, ‘zonder uw rusthouding van
hangende vis te verlaten’. ‘Laat het water door uw kinkhoren vloeien’, d.i. laat de
liefde beginnen met haar vele nieuwe mogelijkheden. Want de minnaar vraagt geen
onmiddellijke seksualiteit, maar ‘de open hand’ en ‘het open oog’ van de schuchtere
liefde. Haar verlegen woord van welkom is hem lief, hoewel de minste beweging
van haar hem doet wankelen22.
In de twee volgende strofen, op blz. 18, ziet de dichter Bagatelle op velerlei wijzen
weerkaatst in de realiteit. Zij is niet alleen de ‘dove bewoonster van dit spiegelpaleis
mijn hersenpan’, waarin zij glimlachend ‘doorgesneden en vermenigvuldigd’ aanwezig
is, maar zij is ook ‘bemachtigd door de ruiten van de uitstalramen’. De straten drukken
zich aan haar lichaam, de lucht maakt zich lichamelijker om Bagatelle te betasten,
en van haar te genieten. De schaduwvormen van haar lichaam glijden langs de gevels,
worden door auto's meegevoerd, en gehangen aan de ladder van de ruitenwasser.
Bagatelle verdwijnt: de minnaar ziet nog enkel haar spiegelbeeld. En terwijl hij ‘in
de mieren opgenomen’ wordt, d.w.z. zich weer bewust wordt van zijn eigen geringheid
en onmacht, geeft hij Bagatelle terug ‘aan de verste planeten’,
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Vgl. VAN DALE8, 303. Dat Bontridder hier het gemeenzame bomen bedoelt, lijkt me niet erg
waarschijnlijk.
Tweede vermeerderde druk, Brussel-Den Haag, 1960, 131-139 en 141.
TH. GOVAART voorziet deze laatste strofen van het volgende kommentaar: ‘En al wil hij
anders tot haar komen - vragende ‘niet het losgehaakte kleed, noch het loshangende haar’,
noch de ‘open lip’, maar alleen de ‘open hand’ en het ‘open oog’ -; al zou hij met haar (de
vis die daar stilstaat in het water, hangende boven de diepten waarin ze straks af zal dalen,
getweeën? alleen?) in liefde tot een volledige verlorenheid willen komen, bij de eerste
confrontatie, bij de lichtste aanraking met haar ervaart hij al zijn onmacht’ (idem als onder
16).

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

22
ziet hij haar dus weer in al haar (kosmische) grootheid en onaantastbaarheid.
De dichter heeft nu het presens historicum verlaten.
‘Waar gij Rome dromen liet met marmer en pijnbomen
en het maanlicht in de holten van de handpalm van het verleden’,

m.a.w. waar Bagatelle in alle staten van verrukking leefde, tastte de minnaar naar de
ingang van de hel waar het vlees tandenknarste. Terwijl Bagatelle in een zaligmakende
omgeving vertoefde, ‘waar de huizen perzikzachte gevels hebben’ waarover het licht
gegaan is ‘met de kleurenverbeelding van toekomstige kindermensen’, ging de
minnaar ‘van dolmen tot menhir’ (d.i. van Keltisch steenaltaar of grafmonument naar
voorhistorische hoge, langwerpige steen als grafzuil), ‘van grafzerk tot schandpaal’,
terwijl hij zich verzet tegen de onvermurwbare ‘Alhoge’, en ‘een Kristus die het
offer niet tot zelfmoord maakt’. Dan herinnert hij zich nog de ‘ciderzachte
dronkenschap’ van Bagatelle:
‘hangend aan het gonzen van de stalen borstplaten
boven de glinsterende baai Mallorca23
duikend in het blauw met stilliggende machines
stortende inertie in het bodemloze’.

Het gedicht sluit met een samenvatting van het wezen van Bagatelle:
‘Bagatelle
van dag tot dag een blik een bad
van zon tot zon een slaap een hand
van kind tot kind
een hangende vis’.

De titel van de plaquette is te opvallend om hem niet nader te bekijken. De eenheid
tussen de twee leden ervan wordt typografisch aangegeven door het koppelteken en
de lettergelijkheid op de titelbladzijde. Op grond van het semantisch verband kunnen
we hier spreken van een appositionele samenstelling. Dit wordt het duidelijkst
bevestigd in deel III, waar de dichter het beeld oproept van Bagatelle, en tot haar
zegt: ‘wend uw ogen naar mijn omfloerste lampen zonder uw rusthouding van
hangende vis te verlaten’ (blz. 17). Ook de laatste strofe, hierboven aangehaald, is
overduidelijk in dit opzicht.
In de naam Bagatelle wordt de semantiek van het woord bagatel (le)
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Bontridder bracht zijn wittebroodsweken door op Mallorca.
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geaktueerd24. Voor Bontridder zelf immers roept die naam allereerst iets op van het
lichtende, het vrouwelijke, het erotische, het muzikale. ‘Iets van het kinderlijke dat
reeds alles weet van wat nog komen moet, iets van de moeheid van het licht bij het
opgaan van de zon, iets van de lente in een stad als Parijs.
Het Bagatelle-figuurtje betekent voor mij ook de verstoffelijking van een stemming
waarin ik veel verkeer en die iets te maken heeft met het onvoltooide, het besluiteloze,
het aarzelende, het zwevende, de tussen twee waters hangende vis.
Dat evenwicht in de absolute onzekerheid van de vis die zich nergens aan een
vaste, concrete vorm kan of wil hechten, in tegenstelling met de probleemloosheid
van het kinderlijk licht, de vergeten schaamte, de gedroomde, ontstoffelijkte eros:
ziedaar wat ik misschien (waarschijnlijk) probeerde uit te drukken’ in die titel25.
Mevrouw A. Bontridder heeft dit ambivalent idee eveneens in haar omslagtekening
willen vangen.
Wanneer de lezer een antwoord moet geven op de vraag: wat zijn de kernideeën van
dit gedicht, dan valt het antwoord, ook na herhaalde lezing, niet zo gemakkelijk te
geven. ‘Het is aanvankelijk een chaos van beelden, deze cyclus. Langzamerhand
gaat men ze herkennen en komen allerlei verbanden en associatiereeksen naar voren;
langzamerhand gaat men meeleven in het kaleidoscopisch ritme van de taal van deze
dichter. Tot men daar, óók gebiologeerd, achter de aquarium-ruit mee zit te staren
naar de prachtige vis, die daar stil staat, die straks zal verdwijnen in spelonken waar
zij aan het oog onttrokken is, en van wie dan blijft gelden: Niemand zal u noemen
bij uw naam’26.
Uit het bijna onontwarbaar kluwen van expressionistische en surrealistische
taalelementen, waarin historische, folkloristische, etnologische, archeologische en
architekturale begrippen zijn verweven, heb ik enkele
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Voor de semantiek en de etymologie verwijs ik naar de Grote Winkler Prins, Encyclopedie
in twintig delen, deel 3, BAB-BIN, Zevende druk, Amsterdam-Brussel, 1967, 61-62;
Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française par PAUL ROBERT, (Paris),
1967, 137; Grand Larousse encyclopédique en dix volumes, Tome premier, Paris, (1968),
(833); Nederlands Etymologisch Woordenboek door JAN DE VRIES, Aflevering 1, A-dorp,
Leiden, 1963, 26.
Prof. M. Rutten was zo vriendelijk mij nog opmerkzaam te maken op een kasteeltje in Parijs
uit 1779, met de naam Bagatelle, op de grens van het Bois de Boulogne (vgl. Grand Larousse,
(833)).
Vgl. met deze uitleg nog: CLEM SCHOUWENAARS, Bagatelle - Hangende Vis, nieuwe
dichtbundel van Albert Bontridder, De Nieuwe Gazet, 28-12-1962.
Idem als onder 16.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

24
kerngedachten losgemaakt, die ik hier als keuzemogelijkheden naast elkaar zet.
1. De dichter ziet, in zijn herinnering, in het donkere water (van het verleden een
betoverende vis (Bagatelle) hangen, waarop het licht valt (van de hernieuwde
liefde).
2. Deel I beschrijft het moeizame proces van de bewustwording in de minnaar,
met als gevolg de onzekerheid en de verlammende moeheid, die dankzij de
herinnering aan Bagatelle, toch een belofte inhouden. In deel II ziet de minnaar
Bagatelle vanuit de verte, ofschoon hij alles wil geven om haar van nabij te
aanschouwen. Hij zal haar echter nooit ervaren zoals zij is, omdat zijn inertie
hem steeds zal beletten welk doel ook te bereiken.
In deel III is het uitgangspunt de plaats van Bagatelle en de feitelijkheid van de
gelukkige konfrontatie met de ‘ik’. Uiteindelijk blijft de afstand tussen de
geliefden toch te groot voor een duurzame liefde.
3. De hele cyclus laat zich karakteriseren als een vertwijfelde poging ‘om in een
kosmisch aanvoelen iets van een fundering der existentie te zoeken’27. Of wellicht
konkreter: het is een poging om door kosmische (zelf) vergroting te ontkomen
aan de fatale klaustrofobie van het eigen lichaam in ruimte en tijd. Deze
existentiēle ontsnappingspoging wordt in de bundel gehypostaseerd in de
vluchtige ‘Bagatelle-droom’, waarvan de beleving zich nog slechts in de
herinnering voltrekt.

3
Met welke formele middelen wordt het veelsoortig taalmateriaal van Bontridders
Bagatelle gepresenteerd? Een scherp omlijnd antwoord is hier weer niet gemakkelijk
te geven. Deze analyse zal daarom slechts een aantal vage aanduidingen geven m.b.t.
enkele struktuurelementen.
Laten we eerst de strofenbouw bekijken. Van de drie delen van de cyclus Bontridder noemt ze fragmenten - zijn deel I en II d.m.v. regels in kapitaal
onderverdeeld in resp. 4 en 2 ‘gedichten’. Deze onderverdeling lijkt me niet essentieel,
want Bontridder laat ze, in de door hemzelf samengestelde bloemlezing De bankreet
‘vader’, achterwege. Met deel III, dat niet onderverdeeld is, bestaat de plaquette dus
uit
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Erik van Ruysbeek, Inleiding, Waar is de eerste morgen? 3. Ingeleid door ERIK VAN
RUYSBEEK, Brussel-Den Haag, 1967, 17.
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7 kleinere fragmenten, die aan de kiemcel of de ‘idée-image’28 Bagatelle hun
overeenkomst èn verscheidenheid ontlenen. De lengte van deze fragmenten varieert
nogal: het kleinste, op blz. 8, beslaat ruim een halve pagina; het grootste, deel III,
telt bijna zes bladzijden.
De zeven gedichten zijn in strofen ingedeeld, die wat hun lengte betreft eveneens
sterk uiteenlopen. Meestal zijn deze strofen evenzovele zorgvuldig gekonstrueerde
zinnen. Soms vormen enkele strofen samen, volgens het zinsverband of naar de
inhoud, een sequentie, wat dikwijls formeel blijkt uit het achterwege laten van de
beginkapitaal van die strofen. Een duidelijk voorbeeld is gedicht 3 op blz. 8.
Bontridder behoort dus tot de dichters van lange adem. We kunnen hem, in dit
opzicht, vergelijken met de Noordnederlandse Nes Tergast. Verschillende gedichten
van de cyclus Werelden uit de gelijknamige bundel29 lijken uiterlijk sterk op die van
Bontridder. Maar Tergast gebruikt toch meer kortere zinnen per strofe, of anders
gezegd, zijn zinsritme is gevarieerder. Beide dichters lijken mij formeel beïnvloed
door de Franse Nobelprijswinnaar Saint-John Perse, de grootmeester van het
psalmodische vers. Evenals bij Perse beginnen de teksten van Bontridder steeds meer
op proza-gedichten te lijken.
Paul de Vree karakteriseert de bundel, in dit verband, als volgt: ‘Het gehele opus
is met parafrasen opgebouwd, de ene in het filosofische, de andere in het epische,
de derde in het lyrische’30.
En Paul Hardy typeert: ‘Achter zijn poëzie ervaart men een breedademige
gedrevenheid, die soms aanleiding geeft tot een vertolking met haast psalmodische
allures’31. Het dichtwerk van Bontridder is dus duidelijk geen spontane lyriek.
‘Wanneer er onder de Vlaamse ‘vijftigers’ één is die het noodzakelijk maakt ter
onderscheidende karakteristiek vast te stellen dat de Zuidnederlanders in hun
‘experimentele’ poëzie veel ethischer zijn dan de Noordnederlanders, dan valt
onherroepelijk zijn naam. De bezorgdheid van Bontridder is beslist niet alleen,
waarschijnlijk zelfs niet in de eerste plaats esthetisch gericht: zowel ethische als
sociale strevingen bepalen heel sterk èn de inhoud èn de vormgeving van zijn werk’32.
Laten we, na deze algemene opmerkingen over de strofen in hun onderling verband,
de strofe op zichzelf bekijken. De meeste strofen
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Idem als onder 19.
Werelden, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1953, (15)-(28).
Onder experimenteel vuur. Transit, documenta, vade mecum voor de Vlaamse experimentele
poëzie, 1953-1967, Brugge-Antwerpen, 1968, 219.
Albert Bontridder, Bagatelle. Hangende Vis, Boekengids, 41, 1968, 221.
Idem als onder 16.
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bestaan uit veelledige zinnen, die veelal gekenmerkt worden door de parataxis van
gevarieerde herhalingen. Hier volgen enkele voorbeelden:
‘Ik hef uw kop op de stok der pygmeeën
en kleiner dan klein in het groene signaal
en doder dan dood in de opene roep
vraag ik u:
Bagatelle blindgeborene
zij?’ (blz. 7).
‘Wie durft zich in zee werpen om verdrinkend eiland te worden
wie lost het laatste pijltje gras
en klampt zich aan de poolster vast?’ (blz. 8).
‘Niemand zal u noemen bij uw naam
o drijvende zonder lichaam
o dronkene zonder hamerend hart’ (blz. 13).

Bijna steeds geeft de gevarieerde herhaling een verduidelijking, maar ook een
tegenstellend element kan een verduidelijkende funktie hebben:
‘Gij vervult de kamer met uw aanwezigheid
maar bevindt u op het geometrisch punt’ (blz. 12).

Het volgende voorbeeld bevat zelfs twee gevarieerde herhalingen met een
tegenstellingselement:
‘Bedenken wat wij met handen en geslacht bedreven
wat wij nalieten te doen in straat en hotelkamer
aan de duizend fronten van de honger
en aan de nevelboorden van de maan?’ (blz. 5).

Dit laatste voorbeeld brengt mij ertoe de lezer te wijzen op een ander technisch
middel, dat Bontridder gebruikt, nl. de retorische vraag. Th. Govaart schrijft:
‘typisch... zijn ook de wijsgerig aandoende vragen welke het vers soms afsluiten,
soms een nieuwe impuls geven’33. Vooral in deel I maakt de dichter veelvuldig gebruik
van dit stijlmiddel: gedicht 1, 2 en 4 bestaan bijna geheel uit retorische vragen.
Deze opmerkingen over het taalgebruik van Bontridder bevestigen wat Govaart
schreef, dat de dichter bedachtzaam te werk gaat bij het konstrueren van zijn teksten.
Bagatelle wordt aan de lezer gepresenteerd in een verheven spreekwijze, die herinnert
aan de taal van gedenk-
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Idem als onder 16.
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schriften. Het is wel te verwachten van iemand die zegt dat het spelelement in zijn
poëzie totaal ontbreekt.
Wanneer we nog een kleiner verselement bekijken, nl. de versregel, dan blijkt ook
daarin het intellekt de emotie te beheersen, zonder nochtans deze laatste poëtische
kracht te willen overheersen. Meestal is ook Bontridder een kunstenaar die van zijn
hart en hersens één orgaan weet te maken.
Wat ons bij een vluchtige bestudering van de bundel meteen opvalt, is de
overwegend lange versregel, die natuurlijk het gevolg is van de zinslengte van de
strofen. Dikwijls is de bladspiegel te smal om de versregel achter elkaar af te drukken.
Soms moet de regel zelfs in drie delen onder elkaar gedrukt worden (b.v. de vierde
strofe van blz. 10 en 14). Deze lange regel dekt vrijwel steeds ‘een lange, bedachtzaam
verlopende ritmische curve’34.
Om de spanning in die poëzie van lange adem te bewaren, maakt de dichter, evenals
Saint-John Perse, gebruik van allerlei intrigerende poëtisch-technische elementen,
binnen de regel. Ik noemde reeds de gevarieerde herhaling van typerende regels, die
het voorgaande doorzichtig en zinrijker maken.
Ook binnenrijmen duiken soms, bij verrassing, in de strofen op:
‘Helaas geen haas die loopt tenzij voor het plezier van de jager’ (blz. 14).
‘Waar gij Rome dromen liet met marmer en pijnbomen’ (blz. 18).

In het volgende voorbeeld komt de alliteratie het zwakke binnenrijm versterken:
‘Ik zeg u later hoe ieder huis een tehuis
iedere horizon nabij
iedere zee iedere zon
een beker een bed een bad
voor Bagatelle is’ (blz. 15).

Ik schrijf hier nog enkele voorbeelden over, waarin de alliteratie en de assonantie
a.h.w. achteloos gebruikt worden:

34

Idem als onder 16. Op de vraag van Jacqueline Ballman: ‘Avez-vous eu certains soucis de
forme ou, d'autre part, des préoccupations esthétiques comme, par exemple, la présentation
typographique du poème?’ gaf Bontridder ten antwoord: ‘Non. Absolument pas. La forme
est corollaire de la stricte honnêteté d'expression d'une pensée que j'essaye de ne jamais
trahir; j'écris donc lentement. Quant aux césures typographiques, j'ai commencé par aller à
la ligne sans bien savoir pourquoi, mais je me suis ressaisi et je crois maintenant qu'il faut
que l'idee-image reste groupée, courte ou longue. Je vais donc à la ligne quand je glisse à
l'image suivante’ (idem als onder 19).
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‘met de tijd een kluwen tussen het spelende koppel
kind en kat’ (blz. 15).
‘Titicaca blauw en blond’ (blz. 14).
‘met de glimmende glimlach doorgesneden en vermenigvuldigd’ (blz. 18).
‘in weerwil van de wervels die door de vermoeidheid geboetseerd werden’ (blz. 9).
‘maar hij verlaat de tafel
met de tollende beweging van de vlam’ (blz. 10).
‘Die vingeren heeft weet van de zenuwen die de woestijn bewegen’ (blz. 12).

Verder wijs ik nog op de cesuren binnen de regels van (te) lange adem en de
onverwachte strofenvorming, die de suggestieve spanning verhogen, wanneer de
aandacht van de lezer dreigt te verslappen.
Wat bij de lektuur van Bagatelle tenslotte de diepste indruk achterlaat, is ‘de vaak
barokke overladenheid van zijn beeldspraak. Lange reeksen beelden, schijnbaar los
naast mekaar opgesteld, doen dikwijls de draad verloren lopen. Zijn gedichten lijken
bijna altijd op lange ineenstrengelingen van lianen en overvloedige tropische
plantengroei, vol inwassen en uitwassen, traag groeiend en aanzwellend naar een
nog onbekende bestemming van zichzelf. Elk beeld kan fascinerend zijn, het geheel
is vaak hermetisch en vol dwaalwegen’35. Vooral voor het gedicht van Bontridder
geldt het gezegde van de Franse criticus-filosoof Gaston Bachelard: ‘un poème est
une grappe d'images’. Bontridder benut in zijn poëzie eveneens het surrealistische
principe van de ‘écriture automatique’, dat tot een beeldspraak leidt, waarin de
associatie de logika vervangt.
Wat het ‘vertalen’ van Bagatelle extra bemoeilijkt, is het feit dat Bontridder ook
abstrakta onmiddellijk konkretiseert, wat Halbo C. Kool ‘een der wezenstrekken van
de experimentele poëzie’ heeft genoemd36. De titel van de plaquette is daarvan een
welsprekend voorbeeld.
Ik laat hier, tot slot, ter illustratie enkele niet geheel ‘vertaalbare’ voorbeelden
volgen, waarin Bontridder aan zijn neo-expressionistische schrijfwijze een
raadselachtige flonkering geeft, door die te mengen met surrealistische beelden:
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Idem als onder 27.
Muze zonder corset, tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poëzie,
Amsterdam, 1955, 128.
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‘Wie zal beweren dat Hij geen schuld tegenover u hebben kan
omdat in zijn zakken zonnen branden
en in zijn handen gedrochtelijke paddestoelen groeien
nu amper uw oorlog de zeespiegel rimpelt?’ (blz. 7).
‘ASTRALE HANDEN - BAGATELLE
sluiten de vensters niet die springende monden geopend hebben
noch verdelgen de papyrusplanten die met honderd tongen bloeien in het licht’ (blz. 10).
‘Waar gij Rome dromen liet met marmer en pijnbomen
en het maanlicht in de holten van de handpalmen van het verleden
tastte ik naar de deur van de duistere cel
waar het sterrebeeld van de Maagd en het Lam
tandenknarsend vlees werd onder het oog van de Stier’ (blz. 18).

4
Ik wil hier nog een poging wagen om, aan de hand van de kritiek, enkele aspekten
van het dichterschap van Bontridder te belichten.
Bontridders doordringende aandacht gaat primair uit ‘naar wat hem, de
hypersensibele, in zijn ontvankelijk en zuiver dus kerngezond gemoed heeft aangetast,
de bedreiging van de ontmenselijking van de mens, de aftakeling van zijn
noodwendigste en homogeenste bestanddelen, nl. het innerlijk vermoeden of besef
van een kommunikatiemogelijkheid en -drang met een mysterieuze wereld van elders
en nooit’. ‘Al zijn formules, tekens, en gebaren zijn de gedwongen uitdrukking van
zijn variërende maar tot dezelfde kern te herleiden emoties en gedachten als
onophoudende antwoorden op het hem omringend zorgwekkende, een poging ter
bescherming van een verborgen fragiliteit’37.
Volgens M. Rutten noopt Bontridders dichterschap tot inleving ‘in de onderbewuste,
primitief magische zieleroerselen... van ieder door de natuur getormenteerd exemplaar
van de mensheid in zijn geheel’38. Jan Walravens konstateert dan ook: ‘Dit is de
poëzie van een eenzame, die moeilijk zijn plaats vindt onder zijn medemensen en
die wanhopig naar de verklaring van het levensraadsel zoekt’39; het is de wereld van

37
38
39

MARCEL WAUTERS,

Albert Bontridder, Laureaat eerste vermelding prijs van de Ven voor
architektuur 1960, Vooruit, 25-2-1960.
Idem als het onder 18 genoemde werk, blz. 117.
Bontridder-Claus-Van de Kerckhove, Het Laatste Nieuws, 29-7-1953.
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iemand, die mij onlangs bekende: ‘Wij kunnen maar naar elkaar stappen omdat wij
van elkaar verwijderd zijn’.
Clem Schouwenaars merkt in zijn bespreking van Bagatelle op: ‘Bontridder komt
ons voor als de zoekende, de gekwelde, de man die verbeten vecht om iets te vinden
waaraan hij zich optillen kan, maar die vooralsnog in niets een zekerheid ontdekt,
noch in het werk noch in de vrouw’40.
Deze aanhalingen typeren Bontridders existentiële situatie. De achtergrond van
zijn dichtwerk wordt gevormd, ‘niet alleen door surrealistische thema's van het
onbewuste en de beeldvormingen die er uit opborrelen, de ontginningsmogelijkheden
van het automatisme en de wonderlijke, raadselachtige, onzeglijke aspecten van het
leven, van het bewust-worden van zijn diepten en zijn duizelingwekkende
mogelijkheden (deze surrealistische thema's zijn geen doel doch slechts middelen),
maar veel meer nog door concrete levensrealiteiten als de existentiēle angst, de
uiterste wanhoopskreet van de mens voor het nihil en de onkenbare, sponsachtige
diepte van het leven. Bontridder draagt vanaf zijn eerste werken de diepe existentiële
wonde die soms naar paroxistische vormen van een soort lichamelijke en heidense
mystiek overslaat, zoals men die ook bij Georges Bataille kan vinden, en die de
dichter dwingt tot de heftigste en hevigste, uitputtende vormen van uitdrukbaarheid.
Daarenboven wordt deze thematiek nog bepaald door een zeer scherpe gevoeligheid
voor de tijdsgeest en het tijdsgebeuren’41.
Dit citaat bergt in zich de verschillende komponenten voor het verdere betoog. Er
is allereerst de klemtoon op het existentialisme. Walravens is, in dit opzicht,
Bontridders gids geweest.
Behalve die van J.-P. Sartre, is ook de invloed van Georges Bataille ter sprake
gekomen, in wiens werken de erotiek, de kosmische lyriek en de filosofie van het
heilige konvergeren42. Bontridder ‘leunt sterk aan bij de schaarse maar zeer intense
verzen van Bataille, de Franse wijsgeer die in zijn Haine de la Poésie een der
origineelste bijdragen tot een beter begrip van de hedendaagse poëzie heeft geleverd
en die in zijn eigen existentialistische filosofie een poëtische geladenheid heeft kunnen
leggen, die hem verwant maakt met de hijgende teksten van Kierkegaard’43. Naar
aanleiding van het laatste deel van Open einde, getiteld

40
41
42
43

Idem als onder 25.
Idem als onder 27, 9.
Voor een indringende kennismaking met Bataille verwijs ik naar de herdenkingsnummers
van L'Esprit en Critique, beide van aug.-sept. 1963.
JAN WALRAVENS, Vlaamse dichter Albert Bontridder krijgt de Ark-Prijs van het Vrije Woord,
Algemeen Handelsblad, 15-6-1957.
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Levend archief, schrijft Erik Van Ruysbeek dat Bontridder daarin een reeks
interpretatieve teksten over een misdaad ontwikkelt, ‘waarin hij vooral de nadruk
legt op de paroxistische neigingen in de mens naar het onmogelijke, het uitzinnige,
naar een voorbij streven van alle normen44 en aldus een tot in het verbijsterende
opgedreven oneindigheidsverlangen beleeft. Dit centrale thema van het onmogelijke,
dat nog eens rechtstreeks aan Georges Bataille herinnert, maakt zeker een der
kernaspecten van Bontridder uit, is misschien wel dè wortel van zijn eigen
wereldaanvoelen. Een méér-willen-dan-alles, een tegelijk lichamelijke, geestelijke
en metafysische Ubris die ons voor altijd innerlijk verscheurt doch waar geen
ontkomen aan is’45.
Deze verhelderende passus brengt mij op het laatste aspekt van Bontridders
dichterschap, nl. zijn keus voor de vernietiging, de ruïne van het woord. Hij verwacht
enkel nog hulp van de taal als zij opnieuw geladen wordt: ‘Dit betekent dat de inhoud
en de betekenis van ieder woord moet vernietigd worden alvorens er opnieuw zinvol
kan gesproken worden’46.
Bontridder ziet het failliet van de klassieke vormprincipes; hij wil zijn materiaal
herijken. In een bekentenis uit 1964 zegt hij: ‘Aarzelend zou ik willen zeggen dat de
poëtische ruïne van het woord de wetenschap betreft die door het woord medegedeeld
wordt, wetenschap die door de aard zelve van het prozaische woord als een versteende,
voor eeuwig geldende waarde of waarheid vastgelegd wordt, dan wanneer deze
kennis zelve uiteraard bewegend, vervliedend en veranderlijk is, zoals de beschaving
in zijn gebroken ontwikkeling.
De ruïne veroorzaken van het woord is daarom een duurzame en nooit volledig
doorgevoerde noodzakelijkheid, en alleen door de dichterlijke inspanning mogelijk,
en dit om de kennisgeving van evoluerende werkelijkheden mogelijk te maken, maar
ook om de hinderpalen, door het oude woord stelselmatig hiertegen opgesteld, af te
breken.
De poëtische woordruïne is in dit perspectief de voorwaarde voor een
woordvernieuwing die rechtstreeks verband houdt met de levensworp van de mens
in een universum waarin het kleine hersenlicht omvat wordt door een allomwegende
duisternis. Het gebroken woord is de voorafgaande voorwaarde, maar ook
tegelijkertijd de richtingbepaling van de opstaande mens’47.

44
45
46
47

Ik zou hier bij willen voegen: naar de ‘l'amour fou’, de (surrealistische) liefde die geen
grenzen kent. noch in het positieve van haar eigen aard noch in haar tegendeel.
Idem als onder 27, 18.
Idem als onder 25.
Achter het woord, 10, Albert Bontridder, De Linie, 6-3-1964.
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5
Na de betrekkelijke onbekendheid van en waardering voor Bontridders dichtwerk
gememoreerd te hebben, besprak ik achtereenvolgens de voorpublikaties van
Bagatelle, de semantiek en enkele vormelementen ervan, om te besluiten met de
beschrijving van een aantal aspekten van Bontridders dichterschap.
Om dit leesavontuur, maar ook, naar ik hoop, deze ontmoeting met een mens, af
te sluiten nog het volgende. De schoonheid van Bontridders Bagatelle bestaat voor
mij vooral in de harmonische complexiteit van haar architektuur. Zelfs na een
langdurige observatie blijkt de struktuur van zijn registratie zo ingewikkeld, dat
bepaalde gedeeltes uit de bundel ‘onvertaalbaar’ blijven. Die ondoordringbare ‘lagen’
zijn gedeeltelijk het gevolg van het feit dat Bontridder zijn teksten net zolang
‘ver-dicht’, tot er geen ‘opening’ meer in te bespeuren valt, en de woorden onwrikbaar
en onvervangbaar hun plaats hebben gekregen binnen het geheel. Bovendien wordt
in zijn poëzie de realiteit, de ‘Umwelt’ van de auteur, losgemaakt van zijn
identificerend karakter - Bontridder zelf noemt dat ‘het uitwerpen van het bezinksel
van de tijd’48 - zodat de betekenissen van de taaltekens slechts onderling met elkaar
in verband staan en met taaltekens, die door die betekenissen associatief kunnen
worden opgeroepen. De refererende relatie met de dingen buiten de taal, zoals die
in de gewone omgangstaal wordt ervaren, is irrelevant geworden. Het gaat in
Bontridders tekst dus primair om de werkelijkheid in taal uitgedrukt.
De tekst wordt, tegen deze achtergrond bezien, een autonome, koherente en gesloten
taal-werkelijkheid, die hoogstens nog refereert naar het ene grote tekstgeheel van de
literatuur, waarvan hij deeluitmaakt, en waartegen hij zich afzet49.
B. KOOIJMAN

48
49

Idem als onder 47.
Vgl. voor de laatste alinea's het artikel van T.A. VAN DIJK: TEL QUEL en het Telquelisme,
Raster, II. 1968-1969, 2, 143-156.
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Het probleem van de historische evaluatie (n.a.v. Rhijnvis Feith)*
1.
Het zal wellicht onprettig klinken het zo openlijk en onomwonden te zeggen, maar
het is een feit dat wij, beoefenaars van de literatuurstudie, ernstig gecomplexeerde
mensen zijn, dat wij met name lijden aan een zwaar minderwaardigheidscomplex.
Emil Staiger heeft de vinger op de wonde gelegd, toen hij verklaarde: ‘Es ist seltsam
bestellt um die Literaturwissenschaft. Wer sie betreibt, verfehlt entweder die
Wissenschaft oder die Literatur’1, een boutade die hier wel geen omstandige
toelichting zal behoeven. Inderdaad, sinds de positivisten de pretentie koesterden de
feilloze en behaaglijke zekerheid biedende methoden van de natuurwetenschappen
ook op het domein van de kunsten te kunnen toepassen en die pogingen - waarvan
de naïveteit ons achteraf slechts kan onthutsen - uiteraard faliekant uitliepen, hebben
wij ononderbroken gelaboreerd aan het probleem van de wetenschappelijkheid van
ons bedrijf. Het kan hier vanzelfsprekend niet de plaats zijn deze complexe, zij het
dan essentiële, problematiek nogmaals in haar geheel te onderzoeken2. Hoe dan ook,
sinds Dilthey, in 1883 reeds, het fundamentele onderscheid aantoonde tussen de
natuurwetenschappelijke methode, strevend naar verklaring, en die van de zg.
geesteswetenschappen, gericht op begrip3, moet duidelijk zijn geworden, dat de studie
van de literatuur, zoals wij die beogen, bijaldien ze aanspraak mag maken op het
predikaat ‘wetenschap’, in elk geval als een wetenschap van een andere

*
1

Enigszins aangepaste tekst van een op 9.IV.1969 voor de Afdeling Algemene
Literatuurwetenschap van het XXVIIe Vlaams Filologencongres te Brussel gehouden referaat.
E. STAIGER, Die Kunst der Interpretation, in Neophilologus, XXXV, 1951, p. 3; ook in het
gelijknamige boek, Zürich, 1955 [19634], pp. 12-13.

2

3

Zie o.m. R. WELLEK en A. WARREN, Theory of Literature, Harmondsworth, 19633, Chapter
One, en C.F.P. STUTTERHEIM, Problemen der Literatuurwetenschap, Amsterdam, 19662, Hfst.
II (vgl. ook de daar vermelde bibliografie).
W. DILTHEY, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das
Studium der Gesellschaft und der Geschichte, 1883, in Gesammelte Schriften, I,
Stuttgart-Göttingen, 1913, 19594.
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orde dient te worden beschouwd dan de exacte wetenschappen, als een wetenschap
met een heel eigen finaliteit, met eigen methoden en normen, meer bepaald met een
eigen objectiviteitsconcept4.
Velen valt het moeilijk zich daarbij neer te leggen en steeds opnieuw zien we dan
ook, met meer of met minder succes, pogingen in het werk stellen, ingegeven door
de behoefte het wetenschappelijke aanzien van de literatuurstudie te vrijwaren, die
ertoe moeten strekken de nodige objectieve grondslagen voor ons vak aan te brengen,
respectievelijk die grondslagen maximaal te versterken. We denken er vanzelfsprekend
helemaal niet aan de literatuurstudie elke objectiviteit te ontzeggen, wel integendeel:
objectief-wetenschappelijk onderzoek is - gelukkig maar - niet enkel mogelijk, maar
die mogelijkheid wordt bovendien dagelijks op overtuigende wijze gedemonstreerd
in velerlei domeinen, om te beginnen in de literatuurgeschiedenis, maar niet het minst
ook in de intrinsieke stijl- en structuuranalyse. Indien wij echter vasthouden aan een
objectiviteit die synoniem zou zijn van absolute, dus controleer- en bewijsbare
zekerheid, dan moeten wij wel erkennen dat die ergens gelimiteerd is door grenzen
die onmogelijk kunnen worden overschreden zonder dat we diezelfde objectiviteit
verloochenen. Dat we precies daar op die grenzen stoten, waar we de kern van het
kunstwerk zelf raken en volop het domein van de eigenlijke esthetische waarden
betreden - zo o.m. bij de evaluatie, die ons hier verder zal bezighouden -, moge dan
bijzonder betreurenswaardig zijn, het blijft een feit waarvoor we de ogen niet mogen
sluiten. Men heeft natuurlijk wel naar oplossingen of uitwegen gezocht, meer bepaald
om de onontkoombare subjectiviteit van elk waardeoordeel te omzeilen, maar het is
evident dat dergelijke pogingen tot mislukken gedoemd zijn. Zij bestaan hierin dat
de evaluerende functie van de literatuurstudie wordt gescheiden, er zelfs wordt van
uitgesloten, ofwel dat wordt getracht ze ondanks alles met min of meer objectieve
maatstaven uit te rusten.
We kennen allen in dat verband de experimenten uit de Amsterdamse school van
Hellinga-Van der Merwe Scholtz, waarvan de opmerkelijke resultaten zeker niet te
onderschatten zijn, maar is het op zichzelf al niet betekenisvol dat deze uitdrukkelijk
‘waardevrij’ bedoelde stilistiek zich principieel als linguïstisch afficheert en zich
zelfs buiten de eigenlijke

4

Zie daarover o.m. M. JANSSENS, Een betwist Probleem: de Objectiviteit van de literaire
Criticus, in Handelingen Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, XVIII, 1964, pp. 196 vlg.; Inleiding tot de wetenschappelijke Problematiek
van de literaire Kritiek, in Wetenschappelijke Tijdingen, XXVI, 1967 en Handelingen XXVIe
Vlaamse Filogencongres, 1967); De Schaduwloper, Leuven, 1967, = Keurreeks Davidsfonds,
nr. 104, vooral Hfst. VI.
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literatuurstudie wenst te situeren5? Theoretisch kan het wellicht wel doenlijk lijken
louter via strikte observatie en dissectie van het literaire fenomeen tot een objectieve
kennis ervan te komen, doch de praktische ervaring leert ons dat in het levende
contact met het werk de spontane, al dan niet bewuste menselijke reactie - en die
impliceert onvermijdelijk op de een of andere manier een waardeoordeel - moeilijk
uit te schakelen is; elke toeschouwer, ook de criticus, ook de literatuurhistoricus dus,
voelt zich met zijn volledige persoonlijkheid bij de lectuur betrokken en het zou
absurd zijn aan te nemen dat hij, zeker in dergelijke omstandigheden, tot een
opzettelijke en absolute persoonssplitsing zou in staat zijn6. Nagenoeg alle theoretici
erkennen dan ook het impliciet of essentieel evaluerend karakter van elke
literatuurstudie, zij het dat de interpretatie blijft primeren, zoals bij Kayser, zij het
dat het waardeoordeel integendeel het uitgangspunt wordt van de interpretatie, zoals
we geneigd zijn met Bomhoff te geloven7; deze laatste gaat trouwens zover te beweren,
dat het uitschakelen van het waardeoordeel, wel verre van bevorderlijk te zijn voor
de kennis van het kunstwerk, daarentegen ‘een moedwillig inperken der
ken-mogelijkheden’ zou betekenen8. Minder utopisch uiteraard zijn de idealen van
de ‘close-reading’-mensen en meer in het algemeen van diegenen die, in het spoor
van formalisten en fenomenologen, de,,intrinsic approach’ hebben gepropageerd,
alleen reeds omdat zij de evaluatie wel degelijk een plaats inruimen in hun
beschouwing; wat overigens niet belet, dat hun pretenties de objectieve
waardebepaling te kunnen scheiden van de subjectieve lezerservaring - zoals bij
Ingarden - en ze als het ware automatisch te kunnen afleiden

5

6
7

8

Vgl. W. GS HELLINGA en H. VAN DER MERWE SCHOLTZ, Kreatiewe Analise van Taalgebruik.
Prinsipes van Stilistiek op linguïstiese Grondslag, Amsterdam-Pretoria, 1955, o.m. Hfst. III.
De onhoudbaarheid van dit geforceerde standpunt werd als het ware in eigen kring
gedemonstreerd door E. LINDES, Veelheid en Binding. 'n Bydrae tot die Ondersoek van die
Eenheidsprobleem in die Literatuurwetenskap, Amsterdam, 1956, wier analyse van een
gedicht van Opperman, nochtans volgens streng linguïstisch-stilistische methoden, als vanzelf
in literaire en evaluerende beschouwing uitmondt (p. 97).
G. PICON acht dergelijke splitsing nochtans niet enkel mogelijk, doch zelfs noodzakelijk voor
de criticus (L'Ecrivain et son Ombre, Paris, 1953, p. 68).
Zie o.m. L. BERIGER, Die literarische Wertung. Ein Spektrum der Kritik, Halle/Saale, 1938,
p. 1 (‘Alles literarhistorische Bemühen und alle literarische Kritik ist immer zugleich
Wesenserkenntnis und Wertung’); W. KAYSER, Literarische Wertung und Interpretation, in
Die Vortragsreise, Bern, 1958, p. 80; R. WELLEK, Concepts of Criticism, New Haven-London,
19642, p. 15; W. MÜLLER-SEIDEL, Probleme der literarischen Wertung, Stuttgart, 1965, p.
21; onder de Nederlandse publikaties vooral J.G. BOMHOFF, Het Probleem der waardevrije
Interpretatie van Letterkunde, in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en
Psychologie, XLIX, 1956-57, pp. 305-306. Wel een ander standpunt wordt ingenomen door
N. FRYE, Anatomy of Criticism, Princeton, New Jersey, 1957: ‘the study of literature can
never be founded on value judgments’ (p. 20).
J.G. BOMHOFF, op. cit., p. 309.
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uit nauwgezet en wetenschappelijk stilistisch en structureel tekstonderzoek, in het
licht van de praktijk wel bijzonder vermetel moeten blijken9.
Indien nu onze verdere beschouwingen de indruk kunnen verwekken haast
systematisch elke evaluatiezekerheid op losse schroeven te zetten, dan willen we
vooraf toch duidelijk stellen, dat zulks zeker niet resulteert uit een vooropgezette
bedoeling: het is immers onze overtuiging dat maximale wetenschappelijkheid en
dus objectiviteit ook op het stuk van het literaire waardeoordeel ons opperste doel
moet blijven; dat dit doel in de praktijk echter een in vele opzichten bezwaarlijk te
realiseren ideaal, zelfs een wensdroom blijkt te zijn, is niet meer dan een nuchtere
constatatie, die ons voor zelfbegoocheling moet behoeden: zij wordt gedaan zonder
enige zweem van leedvermaak, maar uitsluitend met een gevoel van onbehagen om
de beperktheid van onze menselijke kenvermogens.

2.
Is hiermee voldoende gewezen op het delicate karakter en tegelijkertijd op de
onafwendbaarheid van het waardeoordeel in de omgang met literatuur, dan wensen
we thans nader in te gaan op twee vormen van evaluatie die niet enkel specifieke
problemen stellen, doch ook een verschillende moeilijkheidsgraad vertonen: we
bedoelen de evaluatie van contemporaine en die van historische literatuur. Nu is het
zowat een algemeen aanvaarde waarheid, dat de beoordeling van de eigentijdse
produktie veel moeilijker zou zijn, bij gebrek aan het nodige perspectief, dan van
werken uit het verleden, die reeds aan het selecterende en consacrerende oordeel van
eeuwen of althans generaties voorgangers onderworpen werden. Ter adstructie wordt
daarbij veelal gewezen op de aarzeling en de schroom die de meeste wetenschappelijke
literatuurbeoefenaars aan de dag leggen tegenover moderne kunstvormen, waarvan
ze de behandeling graag overlaten aan de critici, terwijl ze zelf hun studieobjecten
bij voorkeur in het verleden gaan zoeken. We vragen ons nochtans af of die
voorstelling wel juist is, meer nog: of niet het tegendeel waar is.
Als voordeel van de historische literatuurbeschouwing wordt, behalve

9

Das literarische Kunstwerk, Tübingen, 19653, pp. 22-23. Vgl. ook J.J.
OVERSTEEGEN, Analyse en Oordeel, in Merlyn, III, 1965: ‘al kan het concluderende staartje
ervan (van het oordeel nl.) geheel persoonlijk (...) genoemd worden, de adstructie, dat wil
zeggen 99% van het eigenlijke oordelen, geschiedt aan de hand van de feiten van het
bestudeerde object, en kan dus heel goed als objectief bestempeld worden’ (p. 163).
R. INGARDEN,
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het tijdsperspectief, vaak ook de beschikbaarheid van meer objectieve informatie
aangestipt; nochtans staan heel andere en directer bronnen van informatie, die voor
het begrip en de waardering minstens zo belangrijk zijn, de tijdgenoot ter beschikking.
Het lijkt ons zelfs logisch, dat de tijdgenoot - de artistiek competente althans -, levend
in hetzelfde geestelijke klimaat als de auteur, het best gewapend moet zijn om diens
creaties te beoordelen. Natuurlijk weten we allen dat precies de besten onder de
kunstenaars vaak op hun tijd vooruit zijn en aldus toch de kans lopen niet of verkeerd
begrepen te worden door hun eigen omgeving. H. Peyre b.v. wijdt in zijn boek over
Writers and their Critics een heel hoofdstuk aan de manifeste vergissingen van door
conservatisme en vooroordeel van allerlei aard misleide tijdgenoten, die daardoor
onbekwaam zijn gebleken eigentijds talent te herkennen10. Maar dit mag zeker niet
worden veralgemeend, zodat die gedeeltelijke, want occasionele handicap onmogelijk
kan opwegen tegen de dubbele moeilijkheid die de toegang tot oudere literatuur voor
ons belemmert: niet enkel immers zijn ook daar de vergissingskansen allerminst
uitgesloten, maar vooral wordt de moderne lezer er onvermijdelijk geconfronteerd
met een hem volkomen vreemde waardenwereld, zowel thematisch als formeel, en
ervaart hij als gevolg daarvan een vervreemdingseffect dat niet zelden tot een
volkomen geestelijke en emotieve incompatibiliteit uitgroeit.
De evaluatieve zekerheid waarover de historicus heet te beschikken ten aanzien
van werk uit vroeger eeuwen, is in vele gevallen dan ook niet meer dan een fictie:
is het niet zo, dat ons oordeel zelfs over heel wat onaantastbaar geachte klassieke
meesterwerken in feite veeleer steunt op de traditioneel aanvaarde, maar in wezen
al even subjectieve autoriteit van onze voorgangers, dan op persoonlijk, met de nodige
waarborgen van objectiviteit doorgevoerd onderzoek11? We zullen er dus goed aan
doen de goed- of afkeuring door het nageslacht - Peyre gewaagt in dat verband zelfs
van ‘the myth of posterity’12 - als waardecriterium met de nodige omzichtigheid te
gebruiken. We bezitten inder-

10

11

12

Writers and their Critics. A Study of Misunderstanding, Ithaca, New York, 1944,
Part I, How it strikes a Contemporary; zie ook het meer polemisch opgevatte K. DESCHNER,
Kitsch, Konvention und Kunst, München, 1957, = List-Taschenbuch, 93.
‘In Wahrheit besteht die ganze Objektivität (in de literatuurgeschiedenis) darin, dasz man
der Subjektivitat früherer autoritativer Persönlichkeiten sich unterwirft - aus Grundsatz oder
Befangenheit. Objektivität ist also nur ein anderer Name für Konvention’ (E. ERMATINGER,
Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung in der Literaturgeschichte,
Berlin, 1921, p. IV).
H. PEYRE, op. cit., Part II / Chapter VI, pp. 219 vlg., vooral pp. 251 vlg. (‘The infallibility of
posterity appears, on closer scrutiny, one of the most potent myths holding sway over critics'
minds’, p. 261).
H. PEYRE,
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daad geen enkele geldige grond om aan te nemen dat het nageslacht beter zou weten
te oordelen over een kunstwerk dan de tijdgenoten zelf en een door de eeuwen heen
absoluut en ongeschokt gebleven unanimiteit ten aanzien van een bepaald auteur zou
misschien meer argwaan verdienen te verwekken - Peyre citeert Dante als voorbeeld
- dan een ononderbroken opnieuw ‘in Frage stellen’, bediscussiëren en hertoetsen,
dat in gevallen als Shakespeare of Rousseau precies als blijk van leven, van blijvende
actualiteit kan worden gezien. De zg. ‘canon van literaire overlevering’, resultante
van een bestendige afwisseling van historische onrechtvaardigheid en corrigerend
historisch geweten, tevens synthese van de door de tijd geëffende doxologische
tegenstrijdigheden der kritiek, kan dan ook wel enige positieve waarde worden
toegekend, in zover althans zijn dynamisch en nooit definitief, nooit voltooid karakter
erkend wordt13.
Een bijzonder hachelijke onderneming is vanzelfsprekend het ‘historische lezen’,
dat een zo volmaakt mogelijk aanvoelings- en inlevingsvermogen veronderstelt ten
aanzien van vorm- en inhoudselementen die aan een voorbijgestreefd smaakgevoel
beantwoorden. Stelt men zich wel voldoende realistisch voor wat het betekent, welke
intellectuele krachttoer het als het ware vergt, werk uit vroeger tijd, dat, indien het
vandaag geschreven was, zijn waarde grotendeels zou verliezen, in zijn historiciteit
naar waarde te schatten, zonder artistieke kwaliteit met charme van het verleden of
esthetische bewondering met excuserend begrijpen te verwarren14? Maar zelfs al
aanvaarden we dat die historische benadering nauwelijks verwezenlijkbaar zou zijn
en dat ze bovendien slechts zin zou hebben voor duidelijk tijdsgebonden - en dat
betekent inderdaad vaak tweederangs - werk, dan nog is het extreem anti-historische
standpunt van een S. Etienne, die ze zonder meer als ongeldig wenst te verwerpen,
vanzelfsprekend fout15: door zich tot de zg. ‘meesterwerken’ te beperken, veroordeelt
zijn systeem in feite zichzelf; trouwens het is zelfbedrog te menen dat zelfs de
allergrootsten uit de wereldliteratuur

13

14

15

Het absolute vertrouwen dat vooral de historische school in het waardebepalende vermogen
van de ‘canon’ stelde (vgl. F. BAUR, De Literatuur, haar Historiographie en Methodes, in
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, I, Antwerpen-Brussel-'s-Hertogenbosch,
s.d., p. XII), lijkt nochtans ongefundeerd.
Ook G. PICON, die deze problematiek behandelt in zijn studie Le Jugement esthétique et le
Temps, in Revue d'Esthétique, VIII, 1955, pp. 135-156, slaagt er o.i. niet in een bevredigende
oplossing te vinden.
Zie S. ETIENNE, Défense de la Philologie, Bruxelles, 19472, = Collection Savoir, 12, o.m.
pp. 48 vlg. (‘Je ne crois pas l'histoire utile à l'intelligence des ceuvres littéraires, parce que
l'ceuvre littéraire que nous retenons est, pas définition, celle qui n'a pas besoin d'être expliquée
par l'histoire’).
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aan elke tijdsgebondenheid zouden ontsnappen. Veel genuanceerder en daarom ook
realistischer is de opvatting van Wellek e.a., die de historiciteit van het kunstwerk geprononceerder uiteraard in het kleine dan in het grote werk en in die zin mogelijk
wel een waardemeter - wel degelijk erkennen, zij het slechs als één facet ervan naast
het algemene, het blijvende, het eeuwige, maar die de volkomen adequate historische
reconstructie niet enkel voor onmogelijk, maar bovendien voor ongewenst houden,
omdat ze met de wellicht waardevolle bijdrage van latere realisaties eenvoudig geen
rekening houdt16. Uit de hele discussie onthouden we voorlopig, dat het historische
denken voor een rechtvaardige evaluatie een tegelijkertijd onmisbare, doch in de
praktijk zeer moeilijk realiseerbare voorwaarde blijkt te zijn, zulks in tegenstelling
tot wat de vertegenwoordigers van de historische school daaromtrent nogal naïef
dachten. Het lijkt inderdaad onvoorstelbaar, dat we ons tot volwaardige tijdgenoten
van een Homeros of een Shakespeare zouden kunnen metamorfoseren; daartoe zou
immers heel wat meer vereist zijn dan objectieve kennis van historische
omstandigheden, van artistieke en intellectuele concepties, van het literaire taalgebruik
enz.17
We wagen het dan ook te poneren, dat de evaluatie van literatuur uit het verleden
heel wat delicater is, heel wat zwaardere eisen stelt dan die van eigentijdse - en we
voegen daar onmiddellijk aan toe: uiteraard ook recente - literatuur18. Een voorbeeld
uit de praktijk moge dit thans verduidelijken.

3.
Eigenlijk uitgangspunt voor al deze beschouwingen was een typisch geval uit onze
eigen letterkundige geschiedenis dat ons altijd bijzonder geïntri-

16

17

18

en A. WARREN, op. cit., p. 42; R. WELLEK, Concepts of Criticism, pp. 16-17; vgl.
ook H.-E. HASS, Das Problem der literarischen Wertung, in Studium Generale, XII, 1959,
pp. 730-731.
‘there will always be a decisive difference between an act of imaginative reconstruction and
actual participation in a past point of view’ (R. WELLEK en A. WARREN, op. cit., p. 42); vgl.
ook W. KAYSER: ‘Wir sollen uns nicht zu Zeitgenossen des Entstehungsjahres machen, sondern
zu Zeitgenossen der Dichtung’ (op. cit., p. 53). Wanneer G. PICON (L'Fcrivain et son Ombre,
p. 267) beweert dat de tijdgeest van een periode veel moeilijker benaderbaar is dan de geest
van de kunst die ze heeft voortgebracht, dan heeft hij duidelijk de ‘grote’ kunst op het oog,
die dus welke het minst tijdsgebonden is; elders geeft hij trouwens toe dat valse kunst minder
goed onderscheidbaar is in het verleden (ib., p. 272).
Dit standpunt wordt ook gedeeld door W. MÜLLER-SEIDEL, op. cit., p. 35. Interessant ware
natuurlijk een vergelijking met andere kunsten: voor de schilderkunst en zeker de muziek
(omdat die de meest abstracte kunstvorm is?) geldt de stelling - naar ons gevoel althans niet in dezelfde mate of zelfs helemaal niet.
R. WELLEK
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geerd heeft: we bedoelen dat van de beruchte Rhijnvis Feith, meer bepaald dan als
auteur van de sentimentele romans Julia en Ferdinand en Constantia, die werken
dus waarop tot voor kort zijn reputatie en zijn literair-historische plaatsbepaling
grotendeels steunden, zij het dan misschien ten onrechte. Concreet gezien gaat het
hierom: nog niet zo lang geleden gold het zowat als normaal deze geschriften als
belachelijke uitwassen van een verkeerd begrepen preromantiek te beschouwen, die
literair-esthetisch moeilijk au sérieux konden worden genomen; thans echter heeft
een totale ‘new look’ ten aanzien van deze eigenaardige figuur zijn intrede in de
literatuurstudie gedaan en het blijkt voortaan zelfs compromittant zich over haar nog
verder smalend uit te laten. Waarop berust deze koerswijziging? In hoever was de
vroegere en is de moderne visie gefundeerd? Wat is uiteindelijk de ware, intrinsieke
waarde van dit werk en hoe kunnen we die achterhalen? Ziedaar de vragen die de
kritische beschouwer, die niet bereid is zich zonder meer bij eventueel nieuwe
conventies aan te sluiten, bestormen.
Laten we even de merkwaardige waarderingscurve van de Zwolse dichter in
herinnering brengen, zoals die uitvoerig geschetst wordt in de bekende monografie
van P.J. Buijnsters19. De aanvankelijke grote lof waarmee Feiths vroegste sentimentele
publikaties begroet werden - de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen
aarzelden niet zelfs zijn Julia een meesterwerk te noemen -, zou al vlug overstemd
worden door kritiek en spot, zodra de antisentimentele stroming van 1784 af de
overhand kreeg met woordvoerders als Bellamy, De Perponcher, Kinker, Bilderdijk
en Fokke Simonsz. De rehabilitatie die hem naar het eeuweinde toe te beurt viel, en
die hij vooral aan het grote leerdicht Het Graf van 1792 te danken had, luidde een
periode van nieuwe roem in, die zijn hoogtepunt bereikte bij zijn dood in 1824.
Omstreeks het midden van de 19de eeuw begon dan de geleidelijke neergang van
zijn reputatie, mede als gevolg van het gewijzigde geestelijke klimaat en gestimuleerd
door de ergernis die zijn epigonen verwekten: zodra niet enkel zijn literair talent,
doch bovendien ook zijn menselijke authenticiteit in twijfel werd getrokken - Busken
Huet en Jonckbloet waren de eersten om dit te doen -, waren de voorwaarden vervuld
om Feith hoogstens nog als historisch curiosum, respectievelijk als pathologisch
fenomeen te beschouwen. Enkele uitzonderlijke rustpunten daarin niet te na gesproken
- zo de waardering van Verwey en Kloos, die in de Zwollenaar

19

P.J.A.M. BUIJNSTERS, Tussen twee Werelden. Rhijnvis Feith als Dichter van ‘Het Graf’, Assen,

1963, Hfst. 7, pp. 257 vlg.
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een verre voorloper van het 80-er individualisme meenden te mogen zien, of de
objectiviteit van enkele literatuurhistorici als Koopmans - werd zijn reputatiecurve
verder hopeloos naar omlaag gedrukt door mensen als Ten Brink, Kalff, Ten
Bruggencate, Te Winkel, om met Prinsen een dieptepunt te bereiken, waaruit een
heropstanding ten enenmale onmogelijk scheen. En toch is Feith die onverwachte
herwaardering onlangs nog ten deel gevallen: voorbereid in de jaren '30 door Van
Duinkerken, maar hoofdzakelijk na de Tweede Wereldoorlog omstandiger
gemotiveerd in de studies van Brandt Corstius, Buijnsters en Smit.
Laten we thans iets nader de criteria onderzoeken waarop die merkwaardige
afwisseling van doxologische ups en downs steunt. Feith zelf - en de getuigenissen
van zijn tijdgenoten bevestigen het grotendeels - schreef zijn bijval vooral toe aan
de vernieuwing die hij met zijn persoonlijke gevoelsexpressie in de Nederlandse
letteren had gebracht, veeleer dan aan de intrinsieke kwaliteiten van zijn werk20.
Precies aan die gevoeligheid echter namen de bestrijders van de sentimentaliteit
aanstoot: allereerst omdat ze door haar meeslepend vermogen een schadelijke morele
invloed op de jeugd heette uit te oefenen, en in de tweede plaats omwille van haar
overdrevenheid en onnatuurlijkheid. De herwaardering die op het einde der 18de
eeuw ingezet werd en de hele eerste helft der 19de eeuw zou standhouden, berustte
in feite op een tendentieus geretoucheerd beeld van de dichter: in die zin dat zijn
sentimentele periode zoveel mogelijk verzwegen werd of vergoelijkt als een tijdelijk
toegeven aan een voorbijgaande mode, en bijgevolg het volle licht viel op de
beoefenaar van klassieke genres, de vaderlandse zanger en christelijke leerdichter,
wiens morele voortreffelijkheid zelfs zwaarder doorwoog bij de waardering dan zijn
artistieke betekenis. Wanneer daarna Feiths image opnieuw en nu grondig afgetakeld
werd, dan gebeurde zulks, indien niet uitsluitend, dan toch in belangrijke mate op
grond van zijn sentimentaliteit, die als opgeschroefd en onwaarachtig werd
aangevoeld: enkele pogingen niet te na gesproken om een verklaring te vinden voor
's dichters onvrede met de aardse realiteit, struikelden de meeste commentatoren over
de toon van inauthenticiteit die hun in de verwoording daarvan trof, en die, vooral
in het licht van wat algemeen voor zijn psychologische en biografische realiteit werd
gehouden, als belachelijke en smakeloze pose geïnterpreteerd werd. Hun laatste
pluimen lieten de sentimentele romans in de handen van com-

20

P.J. BUIJNSTERS,

op. cit., pp. 257-258.
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paratistische invloedenspeurders, die ze als niet veel meer dan als talentloze kopieën
van buitenlandse voorbeelden ontmaskerden. De heel enkelen die dan toch bereid
bleken Feith enig krediet te geven als artiest - zo Verwey b.v. -, moesten erkennen,
dat zijn oeuvre esthetisch uitermate zwak uitviel. Het moet trouwens onmiddellijk
opvallen, hoe zelden bij al die benaderingen het specifiek literaire aspect aan bod
kwam. Voor zover het sentimentele werk het algemeen oordeel over de dichter
beïnvloedde, gebeurde zulks nagenoeg uitsluitend in negatieve zin; de argumenten
die daarbij werden ingeroepen - literaire vernieuwing, zedelijke invloed, vooral
biografische authenticiteit en oorspronkelijkheid - raken bovendien de intrinsieke
artistieke waarde niet direct en zijn dus wezenlijk extra-esthetisch.
Hetzelfde kan nu worden gezegd van de meeste - en ongetwijfeld ernstiger rehabilitatiepogingen van de laatste jaren. Het minst nog van Anton van Duinkerken,
die als eerste de authenticiteit van Feith als dichter beklemtoonde, al diende ook hij
toe te geven dat de innerlijke gespletenheid waaronder hij leed, slechts heel
uitzonderlijk tot grote poëzie aanleiding had gegeven21. Het belangrijkste feit in de
moderne Feith-studie was zonder enige twijfel het verschijnen van de voortreffelijke
dissertatie van Buijnsters, waarin aan de hand van nieuwe documenten overtuigend
aangetoond werd, hoe reëel de hypergevoelige kwetsbaarheid van deze ogenschijnlijk
gelukkige en welvarende man wel was en hoe de levensangst en de eeuwigheidshunker
die, geactiveerd door de zware gemoedscrisis die hij omstreeks 1787 doormaakte,
vooral zouden worden uitgesproken in zijn latere religieus-didactische dichtwerken,
reeds voorheen tot het grondpatroon van zijn karakter behoorden22. Afgezien echter
van het feit dat de nadruk in deze studie principieel ligt op het leerdicht Het Graf waarvan de stilistische verdiensten trouwens terecht in het licht worden gesteld -,
gelukt het Buijnsters evenmin de storende discrepantie tussen leven en werk, zoals
die vooral in de vroege sentimentele romans en gedichten tot uiting kwam, artistiek
te motiveren, m.a.w. deze geschriften qua kunstwerken aanvaardbaar te maken23. De
auteur gaat zelfs nog verder, waar hij tot onze verbazing

21

22
23

A. VAN DUINKERKEN, Feith of het bovenzinnelijk Verdriet, in Achter de Vuurlijn, Hilversum,

1930, pp. 135-142. De studies van H.M. VAN PRAAG, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, VI, 1951
en J.C. BRANDT CORSTIUS, Feith als Overgangsfiguur, in De Nieuwe Taalgids, L, 1957, die
de nieuwe literair-esthetische inzichten van Feith in het licht stellen en hem als belangrijke
overgansfiguur op de breuklijn van classicisme en romantiek situeren, raken ons onderwerp
slechts indirect.
P.J. BUIJNSTERS, op. cit., p. 43.
Zie o.m. op. cit., pp. 31, 34 (‘Feiths oneindigheidservaring was in zijn Julia-periode niet
minder groot dan in 1792, maar vooralsnog ontbrak het hem aan vormkracht, om het stugge
taalmateriaal werkelijk een magische werking te geven’), 46 (‘Er bestaat echter in deze
tweede periode een zekere discrepantie tussen de nog langs vele kanten aan “de wereld”
gebonden dichter en zijn in het bovenzinnelijke verankerde poëzie’), 47 (‘Toch valt moeilijk
te ontkennen, dat een zo rimpelloos bestaan, als dat van Feith lange tijd mocht heten, a priori
weinig kansen biedt op doorleefde poëzie’).
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meent een exclusief-esthetisch standpunt ten aanzien van Feith, zoals dat b.v. door
Kalff ingenomen werd, als onbevredigend te mogen verwerpen24! Ook elke poging
om via inzicht in Feiths bedoelingen meer begrip aan te kweken voor diens vroegste
werk, gaat van een fundamenteel verkeerd standpunt uit: het feit dat de dichter wilde
experimenteren met zijn sentimentaliteit en deze met het oog daarop bewust
cultiveerde - zoals hijzelf toegaf in zijn Verhandeling over het Heldendicht -, moge
dan de voorstanders van de aprioristische ‘onechtheid’ van zijn werk niet noodzakelijk
in het gelijk stellen, voor de uiteindelijke artistieke waardebepaling ervan blijft het
ten enenmale irrelevant25. Dat geldt al evenzeer voor de argumenten die W.A.P. Smit
nog onlangs aanvoerde26: noch het gewild exemplarische karakter van Julia, dat
verantwoordelijk is voor de programmatische ontwikkeling van de gebeurtenissen
in dat boek, noch Feiths theoretische opvattingen inzake de sentimentele roman,
waarin de voorvallen aan de gewaarwordingen ondergeschikt dienen te zijn, en die
de onduidelijke, fragmentarische structuur ervan verklaren, doen een geldig excuus
aan de hand voor eventuele artistieke onvolkomenheden, die ook Smit moeilijk kan
ontkennen.
De recente herwaardering van Feith steunt dan ook quasi-geheel op het bewijs van
zijn menselijke - d.w.z. biografische en psychologische - authenticiteit. We willen
wel toegeven dat dit onze visie op de persoonlijkheid, zelfs de artistieke
persoonlijkheid, van de dichter aanzienlijk corrigeert, doch inzake het al dan niet
geslaagd zijn van zijn werk is het allerminst doorslaggevend. De oprechtheid der
inspiratie wordt thans vrij algemeen als geldig evaluatiecriterium verworpen. Daar
waar J. Petersen in zijn waardensysteem nog een belangrijke plaats toekende aan de
‘Echtheid’ - naast ‘Grösze’ en ‘Sinnbildhaftigkeit’ -, daarbij een nauwe correlatie
aanvaardend tussen menselijke en artistieke authenticiteit, acht de moderne
literatuurwetenschap, meer en meer uitgaande van het autonomieconcept van het
kunstwerk, de overtuigingskracht van de artistieke structuur zelf terecht de enige
norm die esthetisch van

24

25
26

Ib., p. 288; n.a.v. Ten Bruggencate's stelling: ‘Het gaat hier niet om prijzen of afkeuren, doch
om begrijpen, inzien’ meent hij dat ‘de schrijver zich terecht keerde tegen een uitsluitend
esthetische benadering van het kunstwerk’ (p. 289, cursivering van ons).
Ib., pp. 29-30.
W.A.P. SMIT, Rhijnvis Feith en de Liefde van Julia, in Dietse Studies. Bundel aangebied aan
Prof. Dr. J. du Plessis Scholtz..., Kaapstad enz., 1965 (ook in W.A.P. SMIT, Twaalf Studies,
Zwolle, 1968, pp. 112-125).
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belang is27. Dat oprechte ontroering niet noodzakelijk tot authentieke kunst hoeft te
leiden, is trouwens zonder meer evident en precies de sentimentele en romantische
literatuur biedt voorbeelden te over van literaire mislukkingen die nochtans in een
als authentiek ervaren levensgevoel hun oorsprong vonden28. Daarmee is tevens
gezegd dat, in ruimere zin, de intenties van de auteur - en zijn initiale emotie, voor
zover ze bewust beleefd wordt, kan daartoe worden gerekend -, hoe belangwekkend
op zichzelf ook, uiteindelijk niet als beslissende beoordelingscriteria kunnen worden
ingeroepen. In het spoor van Ingardens fenomenologie en van de werkimmanente
methode in het algemeen heeft de nieuwere literatuurstudie de nadruk verlegd van
de intentionaliteit van de kunstenaar op die van het kunstwerk zelf, in zover zelfs
dat een eventuele discrepantie tussen beide niet noodzakelijk een negatief oordeel
ten aanzien van dit laatste hoeft te impliceren29. Voorlopig besluiten we dat het recente
Feith-onderzoek onze moeilijkheden in verband met de esthetische waardebepaling
van zijn sentimenteel werk geenszins heeft opgeruimd; de vraag in hoever die
geschriften esthetisch geslaagd zijn, blijft dus volledig open en de absolute
ongeldigheid van Prinsens - het weze toegegeven: nogal oneerbiedige - schaterlach
uiteindelijk nog te bewijzen.

27

28
29

Die Wissenschaft von der Dichtung. System und Methodenlehre der
Literaturwissenschaft, I, Berlin, 1939, onderscheidt esthetische, ethische, religieuze en
‘volkhafte’ ‘Echtheit’; de esthetische bestaat in ‘widerspruchsloser Einklang und organisches
Gleichgewicht aller Elemente, die sich bei der Analyse ergeben haben, also der Harmonie
zwischen innerer und äuszerer Form, zwischen Erlebnis und Gestaltung, zwischen Stil und
weltanschaulicher Haltung, zwischen Technik und Problemen, zwischen sprachlicher
Darbietung und Idee’ (p. 269, cursivering van ons), terwijl de ethische ‘Echtheit’ gezien
wordt in de ‘Ernst (...) mit dem Probleme und Ideen aus der Tiefe eigensten Erlebnisses
geschöpft und als folgerichtige Grundanschauungen, Erziehungsgedanken und charaktervolle
Lebensmaximen durchgebildet sind’ (valse sentimentaliteit is dan een uiting van ethische
onechtheid) (ib., pp. 269-270). Kritiek op Petersens ‘Echtheif’-concept leverde J. ELEMA in
Echt oder unecht. Zum Problem der literarischen Wertung, in Neophilologus, XXXVI, 1952,
pp. 33 vlg. Zie verder PEYRE, op. cit., p. 241 (‘Few notions have been as harmful to criticism
as well as to writers as that mystical concept of sincerity put forward as a test of human and
artistic greatness), W. KAYSER, op. cit., pp. 44-45, S. DRESDEN, Souvenir. Een Beschouwing
over Kunst en Kitsch, Den Haag, (1963), pp. 7-8.
‘many of the worst wrecks in the history of letters were once produced, with a sob in the
voice and a bleeding heart, by desperately sincere artists’ (H. PEYRE, op. cit., p. 240).
‘Dabei ist die Intention des Autors nur insoweit relevant, als sie mit der des Werkes identisch
ist. Kriterium der Wertung kann nur die vom Werk selbst intendierte Vollkommenheit, die
in ihm selbst angelegte Möglichkeit der Wertverwirklichung sein’ (H.-E. HASS, op. cit., p.
746; Zola wordt zelfs geciteerd als voorbeeld van een ‘werkintentie’ die de ‘auteursintentie’
achter zich laat, dus overtreft); zie ook W. MÜLLER-SEIDEL, op. cit., pp. 13-15.
J. PETERSEN,
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4.
Laten we ons daarom eerst bezinnen op het wezen van de evaluatieact zelf, zowel
algemeen als in het meer speciale geval van historische literatuur, en daarna de meest
gebruikelijke waardecriteria nog eens bondig overzien30.
Zoals reeds uit de inleidende beschouwingen gebleken is, verloopt de evaluatie in
feite - of kan ze althans verlopen - in twee trappen, een eerste die louter subjectief
blijft, en een tweede die, indien niet objectief, in elk geval objectiverend kan worden
genoemd. Elke lezer, op welk niveau ook, ondervindt bij zijn contact met het literaire
kunstwerk een spontane reactie van emotieve orde, gaande van verveling of afkeer
tot ontroering of bewondering. Deze volkomen subjectieve ervaring impliceert reeds
een waardebeleving en leidt dus, hetzij intuïtief, hetzij min of meer bewust, tot een
uiteraard eveneens subjectief waardeoordeel. In veel gevallen en vooral naarmate de
lectuur meer bewust, meer gemotiveerd gebeurt - dus per definitie bij de criticus en
de beoefenaar der literatuurwetenschap -, doet zich daarna een behoefte gevoelen
aan verificatie, aan controle van de initiale emotie en de daarop steunende evaluatie,
door nader onderzoek van het werk in het licht van literaire, historische of technische
kennis en door toetsing van de leeservaring aan een waardensysteem. Deze tweede
fase van de beoordeling veronderstelt een gewild afstand nemen van het kunstwerk,
een duidelijk doelbewuste instelling en uiteraard kritische reflectie; door te refereren
aan gegevens in het werk zelf en meer in het algemeen buiten het oordelende subject,
koestert ze bovendien uitgesproken objectieve pretenties, wat vanzelfsprekend nog
niet betekent dat ze dergelijk ideaal kan bereiken. Alles hangt er ten slotte van af in
hoever de beschouwer in staat is dit objectiveringsproces in zijn geest en gemoed
door te voeren, in hoever het hem gelukt de beleving door reflectie te vervangen of
althans te corrigeren31. Ons lijkt het nochtans problematisch dat het subject, ook in
zijn meest oprechte poging het object voor zichzelf te laten getuigen,

30

31

Een van de indringendste behandelingen van het complexe evaluatieprobleem vindt men
zeker bij H.-E. HASS, Das Problem der literarischen Wertung, in Studium Generale, XII,
1959, pp. 727-756; diepgaande beschouwingen ook bij G. PICON, L'Ecrivain et son Ombre
(Introduction à une Esthétique de la Littérature, I), Paris, 1953, Hfst. III, XI. Moderne
theorieën terzake worden kritisch onderzocht door W. KAYSER, Literarische Wertung und
Interpretation, in Die Vortragsreise, Bern, (1958), pp. 39-57; F. LOCKEMANN,
Literaturwissenschaft und literarische Wertung, München, 1965, Einleitung; E. LUNDING,
Absolutismus oder Relativismus? Zur Wertfrage, in Orbis Litterarum, Vol. XXI, 1966, no
1, pp. 71-94.
C.F.P. STUTTERHEIM beschrijft die objectiveringsniveaus in Hfst. II en III van zijn Problemen
der Literatuurwetenschap, Amsterdam, 19662.
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er ooit in zal slagen zich geheel uit te schakelen en te beletten dat zijn oorspronkelijke,
spontane reactie de uiteindelijke oordeelvelling kleurt of zelfs bepaalt.
We willen die essentiële subjectieve inbreng in de evaluatieact - en dus ook in zijn
beslissende tweede fase - nog even omstandiger toelichten en tevens aantonen dat
hij lang niet uitsluitend aan invloed van het initiale schokeffect te wijten is. Het
kunstwerk bestaat uiteraard als een vooraf gegeven object buiten elk contact met
enig publiek om, als een in zichzelf zinvolle en artistieke structuur van taaltekens,
door de kunstenaar met potentiële betekenissen en waarden geladen. Doch dit bestaan
is zo volkomen theoretisch, dus abstract en irreëel, dat de vaststelling ervan even
nutteloos als irrelevant moet heten: tot werkelijk leven en meteen tot zijn eigenlijke
voltooiing komt het kunstwerk immers eerst via zijn individuele realisatie door de
lezer; daardoor wordt het tevens van louter potentiële waarde tot voorwerp van een
reële waardebeleving. Weliswaar zullen deze realisatie en waardebeleving, althans
bij de competente en eerlijke lezer, gebonden zijn aan en dus gelimiteerd door de in
het werk zelf potentieel voorhanden zijnde mogelijkheden, zullen ze dus georiënteerd
worden door de door het werk zelf verstrekte aanwijzingen32. Maar dat kan niet
beletten, dat die lezer in de door hem verwezenlijkte concretisatie afhankelijk zal
blijven van een belangrijk aantal extrinsieke factoren, zoals zijn temperament,
levenservaring, leeftijd, vorming, taalgevoel, ja zelfs zijn opmerkzaamheidsgraad of
de stemming waarin hij toevallig verkeert, en dat zijn waardering hierdoor
onvermijdelijk zal worden beïnvloed. Even onvermijdelijk zal die individuele
benadering moeten gebeuren vanuit de context van een bepaalde cultuurtraditie met
eigen specifieke waardecriteria, niet enkel esthetische trouwens, maar zelfs morele,
religieuze en levensbeschouwelijke: die zullen immers bezwaarlijk totaal kunnen
worden geweerd uit de confrontatie met de wereld van het kunstwerk, die wel degelijk
refereert aan een buiten-artistieke levensrealiteit, waarin die waarden een rol vervullen
en de mens tot partij kiezen dwingen33. Er is trouwens meer: ook 's lezers eigenlijk
esthetisch smaakgevoel, voor

32

33

G. PICON spreekt in dat geval van een ‘rapport (jugement) de droit’ (d.w.z. Gemotiveerd), te

onderscheiden van het ‘rapport (jugement) de fait’ (niet gemotiveerd): ‘A partir d'une oeuvre
donnée, si tous les sentiments sont possibles, tous ne sont pas recevables: il en est qui lui
rendent une justice que les autres lui refusent’ (L'Ecrivain et son Ombre, pp. 282-283); zie
hierover ook M. JANSSENS, De Schaduwloper, pp. 197 vgl. met verwijzingen naar A. NISIN,
La Littérature et le Lecteur, Paris, (1960).
Vgl. M. WEHRLI, Wert und Unwert in der Dichtung, Köln-Olten, 1965, pp. 35-36; M. JANSSENS,
De Schaduwloper, pp. 119, 212.
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de bewustwording van de waarden in het benaderde werk uiteraard essentieel, is,
voor zover het in de praktijk gevormd werd door voorafgaande literaire contacten
en ervaringen, een ten opzichte van dat werk aprioristisch en dus ‘tendentieus’
gegeven. De door de beschouwer gereleveerde en geapprecieerde waarden zullen
dus vaak niet meer blijken te zijn dan projecties van zijn eigen empirisch gewonnen
of theoretisch geïnspireerde, doch in elk geval dogmatische kunstopvattingen, die
hij min of meer gewild aan de gegevens van het werk poogt te demonstreren34.
Indien de evaluatie niet het werk-an-sich tot voorwerp heeft, doch enkel een
subjectieve realisatie ervan, dan is het even evident dat de esthetische waarden die
ze eventueel aan het licht brengt, geen objectieve waarden zijn in de letterlijke zin
van het woord: ze openbaren zich slechts in functie van een specifieke
object-subject-relatie en bezitten daarbuiten geen algemene geldigheid, wat een
zekere mate van intersubjectieve eensgezindheid terzake overigens niet hoeft uit te
sluiten35. Hun verregaande relativiteit komt trouwens niet enkel tot uiting wanneer
we ze beschouwen vanuit het standpunt van het oordelende subject, zoals we daarnet
deden, maar eveneens in hun relatie tot het literaire object. Het moet immers duidelijk
zijn dat elke binnen een kunstwerk als nog zo reëel ervaren en erkende waarde
ophoudt dit te zijn, zodra ze uit dat werk wordt geïsoleerd: dezelfde eigenschap b.v.
die onmiskenbaar mede de waarde bepaalt van grote literatuur, kan best ook in
minderwaardige produkten aanwezig zijn zonder er nochtans hetzelfde effect te
sorteren. Waaruit blijkt dat deze waarden eveneens slechts tot gelding komen in de
specifieke en unieke context van een bepaald werk, in relatie tot de totaliteit van dat
werk als organische eenheid, en nooit kunnen worden veralgemeend tot een systeem
van pasklare, normatieve regels, waarvan de auteur zich zonder meer zou kunnen
bedienen36. De dubbele paradoxaliteit van de waarden, die voor zoveel misverstanden
verantwoordelijk is, schuilt precies in het feit dat ze tegelijk objectgebonden zijn,
dus als concrete gegevenheden in het werk aanwezig, én toch subjectief geladen
worden door de van het individu uitgaande evaluatieact, dat ze tegelijk wortelen in
de unieke individualiteit van het

34

35
36

op. cit., p. 23. Dit geldt ook algemener: ‘jede Wertungslehre ruht auf
einer Theorie der Dichtkunst, ja auf einer Ästhetik, ob sie nun ausgesprochen wird oder
nicht’ (W. KAYSER, op. cit., p. 45). Vgl. ook R. BAKTHES, Critique et Vérité, Paris, 1966, p.
20.
H.-E. HASS, op. cit., p. 729.
G. PICON, L'Ecrivain et son Ombre, pp. 294-296; zie ook H.-E. HASS, op. cit., p. 739.
W. MÜLLER-SEIDEL,
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werk én toch de neiging vertonen, door die evaluatieact geabstraheerd en dus tot op
zekere hoogte geobjectiveerd te worden.
Blijkt de literaire creatie aldus wel bijzonder moeilijk te vatten en naar waarde te
schatten in haar object-zijn, dan wordt die moeilijkheid nog verdubbeld in het geval
van oudere literatuur, allereerst omdat de persoonlijkheid van de lezer na verloop
van tijd een grondige metamorfose heeft ondergaan, hij totaal anders gevormd en
gemotiveerd is dan de tijdgenoot en vanuit een fundamenteel verschillende context
en gezichtshoek oordeelt, en in de tweede plaats omdat het werk zelf, als potentieel
voorwerp van een lezersconcretisatie, een proces van wijzigingen heeft doorgemaakt:
in het licht van de talloze nieuwe gegevens, door de historische ontwikkeling in de
realiteit van wereld, cultuur en mens beschikbaar gesteld, in contact bijgevolg met
een voortdurend zich wijzigende en zich verruimende menselijke ervarings- en
bewustzijnswereld, moeten ook de realisatiemogelijkheden van het werk immers
onvermijdelijk evolueren, d.w.z. dat ze meestal ruimer zullen worden, in die mate
althans dat het werk blijkt zich te kunnen aanpassen aan het nieuwe - H.-E. Hass
spreekt in dat verband van ‘historische Sinnentfaltung’ en ‘Lebenserweiterung’ van
het werk37 -, maar eventueel ook beperkt, in zover de nieuwe verworvenheden
onverenigbaar ermee blijken te zijn. Dit heeft voor gevolg, dat een adequate
reconstructie van de oorspronkelijke leeservaring, zoals die door de historische school
werd beoogd, hoe relatief nuttig ook, in feite aan de realiteit van de esthetische
beleving voorbijgaat. Het merkwaardige aan literatuur immers is, dat ze tegelijk
gebonden is aan haar historische oorsprong, gegroeid uit een historische samenhang,
waarin zowel auteur en tijd als traditie en taalvorm samenspelen, en zich bij elke
latere concretisatie toch weer als een volkomen nieuw, actueel en daarom in zekere
zin eeuwig ervaringsobject aan de lezer aanbiedt: een complex fenomeen dus waarin
tijdsgebondenheid en tijdeloosheid elkaar voortdurend kruisen en waarvan de
benadering - zoals Picon het uitdrukt - onherroepelijk een confrontatie, meestal zelfs
botsing tussen twee ‘temporalités’ veronderstelt, de historische temporaliteit van het
werk en de actuele temporaliteit van ons oordeel38.

37
38

H.-E. HASS,

op. cit., p. 731.

G. PICON, Le Jugement esthétique et le Temps, in Revue d'Esthétique, VIII, 1955, pp. 136-137.
Treffend drukt ook HASS die complexiteit uit in volgende definitie: ‘Das Werk ist in diesem

Sinne ein Zeitgebundener Träger zeitloser Werte, die dann in jeweils zeitgebundenen
Konkretisationen aktualisiert werden’, op. cit., p. 731; M. WEHRLI, op. cit., p. 31, noemt het
kunstwerk i.v.m. zijn bestendige ‘veranderlijkheid’ in het licht van de literair-historische
evolutie ‘ein Beziehungssystem’.
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Daarmee mogen dan - meer theoretisch nu - de onoverkomelijke moeilijkheden
aangetoond worden geacht, die ons rechtmatig objectiviteitsstreven bij de benadering
en beoordeling van literaire kunst in de weg staan. Sinds Kant in zijn Kritik der
Urteilskraft de fundamentele subjectiviteit van het esthetische smaakoordeel
poneerde39, hebben alle objectiviteitsaanspraken van de literatuurwetenschap op het
stuk van de evaluatie het moeten afleggen tegen de evidentie van haar
betrekkelijkheid. Het waardeoordeel, ook al veronderstelt het wel degelijk een zekere
mate van objectivering, kent geen feitelijke objectiviteit; het ware dan ook realistischer
in plaats van in dat verband voortdurend met objectiviteit te schermen, te erkennen
dat hoogstens begrenzing van de subjectiviteit het uiterste doel kan zijn.

5.
Het kan hier vanzelfsprekend niet de bedoeling zijn de diverse normsystemen, zoals
ze, te beginnen met Aristoteles' Poëtica tot en met Müller-Seidels recente boek, in
de loop der jaren ontworpen werden, kritisch te onderzoeken. In zijn voortreffelijke
studie heeft H.-E. Hass echter de meest gebruikelijke waardecriteria geïnventariseerd
en gerangschikt, wat een korte, overzichtelijke behandeling vergemakkelijkt40. Hij
constateert daarbij terecht dat het vaak zelfs niet om maatstaven in eigenlijke zin
gaat, doch veeleer om dogmatische ‘Wesensbestimmungen’ die men de literatuur
toe- of voorschrijft, of zelfs maar om mogelijke gezichtspunten voor de evaluatie,
d.w.z. aspecten waaronder het werk met het oog op zijn waardebepaling beschouwd
kan worden. Hass onderscheidt de ‘Wesensbestimmungen’ die steunen op inzicht in
de specifieke zijnsvorm van literatuur en leiden tot de eis van zinvolle ‘Gestaltung’
en hechte structurering, en daarnaast die, welke voortvloeien uit sommige de literatuur
toegedachte functies, met name haar vermeende ‘Lebensbedeutsamkeit’ en
‘Erkenntnisbedeutsamkeit’. Criteria die tot de eerste categorie behoren, en dus een
meer intrinsiekesthetisch karakter vertonen, zijn o.m.: aanschouwelijkheid, innerlijke
harmonie en stilistische ‘Einstimmigkeit’, bondigheid en maat, functionaliteit der
aangewende stijlmiddelen, alle uiteindelijk samenvloeiend

39

40

Die Kritik der Urteilskraft, 1. Teil, o.m. § 17 (‘Es kann keine objektive
Geschmacksregel, welche durch Begriffe bestimmte, was schön sei, geben...’), § 33 (‘Das
Geschmacksurteil ist gar nicht durch Beweisgründe bestimmbar, gleich als ob es blosz
subjektiv ware’), Werke, Bd. V, Wiesbaden, (1957), pp. 313, 377.
H.-E. HASS, op. cit., pp. 737 vlg.
I. KANT,
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in de veelgeprezen eenheid van ‘Gehalt’ en ‘Gestalt’; duidelijk subjectiever normen
van vaak extra-artistieke inspiratie en nog steeds graag gehanteerd door de zg.
levenskritiek41, levert de tweede reeks op, waaruit we noemen: levensgehalte,
authenticiteit, natuurlijkheid, algemeen menselijk karakter, symbool- en ideeëngehalte,
uitdrukking van de tijdsgeest, diepte, universaliteit, grootheid enz.; ten slotte zijn er
nog de criteria die aan dat onderscheid ontsnappen, zoals oorspronkelijkheid,
nieuwheid, individualiteit van taal en stijl.
Aangenomen dat de som van deze zg. maatstaven nagenoeg het hele taalkunstwerk
in al zijn facetten omspant, dan nog blijft hun praktische bruikbaarheid uiterst
twijfelachtig, gezien hun abstracte en vage algemeenheid, die de individualiteit en
uniciteit van het concrete werk slechts bij benadering dekt, gezien de kunstmatige
isolering waarop zij steunen, van verschijnselen die slechts in hun samenhang en
samenspel tot gelding komen, gezien ten slotte de verregaande willekeur die hun
toepassing toelaat, vermits het hier vrijwel nergens om concreet meetbare grootheden
gaat. Uiteindelijk helpt het ons slechts weinig te weten of één of ander aspect van
het werk adequaat of volmaakt gerealiseerd werd, indien we er niet toe kunnen komen
dat werk zelf in zijn waarde als artistieke totaliteit te vatten42.
Het is juist de grote verdienste van de moderne werkimmanente methoden de
nadruk te hebben verlegd op het werk zelf als - zij het geslaagde, doch onverbrekelijke
- organische eenheid en daarin de normen van zijn intrinsieke waarde te hebben
gezocht; meteen werden voor de evaluatie nieuwe perspectieven geopend, ook al
was dat vaak niet de directe bedoeling. Hoewel het ongetwijfeld gemakkelijker valt
theoretisch te spreken - zoals Kayser - over ‘Forderungen, die sich aus dem Werk
heraus stellen’43, dan daarmee in de praktijk te werken, toch is men met die opvatting
op de goede weg. Sommigen zullen wellicht opwerpen, dat de literatuur daarbij tot
louter stijl en ‘Gestalt’ gereduceerd wordt, doch niemand zal nog willen ontkennen
dat juist op dat niveau essentiële bronnen van haar mysterieuze werkingskracht te
achterhalen zijn. Afgezien van zekere nuances in de gebruikte termino-

41

42
43

Zij spelen b.v. nog een hoofdrol in de evaluatiesystemen van Ermatingers leerling BERIGER,
Die literarische Wertung, Halle, 1938; vgl. ook diens Werterlebnis, Erkenntniskritik und
Systematik als Voraussetzungen literarischer Wertung, in Orbis Litterarum, Vol. XXI, 1966,
no 1, pp. 1-11 en PETERSEN, Die Wissenschaft von der Dichtung, Berlin, 1939.
H.-E. HASS, op. cit., p. 739.
W. KAYSER, op. cit., p. 50 (‘wir fragen, was das Werk sein will und messen es an ihm selber’);
ook H.-E. HASS, op. cit., p. 746 (het werk ‘bestimmt selbst die Kriterien seiner Wertung, und
der Leser hat sie daher dem Werk und nicht einem Wertsystem auszeihalb seiner abzufragen’).
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logie en zelfs in de interpretatie ervan, blijkt toch een vrij algemene eensgezindheid
te bestaan inzake de hier bedoelde ‘Forderungen’, die meestal neerkomen op: eenheid,
complexiteit, intensiteit44. Eenheid betekent harmonie tussen de samenstellende delen,
veronderstelt functionaliteit en geïntegreerdheid hiervan in een afgerond, homogeen
geheel; ten dele stemt ze overeen met de vroeger hogelijk geprezen ‘Einstimmigkeit’.
Hoe voorzichtig zelfs met een ogenschijnlijk zo evidente regel dient te worden
omgesprongen, bewijzen nochtans zovele vormen van avant-gardekunst, waarin
stijlbreuk en dissonant precies een functionele rol vervullen45. Complexiteit wijst op
een mogelijke gradatie in de organisatiemoeilijkheden: hoe gedifferentieerder de
bestanddelen, hoe moeilijker de integratie en hoe verdienstelijker de bereikte eenheid.
Aldus wordt dat werk hoger geschat waarvan de eenheid op krachtiger inwendige
spanningen gebouwd is46. Met intensiteit ten slotte wordt de essentieel in het
taalgehalte schuilende vormkracht bedoeld, waarmee deze eenheid in de
verscheidenheid overtuigend wordt verwezenlijkt, en waarmee de gegevens van het
werk zich dwingend ter realisatie aan de lezer opdringen. Klopt dit alles theoretisch,
dan valt het natuurlijk nog te bezien, in hoever de nog jonge wetenschap der stilistiek
praktisch in staat zal blijken, via gedetailleerd stijl- en structuuronderzoek, voldoende
nauwkeurige en algemeen controleerbare gegevens ter beschikking te stellen, waarop
een min of meer betrouwbare evaluatie kan worden gefundeerd.
Op zoek naar begrenzingsmogelijkheden van onze subjectiviteit, zijn we dus
allereerst aangewezen op het werk zelf, dat de lezer, respectievelijk onderzoeker, in
de loop van gestadige omgang, ondervraging en studie, tot op zekere hoogte de sleutel
van zijn adequate evaluatie levert. Naarmate we echter met literatuur uit een verder
verleden geconfronteerd worden, waarvan de beleving mede van historisch bepaalde
factoren afhankelijk is, zal die methode al veel minder voldoening schenken: om te
beginnen kan al de vraag worden gesteld of de vooral op moderne teksten afgestemde
intrinsieke analyse wel haar volle efficiëntie bewaart voor oudere - met name
middeleeuwse tot 18de-eeuwse - werken, maar zeker is het dat in die gevallen ook
beroep zal moeten worden gedaan op een vorming van de lezer, niet meer vanuit het

44

45
46

Aldus de formulering van M.C. BEARDSLEY, Aesthetics, Problems in the Philosophy of
Criticism, New York, 1958, die - zij het met de nodige varianten - bij heel wat moderne
theoretici terug te vinden is (vgl. J.J.A. MOOIJ, Over de Methodologie van het Interpreteren
van literaire Werken, in Forum der Letteren, IV, 1963, p. 154).
H. PEYRE, op. cit., p. 231; ook W. MÜLLER-SELDEL, op. cit., pp. 100 vlg.
W. KAYSER, op. cit., pp. 46 vlg.; H.-E. HASS, op. cit., p. 742.
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werk, doch vanuit de historische context naar het werk toe. Indien historische
omstandigheden zoals tijdstijl, traditie, geldende poëtica, die ongetwijfeld gedeeltelijk
in de intentionaliteit zowel van auteur als van werk verdisconteerd zijn, bezwaarlijk
volwaardige criteria aan de hand kunnen doen, dan verstrekken zij ons in elk geval
wel aanwijzingen, waarmee we goed doen rekening te houden. Het tijdsgehalte van
de kunst, waarin Walzel zelfs nog haar eerste verdienste meende te erkennen, heeft
evenwel als waardenorm - in positieve zin althans - afgedaan47: thans aanvaardt men
veeleer dat de waarde van het kunstwerk groter is, naarmate het zijn eigen tijd
transcendeert, doordat het dus potenties inhoudt die ook door latere generaties kunnen
worden gerealiseerd48. Nauw daarmee verbonden is uiteraard het criterium van de
multivalentie, omdat in de veelzijdigheid en de rijkdom van het werk - door sommigen
begrepen als zijn algemeen-menselijkheid - de voorwaarden gezocht moeten worden
die zijn voortleven in nieuwe cultuurhistorische constellaties, dus zijn tijdeloosheid
verzekeren49. Ongeveer hetzelfde wordt in feite bedoeld met de Schlegeliaanse idee
van het ‘Kontinuum der Reflexion’, die ook door sommige moderne auteurs wordt
gehanteerd: laat minderwaardige literatuur slechts ruimte voor een gereduceerde
interpretatie, dan zou het geniale werk zich daardoor onderscheiden dat het als object
van reflectie onuitputtelijk is, dat het als het ware nooit ten einde kan worden
geïnterpreteerd50.
Indien al de tot dusver vermelde eigenschappen, individueel beschouwd, als criteria
slechts op een zeer relatieve geldigheid kunnen bogen - geldigheid die weliswaar
groter wordt, naarmate ze een intrinsieker karakter dragen -, dan moeten we toch
wel aanvaarden dat hun gecombineerde toepassing een zekere mate van evidentie
kan opleveren. Die evidentie wordt nog versterkt, indien ze blijkt te steunen op de
eensgezindheid van een min of meer uitgebreide groep representatieve en competente
beoordelaars. Bezit dergelijke consensus al enige waarde wanneer hij beperkt blijft
tot tijdgenoten, nog betekenisvoller wordt hij ongetwijfeld wanneer hij zich over de
generaties heen in de tijd blijkt
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50

Gehalt und Gestuit im Kunstwerk des Dichters, Berlin-Neubabelsberg, s.d., pp.
133 vlg., 142. Het historische tijdsgehalte kan zelfs misleidend werken, doordat het ook het
minderwaardige werk uit het verleden in de ogen van de moderne lezer een zekere charme
verleent, die precies in zijn vervreemdingseffect schuilt (vgl. G. PICON, L'Ecrivain et son
Ombre, p. 273).
R. WELLEK en A. WARREN, op cit., o.m. p. 248.
Zie in dat verband ook de interessante beschouwingen van J. ROMEIN over
Eeuwigheidswaarden, in In Opdracht van de Tijd, Amsterdam, 1946, pp. 266-295.
Zie b.v. G. WUNBERG n.a.v. W. EMRICH in Handelingen van het dertigste Nederlands
Filologencongres, Groningen, 1968, pp. 56-62; ook W. MÜLLER-SEIDEL, op. cit., p. 21.
O. WALZEL,
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te handhaven. Zelfs al erkennen we het grote aandeel van traditie, mode, zelfs
snobisme in de vorming van een communis opinio ten aanzien van literaire waarden
en zijn we ons bewust van de vele manifeste vergissingen waartoe ze in staat is, dan
nog zullen we de werkingskracht en -duur van literatuur, en dus het criterium van
het oordeel van het nageslacht een zeker krediet moeten verlenen. Niemand immers
zal willen ontkennen, dat de blijvende invloed die van beroemde werken uitgaat, de
blijvende waardering die zij genieten, op een of andere manier voor hun objectieve
waarde pleiten: doet men dit wel, dan ontzegt men de menselijke geest elk esthetisch
onderscheidingsvermogen en is het gewoonweg onzinnig voortaan nog één woord
over kunst te zeggen.
We resumeren. Welke - uiteraard beperkte - middelen staan ons uiteindelijk ter
beschikking om ten aanzien van met name Feiths sentimenteel proza - door ons
persoonlijk als hoogst bedenkelijk ervaren, doch in een recente herdruk op zijn minst
dubbelzinnig bestempeld als ‘één van de merkwaardigste produkten uit de Nederlandse
letterkunde’51 - tot een min of meer gegrond waardeoordeel te komen, dat onze
hinderlijke onzekerheid terzake zou opheffen? Primaire voorwaarde is zeker een
adequate stijlanalyse, die het gehalte van Feiths taal- en vormkracht zou vermogen
bloot te leggen. Willen we bovendien de hiërarchische plaats van het werk bepalen
op een waardenschaal, dan kunnen we ons voordeel doen met een stilistische
vergelijking met analoge, d.w.z. contemporaine en geestverwante geschriften, in dit
geval b.v. La nouvelle Héloïse of Werther. De secundaire, historische gegevens
waarop vervolgens nog beroep kan worden gedaan, zullen eventueel dienen om de
resultaten van het intrinsieke onderzoek te toetsen en te nuanceren: het zijn allereerst
de bedoelingen van de auteur, alsmede de door de tijd en de tijdgenoten gestelde
eisen - wat zij van de sentimentaliteit en de sentimentele roman verwachtten b.v.,
mag inderdaad onze vraagstelling tegenover het werk beïnvloeden - en vervolgens
de doxologische geschiedenis, d.w.z. het hoe, maar evenzeer het waarom van de
opeenvolgende waardeoordelen. Het is onze overtuiging echter dat onze
mogelijkheden daarmee uitgeput zijn. Door aldus de methoden van intrinsiek en
historisch onderzoek te combineren, komen we in elk geval
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RH. FEITH, Julia. Met een inleiding van DR. M.C. VAN DEN TOORN, Den Haag, s.d., = Kramers

Pockets, p. 10. Zelfs indien daarmee enkel maar verwezen wordt naar het ‘curiosum’-karakter
van het boek - zoals hier klaarblijkelijk het geval is -, werkt dergelijke formulering misleidend
gezien in de context van de algemene Feith-revalorisatie, waarvan deze editie onmiskenbaar
een symptoom is.
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naar beste vermogen tegemoet aan het tweevoudig, tijdsgebonden én tijdeloos,
historisch én eeuwig karakter van het kunstwerk en respecteren we het in de
complexiteit van zijn wezens- en verschijningsvormen. Meteen sluiten we nauw aan
bij de perspectivistische visie van Wellek, die tegenover de extreme opvattingen van
absolutisme en relativisme inzake evaluatie een synthese-houding voorstelt, die de
waardenschaal een aan de levende realiteit beantwoordende dynamiek verleent52.
Lijkt het dus, theoretisch, niet geheel onmogelijk een soort testsysteem op te stellen
dat ook wetenschappelijk enige overtuigingskracht en dus geldigheid bezit, dan moet
elk eerlijk onderzoeker niettemin erkennen, dat het allerminst bij machte is de scepsis
het zwijgen op te leggen die hij, geconfronteerd met het concrete te evalueren
kunstwerk - zeker het moeilijke, het oudere - zal ervaren. Ook wij konden na het
uitvoerige onderzoek waarvan hierboven verslag werd uitgebracht, niet beletten dat
een aantal al even dwingende als verontrustende vragen ons bleven bestormen,
waarvan we er hier tot slot alvast twee, uiteraard onbeantwoord, formuleren: 1. Indien
het controleonderzoek onze aanvankelijke, persoonlijke indruk bevestigt, bewijst
zulks dan automatisch de objectieve waarde hiervan of blijkt daaruit eenvoudig dat
hij sterker was dan ons objectiveringsvermogen en dus ons uiteindelijk oordeel
onbewust heeft beïnvloed? en 2. Zijn wij dan werkelijk gedoemd te wachten tot elk
individueel werk, elke individuele auteur aan die uitgebreide controleprocedure
onderworpen werd, alvorens eindelijk met enige kennis van zaken, met enige
zekerheid en zonder complexen over literatuur te kunnen spreken? De scepsis waarvan
deze vragen de uiting zijn, bevestigt, vrezen we, niet enkel de ontoereikendheid van
dergelijk systeem, doch bovendien de machteloosheid van de wetenschap tegenover
dit kernprobleem van de esthetica.
W. GOBBERS
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en A. WARREN, op. cit., pp. 43, 156, 248-249.
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In margine
De bliscapen en de schilderkunst
Op de invloed die de vertoning van de geestelijke spelen kan hebben gehad op de
schilders die zulke voorstellingen bijwoonden, is herhaaldelijk gewezen.
Wanneer men de tweede druk van Mâle, L'art religieux de la fin du Moyen-Age
en France (Paris 1922) vergelijkt met de eerste (1908), leest men in de Préface van
eerstgenoemde: ‘Dans la première édition de ce livre l'influence du théâtre religieux
sur le développement de l'iconographie tenait une très grande place. Certes nous
croyons toujours à l'influence des Mystères sur l'art. Mais il est devenu certain aussi
pour nous que dans plusieurs cas nous avons donné trop au théâtre’.
Wel handhaafde hij zijn eerste stelling ten dele, toen hij aldaar schreef (p. 42):
‘On peut dire de plusieurs scènes nouvelles qui entrent alors dans l'art plastique,
qu'elles ont été jouées avant d'être peintes’.
Mâle meent dat bijvoorbeeld de voorstelling van het lijden en van de dood van
Jesus in de passiespelen ertoe heeft bijgedragen de kunstenaars vertrouwd te maken
met voorstellingen van droefheid en rouw in hun werk.
Maar in de achtste druk van L'art religieux du XIIIe siècle en France (Paris 1948)
schijnt hij de invloed van het toneel voor het genoemde tijdperk te beperken tot het
profetenvoorspel en de kostumering van de personages met hun attributen.
Een parallel tussen de schilderkunst en. het toneel in de Nederlanden trok Leo van
Puyvelde in Schilderkunst en tooneelvertooningen op het einde van de Middeleeuwen
(Gent 1912). Hij wilde daarin de betekenis van het toneel voor de schilderkunst tot
zijn juiste verhoudingen terugbrengen. Dat hij daarbij voor sommige kunstwerken
de invloed van toneelvertoningen aanneemt, ligt voor de hand.
Hetzelfde geldt voor Friedländer. In Band VI van Die altniederländische Malerei
(p. 23) schrijft hij over Memling: ‘Man hat sich der Mysterienbühne erinnert und
wahrscheinlich wurde die Phantasie des Malers durch das kirchliche Theater angeregt’.
Smits zegt over de wederzijdse beïnvloeding van beide kunsten: ‘Men meent dat
de uitbeelding hiervan (i.c. het huwelijk van Maria) stellig in verband staat met het
toneel. Waarom juist het toneel? Ook in de literatuur spreekt men van den
hoogeprieser, die bisschop genoemd wordt en van het verbergen der roede onder
Jozefs kleed. Er zijn sterker bewijzen voor weergave uit tooneel aan te halen, vooral
bij den meester van Flémalle. Daar zijn de gebouwtjes werkelijk als tooneel
opgebouwd’1.

1

K. SMITS,

De Iconografie van de Nederlandsche Primitieven. Amsterdam 1933, p. 42.
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In deze bijdrage wil ik de beide Bliscapen vergelijken met enige voorstellingen van
Maria's Vreugden in de schilderkunst van meesters der vijftiende eeuw, die hetzij in
Brussel gewoond hebben, hetzij relaties zullen hebben gehad met dit kultuurcentrum,
zodat het mogelijk is, dat zij een vertoning van een der Bliscapen hebben bijgewoond.
De devotie van de Vreugden van Maria - hun aantal varieerde in 5, 7 of soms 15
- is een laat-veertiende eeuwse devotie, die vooral tot bloei kwam in de vijftiende
eeuw. Een tegenhanger is de devotie van de Zeven Smarten of Weeën, die
waarschijnlijk uit Vlaanderen stamt2. Deze werd vooral populair na de pauselijke
goedkeuring in 1493.
Men mag aannemen dat de verbreiding van beide devoties sterk gestimuleerd is
door de Speculum humanae salvationis, die wordt toegeschreven aan Ludolphus van
Saksen. De overwegingen die Ludolphus aan de Vreugden en de Smarten van Maria
wijdde, zijn o.a. gebruikt door Meester Dirc van Delf in zijn Tafel van den Kersten
Ghelove3.
De opsomming der Vreugden verschilt bij diverse schrijvers. De Speculum humanae
salvationis noemt als zodanig: de Annunciatie, het bezoek aan Elisabeth, de geboorte
van Christus, de aanbidding door de drie Koningen, de opdracht in de tempel, het
terugvinden in de tempel (Christus temidden der leraren), het sterven en de
tenhemelopneming van Maria.
In de naprologhe van de Sevenste Bliscap worden het bezoek aan Elisabeth en de
Opdracht in de tempel niet genoemd. In de plaats daarvan komen voor de Verrijzenis
en de Nederdaling van de H. Geest. Men heeft verondersteld, dat het bezoek aan
Elisabeth werd vervangen, omdat dit niet voldoende dramatische stof bood, al is deze
voorstelling in de schilderkunst zeer geliefd en zien we juist de kring Rogier-Bouts
de Visitatie weergeven4. Bovendien werd het feest sedert 1441 - dus omstreeks het
ontstaan van de Bliscapen - liturgisch gevierd5.
Dat de Opdracht in de tempel niet tot de Bliscapen behoorde kan eveneens
verwonderen, temeer daar de voorstelling in de schilderkunst van die tijd veel
voorkomt en deze Opdracht in de liturgie aanleiding had gegeven tot de
kaarsenprocessie en de Duvekedaalsmesse6. Misschien mag men in de vervanging
van deze beide thema's door kernen van de leer der katholieke kerk een bewijs zien,
dat de dichter(s) het accent wilde(n) leggen op het essentiële.
Ik moet er echter op wijzen, dat er ook een andere versie van deze devotie bestaat,
waarbij de Opdracht in de tempel en Jesus temidden der leraren vervangen zijn door
de Verrijzenis en het Pinkstergebeuren. Deze versie vond o.a.

2
3
4
5
6

eerstgenoemd werk p. 124. Zie ook F. DE RIDDER, De devotie tot O.L. Vrouw van VII
Weeën (Handelingen van het Vlaamsch Maria-Congres 1921. Brussel 1922 II 87-103).
MEESTER DIRC VAN DELF O.P., Tafel van den Kersten Ghelove, uitgeg. door L.M. FR. DANIËLS
O.P., Antwerpen-Nijmegen-Utrecht 1937-1939. dl. III 125-129 en 182-187.
SMITS, a.w. 50.
SMITS, ibid.
SMITS, a.w. 61.
MÂLE,
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beoefening in de z.g. Franciscaanse rozenkrans. Indien de dichter(s) der Bliscapen
deze heeft (hebben) gevolgd, is hij (zijn zij) in elk geval voorbijgegaan aan het bezoek
van Elisabeth en heeft hij (hebben zij) dit vervangen door het terugvinden in de
tempel. Dit is temeer merkwaardig, omdat dit laatste motief vrijwel vreemd bleef
aan de schilderkunst der vijftiende eeuw7. Men vindt het o.a. bij de Meester van
Hoogstraten, maar dan als een der Zeven Smarten van Maria8. Kan deze
dubbelzinnigheid van de voorstelling de oorzaak zijn geweest van haar zeldzaamheid?
Deze toneelkunstige behandeling van een in de beeldende kunsten zeldzaam motief
bewijst m.i. een zelfstandige houding van de auteur(s) der Bliscapen t.o. genoemde
kunsten.
Er bestaan in de vijftiende eeuw voorstellingen, waarop óf de Zeven Smarten óf
de Zeven Vreugden tezamen zijn afgebeeld. Een bekend meester van
simultaanschilderingen was Memling o.a. in de Passie van Turijn, de Zeven Smarten
van Maria en de Zeven Vreugden van Maria. Vermeylen spreekt i.v.m. deze werken
van de novellistische verhaaltrant van de meester9. Muls verklaart dit z.g. gebrek aan
samenhang uit Memlings mystiek-visionaire gezicht, het vermogen der ubiquiteit10.
De Vreugden van Maria van Memling beelden dezelfde onderwerpen uit als in de
naprologhe van de Sevenste Bliscap worden genoemd met uitzondering van de vinding
in de tempel, die werd vervangen door de bij schilders zo geliefde vlucht naar Egypte.
Men neemt wel aan, dat Memling een of meer van de voorstellingen van de Bliscapen
in Brussel heeft bijgewoond en dat dit hem toen ertoe zou gebracht hebben zovele
verschillende taferelen uit het leven van Maria als het ware op zovele podiums, elk
afzonderlijk, voor te stellen. Indien deze mening juist is, moet men de genoemde
afwijking van een der onderwerpen van de zeven Bliscapen zien als een bewijs van
de selecterende opvatting van de kunstenaar Memling.
Een voorstelling van verschillende tonelen uit de Eerste Bliscap vindt men op het
vleugelaltaar van Quinten Metsijs (1466-1530), dat bestemd was voor de
St.-Pieterskerk in Leuven en dat zich thans in het Stedelijk Museum te Brussel
bevindt11. Men ziet er behalve de Maagschap Christi op het middenpaneel o.a. op de
linkerbuitenvleugel het paar Anna en Joachim, die aan de priester een geldkistje
overhandigen, het afwijzen van het offer van Joachim en de dood van Anna. Of
Metsijs de vertoning van een of meer Bliscapen heeft gezien, is hieruit echter niet
op te maken. Zo het wel het geval is geweest, is het dan te

7
8
9
10
11

J.J.M. TIMMERS, Symboliek en Iconographie der christelijke kunst. Roermond-Maeseik 1947.

art. 448.
MAX J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei. Berlin 1924-1937. VII T. 103.
A. VERMEYLEN, Geschiedenis der Europeesche Plastiek en Schilderkunst. Amsterdam
1921-1925. dl. II p. 43.
JOZEF MULS, Memling, de laat-Gothische droom. Diest 1941. p. 62.
MAX J. FRIEDLÄNDER, a.w. VII T. II t/m IX; SMITS, a.w. 38.
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gewaagd in de beide ontstelde toeschouwers links van Joachim een herinnering te
zien aan de twee geburen uit de Eerste Bliscap?
De Verloving (het Huwelijk) van Maria was in de middeleeuwse schilderkunst
een geliefd onderwerp. Een rechtstreekse invloed van een vertoning van de Eerste
Bliscap op deze voorstelling behoeft derhalve niet te worden aangenomen.
Van de uitbeelding van dit onderwerp door meesters noem ik hier:
a. het huwelijk van Maria door Rogier van der Weyden in de O.-L.-Vrouwkerk
te Antwerpen. Men ziet er de roedenscène en het huwelijk. Joseph is hier echter
een oude man op een kruk, zoals bij de Meester van St.-Goedele, een motief
dat in de Eerste Bliscap ontbreekt. Van Puyvelde zegt hiervan: ‘en zal men dan
niet zeggen dat het tafereel uit de O.-L.-Vrouwkerk te Antwerpen als een
illustratie is van het spel? Niemand zal bedilziek genoeg zijn om deze punten
van overeenkomst door het Tooneel te verklaren’12 (bedoeld is blijkbaar: te
betwisten. B.) Smits zegt echter: ‘In hoeverre men hier van tooneelinvloed kan
spreken zal altijd moeilijk uit te maken zijn’13.
b. de verloving van Maria door de Meester van Flémalle in het Prado. Het geeft:
de bisschop die met enige priesters om Gods verlichting bidt, de strijd der
pretendenten (zonder roeden!), de verloving.
Vooral het eerste toneel is van belang: men zou er een illustratie van de Eerste
Bliscap vs. 1810-1826 in willen zien, maar bemerkt dan dat deze trek ook reeds
voorkomt in de Legenda aurea...
c. taferelen uit het leven van Sint-Jozef in de kerk van Hoogstraten, het werk van
een leerling van de Meester van Flémalle. Smits wijst er op, dat Jozef hier een
onbeholpen voorkomen heeft, een boertige trek die in later tijd steeds meer aan
Maria's echtgenoot wordt toegekend. Tenzij men wil aannemen dat de schilder
de vertoning met andere ogen heeft gezien dan de dichter van de Eerste Bliscap
bedoelde, kan men hierbij bezwaarlijk denken aan de invloed van een
toneelvertoning.
d. de verloving van Maria door de Meester van Sint-Goedele. Friedländer14 plaatst
deze meester in Brussel omstreeks 1485 op grond van het onafgewerkte silhouet
der St.-Goedelekerk, dat op een zijner schilderijen voorkomt. Mag men in de
drie (vier?) jonge dames van deze voorstelling een herinnering zien aan de vier
gespeelkens van Maria, die ook in de Eerste Bliscap voorkomen? Maar ook de
Legende aurea kent deze trek. Bovendien is dit in alle opzichten een tafereel
van Boergondische pracht zowel in de zelfbewuste, rijkgeklede pretendenten
met hun dorre roeden als in de oude Jozef, die met een sierlijk gebaar de hand
reikt aan Maria. De eenvoud van de Eerste Bliscap is hier wel ver te zoeken.

12
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L. VAN PUYVELDE,
SMITS,

a.w. p. 186.

a.w. 43.

MAX J. FRIEDLÄNDER, Die Brüsseler Tafelmalerei gegen den Ausgang des 15. Jahrhunderts,

in P. CLEMEN, Belgische Kunstdenkmäler. München 1923. I 309-320.
MAX J. FRIEDLÄNDER, Altniederl. Malerei IV p. 112 en T. LIX.
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e. de verloving van Maria van de Meester der Tiburtijnse Sibylle (werkte tussen
1480 en 1495 te Leuven of elders, na scholing in Leuven). De
achtergrondtaferelen beelden uit: de afwijzing van Joachims offer, de boodschap
van de engel aan Joachim, de ontmoeting bij de Gulden Poort, de geboorte van
Maria, de opdracht van Maria door Joachim en Anna in de tempel. Bij het
hoofdtafereel, de verloving, staat de bisschop in het midden, van achteren
geflankeerd door Joachim en Anna, links terzijde drie jongelingen, die misnoegd
toekijken, één wendt zich af, rechts o.a. drie jonge meisjes en een oudere vrouw.
Juist om het motief van de drie misnoegde jongelingen is invloed van de Eerste
Bliscap op deze voorstelling onwaarschijnlijk.
Tenslotte iets over de uitbeelding van de laatste Vreugde van Maria in de
schilderkunst, het sterfbed en de tenhemelopneming, het onderwerp van de Sevenste
Bliscap.
Ook dit onderwerp heeft talloze malen de Dietse schilders geboeid. Het is o.a.
geschilderd door Hugo van der Goes op een paneel dat zich in het Museum te Brugge
bevindt. Friedländer zegt, dat dit werk en het Portinarialtaar ‘de omhoogstrevende
ziel van hun schepper openbaren. Hier spreekt meer persoonlijke belevenis dan in
enig ander schilderij uit de 15e eeuw’15.
En elders dezelfde kenner: ‘In seinen kranken Stunden (Van der Goes werd later
geestesziek B.) verweilte er bei der Vorstellung der Sterbensnot und des
Abschiedskummer’16.
Smits zegt hiervan: ‘Er is een gevoel van verplettering in aller oogen; hun groote
handen gebaren tragisch. Sommigen meenen de zwaarmoedigheid van den schilder
aan de gezichten af te kunnen lezen’17.
Ook Vermeylen en Van Gelder spreken in dezelfde zin over deze voorstelling.
Indien deze interpretatie van het werk juist is, bestaat er weinig grond om met
Minderaa te veronderstellen dat de voorstelling ontstaan is door de inspiratie van
deze scène uit de Sevenste Bliscap, ook al is in andere stukken van Van der Goes
invloed van mysteriespelen aan te wijzen. Men leze maar eens de analyse die Minderaa
zelf geeft van dit toneel in het spel en de typering in woorden als: matig verheven,
hymnisch welkomstlied, juichende echo's18.
Ik zou bij de voorstelling van Van der Goes dan ook alleen willen spreken van
thematische verwantschap met de Sevenste Bliscap.
Marguerite Roques wijst op een schilderij in het Musée des Beaux-Arts te Lyon,
voorstellende La mort de la Vierge, waarin zij verwantschap ziet met bovengenoemd
werk van Van der Goes. Zij zegt daarvan: ‘La mort de la Vierge est proche de l'art
d'Hugo van der Goes et de Joos van Wassenhove.

15
16
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Vroege meesters in de Nederlanden van Van Eyck tot Bruegel. Zeist
1957. p. 47.
Altniederl. Malerei IV bij T. XXI vv.
SMITS, a.w. 135.
P. MINDERAA, De compositie van Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen, Nieuwe Taalgids
XLIX (1956), ook opgenomen, met enkele wijzigingen en aanvullingen in: Opstellen en
voordrachten uit mijn Hoogleraarstijd. Zwolle 1964. p. 26-48.
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L'analogie entre les types des apôtres est très étroite. Les visages de l'apôtre assis et
de celui qui tient le goupillon se retrouvent presque identiques dans la Mort de la
Vierge d'Hugo van der Goes et dans la Communion des apôtres de Joos van
Wassenhove... Toutefois, l'oeuvre lyonnaise n'est pas un drame comme celle d'Hugo.
Les physionomies, moins douloureusement individualisées, ne sont ni tendues, ni
crispées... le doux et calme visage de la Vierge, beaucoup plus français que flamand’19.
Roques dateert dit schilderij tussen 1480 en 1485. Zij meent dat het misschien
afkomstig is van de Meester van St.-Sebastiaan, die wel geïdentificeerd wordt met
Josse Lieferinxe uit het bisdom Kamerijk (gest. 1508).
Aangezien Roques hoofdzakelijk werken bespreekt van Dietse meesters, die op
doortocht naar Italië gedurende lange tijd of voorgoed in Z.O.-Frankrijk verbleven,
is het mogelijk dat bedoeld schilderij reminiscenties bevat aan Zuidnederlandse
schilderijen, ook aan Zuidnederlands toneel. Het motief van de wijwaterkwast en
van het wierookvat ontbreekt echter bij Van der Goes, maar komt wel voor op de
triptiek Het sterfbed van Maria van Joos van Cleve (gest. 1540/41) in de Alte
Pinakothek te München. Omdat nu bij de opsomming van de requisieten van de
opvoering, zoals die in 1559 plaats vond, de wijwaterkwast en het wierookvat
ontbreken, is invloed van het toneel op het werk van Cleve zowel als op het schilderij
te Lyon m.i. onwaarschijnlijk.
Meer gelijkenis met de begrafenis en de tenhemelopneming van Maria, zoals die
in de Sevenste Bliscap worden voorgesteld, vertonen de beide schilderijen, door Van
Puyvelde resp. aan Dirc Bouts (Museum Brussel no. 535) en aan Albert Bouts
(Museum Brussel no. 534), door Friedländer beide aan Albert Bouts toegeschreven.
No. 534 is een drieluik, voorstellende de apostelen bij het open graf, waarboven
Maria zweeft met engelen, terwijl op de achtergrond vreedzaam de begrafenisstoet
trekt. De linkervleugel beeldt de overreiking van de gordel door Maria aan Thomas
uit alsmede een oudere man, waarschijnlijk de opdrachtgever. Op de rechtervleugel
de schilder met zijn vrouw.
No. 535 vat bovengenoemde gebeurtenissen uit het leven van Maria samen op één
paneel, waarop ook nog de aanval van de Joden op de begrafenisstoet en het gebeuren
met de afgevallen handen (Sevenste Bliscap vs. 1429-1515) zijn afgebeeld.
Friedländer zegt van no. 535: ‘Komposition und Stil ähnlich wie in no. 57’ (d.i.
Brussel no. 534). Hij spreekt van ‘ein seelenlos kopierender Werkstattbetrieb’ bij A.
Bouts20.
Van Puyvelde vermoedt dat no. 535 tot voorbeeld diende voor het drieluik en ‘dat
het van een schilder uit een ander geslacht is, misschien van Dirc Bouts’.

19
20

Les apporis néerlandais dans la peinture du Sud-Est de la France.
XIVe, XVe et XVIe siècles. Bordeaux, Institut d'histoire de l'art médiéval. 1963. p. 129.
Altniederl. Malerei III p. 67.
MARGUERITE ROQUES,
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De vier handen aan het lijkkleed ziet hij ais een bewijs, dat D. Bouts een vertoning
heeft gezien van de Sevenste Bliscap, terwijl A. Bouts blijkens no. 534 de betekenis
van de handen niet heeft begrepen en deze daarom heeft weggelaten.
Tegen de opvatting van Van Puyvelde bestaan ernstige bewaren: de schilder en
de schenker zouden aldus vereeuwigd zijn op een uitgebreide kopie. En waarom zou
A. Bouts een vertoning van het spel, die in zijn tijd toch ook regelmatig plaats vond,
niet hebben gezien, indien hij werkte naar een voorbeeld van zijn vader, die zulke
opvoering wel kende? In de catalogus der tentoonstelling van Dieric Bouts in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel (1957-1958) staan beide voorstellingen dan
ook op naam van A. Bouts.
Het motief van de vastklevende handen, dat volgens de meest aannemelijke datering
niet voorkomt op het oudere, maar wel op het jongere werk van dezelfde meester,
kan m.i. niet gelden als een bewijs, dat A. Bouts een vertoning van de Sevenste
Bliscap heeft bijgewoond. Het was weer een trek uit de Legenda aurea, ‘le livre
favori du Moyen Age’. En het is pas in 1568 dat Molanus in zijn De historia
sanctarum imaginum et picturarum verklaart, dat de omstandigheden van de dood
van Maria slechts op apocriefe getuigenissen berusten en dat men deze niet behoeft
te geloven.
Ik meen zelfs dat het lijkkleed van Maria's begrafenis in de Manselminiatuur van
Maria's leven ook de tekenen van de handen vertoont. De lijkstoet met op de
achtergrond de torens ener grote stad roept de herinnering wakker aan dezelfde
voorstelling op het besproken drieluik en het paneel. Een gevallene (Jood?) wordt
op de been geholpen. De Manselmeester schilderde La Fleur des Histoires omstreeks
144721. Het is dus wel onwaarschijnlijk, dat hij een vertoning van de Bliscapen heeft
bijgewoond.
Men vindt het motief van de vastklevende handen ook op een schilderij van een
Noordnederlands meester uit het einde der vijftiende eeuw, dat Van Puyvelde
toeschrijft aan Jacob Cornelisz. van Amsterdam. Het geheel heeft hier echter een
hard karakter: de voorste drager schijnt grimmig de pas te versnellen, de drager achter
hem poogt fel geconcentreerd de gevallen aanvallers te ontwijken, de handen van
deze laatsten kleven aan het lijkkleed. De rauwe humor die het toneel heeft in de
Sevenste Bliscap is hier vervangen door felle verbetenheid22. Een houtsnede van
dezelfde meester vertoont twee vastklevende handen23.
Wanneer men de indruk samenvat die men uit de besproken kunstwerken krijgt,
moet men zeggen dat voor een directe invloed van vertoningen van de Bliscapen op
de schilderkunst der tweede helft van de vijftiende eeuw geen dwingende bewijzen
zijn aan te voeren. Waar thematische overeenkomst bestaat, is de sfeer dikwijls zo
verschillend, dat men zich afvraagt of van invloed kan

21
22
23

De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Brussel-Amsterdam 1959. p. 63 vv.
Is dit het werk, waarvan reproductie in TIMMERS, a.w. plaat no. 60? Het wordt niet genoemd
in KURT STEINBART, Nachlese im Werke des Jacob Cornelisz. (zonder plaats en zonder jaar).
Reproductie bij KURT STEINBART, a.w.
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worden gesproken. Deze conclusie kan verwonderlijk schijnen, daar men zou
verwachten dat een eeuwenlange toneeltraditie in een centrum als Brussel toch niet
zonder gevolgen is geweest. Wel zegt Friedländer in dit verband: ‘Die Spanne
zwischen 1464, dem Todesjahr Rogiers van der Weyden, und 1512, den Anfängen
Bernaerts van Orley, ist für das auf Brüssel gerichtete Auge ein nahezu leerer Raum’24.
Hij spreekt van de ‘fast kanonische Geltung dieses Meisters’, namelijk Rogier. Is
het klimaat dat deze Meester schiep niet van gunstige invloed geweest op het gedijen
van het apocriefe gewas der Bliscapen?
W.H. BEUKEN

24

Belg. Kunstdenkmäler I p. 311.
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Editions Nauwelaerts, Leuven 1967, 188 blz.
H. DEGRAER, W. MAERVOET, F. MARTENS, F. SIMON en A.M. SIMON- VAN DER
MEERSCH, Repertorium van de pers in West-Vlaanderen. 1807-1914. De
arrondissementen Oostende, Brugge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt en Veurne.
Id., Bijdragen nr. 48. Id., ibid. 1968, 416 blz.
H. DE BORGER, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium.
1794-1914. Id., Bijdragen nr. 49. Id., ibid. 1968, 720 blz.
A.J. VERMEERSCH, Répertoire de la presse bruxelloise. Repertorium van de
Brusselse pers (1789-1914). A-K. Id., Bijdragen nr. 42. Id., ibid., 1965, 485
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H. GAUS en A.J. VERMEERSCH, Répertoire de la presse bruxelloise. Repertorium
van de Brusselse pers (1789-1914). L-Z. Id., Bijdragen nr. 50. Id., ibid. 1968,
673 blz.
A.J. VERMEERSCH, Répertoire de la presse bruxelloise (1789-1914). Index des
noms de personnes. Repertorium van de Brusselse pers (1789-1914). Index van
de persoonsnamen. A-Z. Id., Bijdragen nr. 50. Id., ibid. 1968, 43 blz.
N. PIEPERS, La Revue Générale de 1865 à 1940. Essai d'analyse du contenu.
Id., Bijdragen nr. 52. Id., ibid. 1968, 106 blz.
H. LIEBAUT,

De opzet van de reeks persrepertoria, uitgegeven door het Universitair Centrum voor
Hedendaagse Geschiedenis, is bekend: het inventariseren van de in België verschenen,
door de actualiteit geïnspireerde periodieken en een eerste terreinverkenning. De
presentatie van de stof geschiedt doorgaans volgens een vast schema, dat echter in
sommige inventarissen lichtelijk gewijzigd kan worden: titel, bewaarplaats, ondertitel,
prijs, formaat, periodiciteit, adres, datum van eerste en laatste verschijnen, uitgever,
drukker, directeur, hoofdredacteur, redacteurs en belangrijkste medewerkers, aard
en strekking. Daarbij hoort een schets van de ontwikkeling van de pers in het
bestudeerde gebied. De aard, de verscheidenheid en de omvang van het aanwezige
materiaal kunnen aanleiding geven tot een selectie van de voorhanden bladen.
Het Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst. 1840-1914, samengesteld
door H. Liebaut, levert voor de literatuurgeschiedenis niet zoveel op. Het is wel zeer
belangrijk voor de politieke en sociale geschiedenis, inzonderheid in verband met
de katholiek-liberale partijstrijd, de christen-democratische beweging (vooral het
Daensisme) en de opkomst van het socialisme. Interessant is de opmerking: ‘Het
ondertekenen met de familienaam werd slechts in voege ge-
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bracht door de Daensistische pers. Dit werd door de tijdgenoten als iets revolutionnair
aangevoeld en dat was het inderdaad.’ (blz. 10).
Aan de hand van de in de lijst verstrekte gegevens zijn voor ons vooral twee
Aalsterse publikaties te noteren: Excelsior (1913-1914), door Liebaut omschreven
als ‘Katholiek maandblad met litteraire en artistieke bijdragen en de bespreking van
dergelijke manifestaties’ (blz. 40), en Nieuw Leven voor het Arrondissement Aalst
(1908-1909), een cultureel maandblad onder hoofdredactie van Valéry D'Hondt en
met medewerking van o.a. Is. Bauwens, E.H. De Craene, E. Fleerackers, J. van
Mierlo, P. van Nuffel en R. Ysabie. Voor Geraardsbergen is te signaleren het weekblad
De Vaandrig van het Katholieke Vlaamsche Volk (1907-1913), waarvan L. Dosfel
als redacteur vermeld wordt.
Vroeger reeds werd de Brugse pers door R. van Eenoo en die van het arrondissement
Roeselare door E. Voordeckers behandeld. West-Vlaanderen is thans afgerond na
het verschijnen van het Repertorium van de pers in West-Vlaanderen. 1807-1914,
waarin de inventaris van de arrondissementen Oostende, Brugge, Diksmuide, Ieper,
Kortrijk, Tielt en Veurne wordt gemaakt. Dit repertorium is het werk van H. Degraer,
W. Maervoet, F. Martens, F. Simon en A.M. Simon-Van der Meersch. De terminus
1807 is die van de oprichting van de eerste krant in de onderzochte arrondissementen,
La Feuille périodique de Courtrai. In de lijsten zijn opgenomen alle niet-officiële
publikaties die de periodiciteit van twee maanden niet overschrijden. Dit zijn dan de
advertentie-, strijd-, opinie-, kulturele, vak- en nieuwsbladen en voor de kuststreek
ook de toeristische bladen die gedurende het zomerseizoen verschenen. Dat de keuze
zeer ruim is bewijst het opnemen, weer voor de kust, van bioscoopblaadjes en zgn.
officiële lijsten van de vreemdelingen. Er zijn Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse
publikaties. Speciaal te noteren valt een grote documentatie van verkiezingsbladen
en -pamfletten.
De vier verzen die 't Nieuwsblad van Yper en ommelands als motto voerde, werden
op verzoek van een jong medewerker, H. Allaeys, in 1896 geschreven door Gezelle,
die ook een nieuwe kop voor het blad maakte, zoals blijkt uit een eerlang door mij
uit te geven briefwisseling. Loquela van Gezelle krijgt een povere notitie van twee
regels (blz. 285), alsof het om een mysterieus, onbekend blad ging. In de beschrijving
van De Nieuwe Tijd (blz. 288) heeft de zetter een Dr. Oepla binnengesmokkeld, die
ook in het register prijkt onder de letter O i.p.v. onder de D. Van het vrijwel onbekende
Maerlant, Tydschrift voor lezende Huisgezinnen, weten wij nu dat dl. 1, afl. 1, 2
(1853) ervan aanwezig is in de Universiteitsbibliotheek te Gent. Het werd gedrukt
en uitgegeven te Tielt. De leiding had de in de historiografie van ons vak zogoed als
vergeten Leuvense archivaris Edward van Even. Medewerkers waren o.a. Snellaert,
Van Duyse, Ad. Beernaert en A. Angillis. Enkele gegevens méér over dit efemeer
blad treft men aan in Chr. Vercruysse, Nederlandse Volkskundige Bibliografie, dl.
V,
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Westvlaamse tijdschriften 1850-1960 (Antwerpen 1967), blz. XXVI, waar o.a.
Conscience onder de medewerkers vermeld wordt.
Het deel over de Antwerpse pers, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse
pers. Repertorium. 1794-1914, is van de hand van H. de Borger. Het terrein is beperkt
tot Antwerpen-stad. In de tijd zijn de termini: het Frans bewind, bepaaldelijk vanaf
1794, en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Voor de afbakening van
het begrip pers geldt als voornaamste criterium de actualiteit, d.w.z. informatie of
opinie met betrekking tot een recent verleden; hierdoor vervallen de tijdschriften.
De inhoudsmarge is zeer ruim, ‘variërend van het politieke, over het
sociaal-economische, naar het culturele en ontspanningsleven’, een inhoud die van
die aard is dat een ruim lezerspubliek kan bereikt worden. Hierdoor komen alle
technische bladen te vervallen, tekent de auteur aan. Ik merk daarbij echter op dat
een groot aantal vakbladen een plaats in het repertorium gekregen heeft; men treft
er immers ook bladen aan voor duivenliefhebbers, allerlei sportbeoefenaars, uitvinders,
bakkers, ketelmakers, diamantbewerkers, dokwerkers, herbergiers enz. Niet
opgenomen zijn daarentegen, behalve de tijdschriften in de strikte zin en de technische
bladen, de advertentie- en publiciteitsbladen, de kiesbladen en de gelegenheidsbladen.
Speciaal te vermelden is dat Nederlands-, Frans- en Duitstalige publikaties voorkomen.
Evenals de andere delen van de reeks bevat ook dit deel een schets van de evolutie
van de gerepertorieerde pers en een uitvoerige bibliografie over het onderwerp. Extra,
en zeer welkom, is het chronologisch repertorium dat op zich zelf reeds een 90tal
bladzijden beslaat.
In de bibliografie heb ik tot mijn verbazing het verzamelwerk Bouwstoffen voor
de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw (Antwerpen 1964) niet aangetroffen,
met daarin de bijdragen De Antwerpse nieuwsbladen (1801-1900), door A. Arents,
en De Antwerpse boekdrukkunst van 1794 tot 1830, door H. de Groote. Het is mij
verder opgevallen dat de gegevens betreffende het eerste verschijnen van de
antiorangistische Den Antwerpenaer van de woelige J.B. Buelens, nl. 1 okt. 1828
(blz. 55 en 158), niet overeenkomen met die van R. Merecy, De Antwerpsche pers
onder het ‘Vereenigd Koninkrijk’ (in De Gulden Passer, N.R., XXIII, 1945, blz.
81-125). Deze bijdrage, die de auteur bekend is, vermeldt tweemaal als begindatum
13 juli 1828 (blz. 117 en 123). Welke moeten we als de juiste aannemen?
Voor de literatuurgeschiedenis zijn hier, gezien het belang van Antwerpen als
literair centrum en de periode die zich over 120 jaar uitstrekt, uiteraard heel wat
gegevens bijeengebracht. Ik tel een twintigtal bladen die voor een eerste onderzoek
in aanmerking komen, waaronder Alleman's Vriend, Den Antwerpenaer, Het
Handelsblad, De Kleine Gazet van J. Adriaensen, het toneelblad Lucifer,
Vleeschouwers Reinaert de Vos, De Roskam en De Schrobber van Van Kerckhoven.
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Het Repertorium van de Brusselse pers omvat de jaren 1789-1914 en beslaat twee
lijvige delen van 485 resp. 673 blz. Het eerste deel is samengesteld door A.J.
Vermeersch, het tweede door H. Gaus en A.J. Vermeersch. De enorme massa
publikaties werd ingedijkt doordat de auteurs zich beperkt hebben tot publikaties 1.
die in de stad Brussel verschenen of voor de stad bestemd waren en 2. die bewaard
zijn in twee fondsen, nl. het Fonds-Mertens (Kon. Bibliotheek) en het centrale fonds
van het ‘Musée International de la Presse’ (Mundaneum). De auteurs bieden dus
welbewust een onvolledig repertorium aan. Voorts wijst de Inleiding er uitdrukkelijk
op dat de inlichtingen die over de geïnventariserde bladen verstrekt worden, uit de
bladen zelf komen en geenszins werden aangevuld door onderzoek van andere
bronnen. Buiten de twee vermelde fondsen werd evenmin geput met het oog op het
aanvullen van de lijst en van de gegevens over de bladen. Zo is het te verklaren,
neem ik aan, dat La Revue Générale niet en La Société Nouvelle wel vermeld is en
dat voor het laatstgenoemd tijdschrift (dat van belang is voor de studie van de
achtergronden van Van Nu en Straks) slechts één jaartal, 1906, opgegeven wordt.
Daar rijst echter al dadelijk de vraag, of het de Société Nouvelle van F. Brouez is of
een ander, eveneens progressief, blad met de zelfde naam. Dit blijkt nergens en
commentaar ligt buiten het bestek van de auteurs. La Jeune Belgique is niet
opgenomen, ook niet L'Art Moderne, maar wel - en niet tot mijn ongenoegen - het
blaadje van de atheneumleerlingen La Critique en Jong Vlaanderen, twee tijdschriftjes
waaraan de jonge Vermeylen meewerkte, en De Jonge Vlaming, dat jeugdwerk van
Van de Woestijne, Streuvels en Toussaint bevat. Er wordt dus de aankomende historici
ook wat gegund. Voor de huidige gebruiker hebben de beperkingen die de auteurs
zich noodgedwongen opgelegd hebben, tot gevolg dat hij van dit repertorium uit kan
vertrekken maar verder het pad van het avontuur op moet.
De norm voor het opnemen van bladen in dit repertorum is van formele aard. In
aanmerking kwamen alle in bovengenoemde twee fondsen aanwezige periodieke
publikaties die beantwoorden aan ‘het geheel van eigenschappen die aan een publicatie
het karakter van pers verlenen: periodiciteit, actualiteit, publiciteit, continuïteit’ (blz.
10) zonder onderscheid van inhoud en strekking. Dit heeft geleid tot een
indrukwekkende inventaris die 2615 nummers omvat. Daaronder zijn ook Engelse
en een vrij groot aantal Duitse.
Een bibliografie ontbreekt. Een schets van de evolutie van de pers te Brussel is
achterwege gelaten, wat begrijpelijk is aangezien het materiaal heel wat leemten
vertoont. Wel werd gezorgd voor een in een afzonderlijk cahier verschenen
personenregister.
Ik signaleer het weekblad Den Waeren Vaderlander (1790) en het ‘nieuwsblad’
De Morgen-Sterre (1797), overwegend Franse bladen uit de Hollandse periode,
verscheidene uitgaven van Vlaamse toneelverenigingen en studentenkringen, Onze
Vlag (1884) van R. Stijns, J.M. Brans en Pr. Stijns, de Vlaamse kranten vanaf
Vlaemsch België (1844) en de weekbladen w.o. De Zweep van J. Hoste sr.; voorts
Willem-Fonds, een maandelijkse uitgave van de Brusselse
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afdeling van het gelijknamig fonds; Den Waerzegger (1842), het ‘staet- en letterkundig
volks-blad’ van J. Kats, en een maandschrift met de intrigerende titel La Revue
Flamande de Littérature et d'Art (1891).
In dezelfde reeks verscheen een inhoudsanalyse van een van de grote Frans-Belgische
tijdschriften, de Revue Générale, van de hand van N. Piepers, onder de titel La Revue
Générale de 1865 à 1940. Essai d'analyse du contenu. De studie is opgevat en
uitgewerkt op basis van een in een inleidend hoofdstuk zorgvuldig beschreven
methode, waarvan de eerste fase bestaat uit een statistische analyse die tot
frequentiegrafieken leidt, terwijl in de tweede fase de conclusies van deze grafieken
getoetst worden enerzijds aan de uit de interne geschiedenis van het tijdschrift bekende
feiten en anderzijds aan de politieke, economische en sociale context.
De schrijver constateert dat de politiek en de letterkunde de twee grote
belangstellingspolen uitmaken. Wat de letterkunde betreft, valt het op dat zowel de
creatieve bijdragen - voor zover zij geen vulsel zijn, zoals tijdens het bewind van
Woeste - als de kritische bijdragen overwegend een Frans-Belgisch karakter vertonen.
De letterkunde krijgt pas werkelijk betekenis vanaf de jaren 1880, als Pr. de Hauleville
de leiding in handen krijgt en, zoals de schrijver terecht doet opmerken, tevens onder
de impuls van de door de Jeune Belgique bewerkte vernieuwing van de
Frans-Belgische letterkunde. In de beschouwingen over het Hauleville-tijdvak deelt
de schrijver mee dat Poe, Tolstoj, Loti en Verlaine onder de aandacht van de lezers
gebracht worden. Voorts zegt hij: ‘La littérature d'expression flamande y fut
représentée, elle aussi, par des études sur Henri Conscience et Vondel.’ (blz. 52).
Een tweede en laatste mededeling die ons aanbelangt, treffen wij aan in verband
met de periode juni 1937 - mei 1940, tijdens dewelke L. de Lichtervelde directeur
van het tijdschrift is. Het aandeel van de creatieve letteren valt van 24% op 5%, maar
de curve van de kritische bijdragen ondergaat geen verandering. ‘La revue littéraire
(d.i. de letterkundige kroniek), confiée à Germaine Sneyers, continua à paraître
chaque mois et même s'ouvrit au domaine des lettres flamandes et anglaises.’ (blz.
59).
Het ligt voor de hand dat deze twee mededelingen dienen gezien te worden binnen
een schets van krachtlijnen. De comparatist die de bekendheid met en de belangstelling
voor de Vlaamse resp. Nederlandse letteren in dit vrij conservatief milieu wil
bestuderen, zal zijn eigen inventaris opmaken en tot eigen grafieken komen. De
context waarin hij zijn werk zal te verrichten hebben, zal grotendeels door deze studie
van Piepers opgehelderd zijn.
R.F. LISSENS
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Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’ te Gent:
Jaarboek 1968. XVIII, tweede reeks: Nr. 10. Gedenkboek 1943-1968. 279
blz.
‘Het Jaarboek 1968 van “De Fonteine” werd als Gedenkboek opgevat. Hiermee wil
in herinnering worden gebracht dat het eerste jaarboek vijfentwintig jaar geleden
werd gepubliceerd’. Aldus vangt in deze publicatie het ‘Ten geleide’ aan, waarin
verder door de redactie de historiek van de jaarboeken der Gentse vereniging bondig
geschetst wordt.
Het was een uitstekend idee in dit Gedenkboek een aantal belangrijke bijdragen
uit vroegere, zeldzaam geworden jaarboeken weer af te drukken. Dit geldt J. en L.
Van Boeckels opstel Landjuwelen en haagspelen in de XVe en de XVIe eeuw met
zijn vernieuwende inzichten in twee belangrijke vormen van rederijkerswedstrijden,
A. Van Elslanders uitstekende algemeen-oriënterende studie over Letterkundig leven
in de Bourgondische tijd en vooral diens Lijst van Nederlandse rederijkerskamers
uit de XVe en XVIe eeuw, nu aangevuld met een aantal gegevens die Prof. A.
Keersmaekers heeft willen verstrekken. Ook vindt men in dit Gedenkboek een welkom
Register op de vorige jaarboeken, opgesteld door Ada Deprez.
Maar het Gedenkboek is tevens een jaarboek en brengt als dusdanig een belangrijk
aantal nieuwe bijdragen in verband met de rederijkersliteratuur, waarvan meer dan
een ook verrassend nieuwe inzichten verkondigt. Een vondst bevat het artikel van
B.H. Erné, waarin de totnutoe anoniem gebleven auteur van refrein 22 uit Anna Bijns'
tweede refreinenbundel (van 1548) op aannemelijke gronden als de Westvlaamse
priester-dichter Stevijn van den Gheenste geïdentificeerd wordt. Over de dichterlijke
werkzaamheid van deze bewonderaar der Antwerpse ketterbestrijdster blijkt De
Denes Testament Rhetoricael een groot aantal interessante gegevens te bevatten, die
dan ook door Dr. Erné mede worden afgedrukt.
W.L. Braekman brengt Een nieuwe interpretatie van Anthonis de Rooveres
‘Referein van Rhetorica’, waarin hij zijn visie tegenover Dr. Maks tekstverklaring
van het bewuste gedicht stelt en een belangrijke bijdrage levert op het gebied van de
studie der poëtica van de vroege rederijkers. Uit Braekmans opstel blijkt dat de
Brugse beoefenaar van retorica meer belang scheen te hechten aan de rol van de
inspiratie dan men vooralsnog bij rederijkers meende te mogen onderstellen.
Ook G. Stuiveling gaat in tegen een diepgeankerde opvatting, wanneer hij Bredero's
auteurschap van de verzen bij Otto Vaenius' Emblemata van 1607 in twijfel trekt.
Hij stelt ons voor de verplichting een hele reeks moeilijk te aanvaarden ‘bochtige’
onderstellingen te aanvaarden, als wij aan dit auteurschap willen vasthouden.
J.B. Drewes heeft aan het jaarboek twee bijdragen afgestaan, waarvan het eerste
de titel Den Spiegel der Salicheit van Elckerlijc als allegorisch spel draagt
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en waarin bijzondere aandacht besteed wordt aan de symbolische betekenis van het
spiegel-motief. In verband met Drewes' uitvoerige onderzoek naar de betekenis van
de term onbekent in de Elckerlijc wensen wij de aandacht te vestigen op het belang
van de evangelietekst Joh.: 9 voor de interpretatie van deze term en waarover men
meer kan lezen in onze uitgave van C. Cruls Religieuze poëzie (Zwolle 1954), p.
25-26. Zijn andere bijdrage Een Esbatement ter ere van Keizer Karel V brengt, naast
aanvullingen bij de tekstverklaring die P.J. Meertens in zijn tekstuitgave van het
bewuste spel in het vorige jaarboek geleverd heeft, hoofdzakelijk een principiële
beschouwing over het gebruik van klassieke figuren en motieven in rederijkersteksten.
Hij kant zich daarbij vooral tegen Meertens' bewering als zou het esbatement een
‘heidense’ strekking vertonen die verklaard kan worden door de neiging der rederijkers
om met hun kennis van de klassieken te geuren. Drewes acht zich gewonnen voor
de opvatting van Hanns Swarzenski die het gebruik van klassieke motieven als een
aanvaarding daarvan ziet binnen het theocratische programma van een kosmische
orde.
L. Indestege wijdt zijn aandacht aan Willem van Houmolen die in 1478 het Boek
van de Broederschap van O.-L.-Vrouw van Halle bond en stelt de vraag of deze
binder ook rederijker geweest is. De aantekening van diens hand op het laatste
perkamenten schutblad in het genoemde register is nl. in een dichtvorm opgesteld
die door zijn rijmschema kenmerkend is voor refreinen op het einde van de 15de
eeuw. Toch dient erop gewezen te worden dat deze boekbinder geen refrein
geschreven heeft, alleen een berijmde aantekening. De gegevens blijven dus veel te
schaars om op Indesteges vraag een affirmatief antwoord te geven.
Dichteres ook was Josine des Planques, vijfde priorin van het St.-Agneteklooster
te Gent, maar ook haar aarzelen wij een rederijkster te noemen, want het gedicht dat
zij ons nagelaten heeft, vertoont geen van die kenmerken die bewuste benaming
rechtvaardigen. M. Vandecasteele besteedt in zijn bijdrage over Des Planques echter
vooral aandacht aan de inhoud van het gedicht en toont aan dat het heel wat uitlatingen
bevat die beter passen in de mond van iemand die met enkele denkbeelden van de
hervormden sympathiseerde, dan van een auteur die in Van Duinkerkens Dichters
der Contra-Reformatie een plaats moest krijgen en waar haar ‘refrein’ inderdaad
werd opgenomen. Men kan uit Vandecasteeles analyse ook een ander besluit trekken:
Indien men wat men hervormde ideeën noemt kan aantreffen bij de priorin van een
klooster dat met de geestelijke overheid niet in conflict schijnt gekomen te zijn, hoe
voorzichtig moet men dan zijn met het gebruik van de etiketten ‘hervormd’ en
‘niet-hervormd’.
Een overtuigd hervormde was de Mechelse rederijker Willem de Gortter alleszins.
Over zijn werk is reeds heel wat geschreven geworden; de mens zelf blijft met een
aantal raadsels omhangen. E. Van Autenboer, de uitstekende kenner van het
rederijkersleven in De Gortters geboortestad, brengt in zijn artikel enkele belangrijke,
door archiefonderzoek verkregen, gegevens samen over afkomst en
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verwanten van deze rederijker en slaagt erin zijn overlijdensdatum nader te preciseren.
Hij maakt het, tegen de voorstelling van vroegere biografen in, aannemelijk dat
Willem De Gortter nooit Mechelen gedurende lange tijd verlaten heeft. Vooral
interessant in deze bijdrage is de bespreking van De Gortters literaire activiteiten in
de Mechelse rederijkerskamer De Peoene.
Het 18de jaarboek van De Fonteine bevat als laatste uitvoerig artikel een
vergelijkende studie door Jan Stroop betreffende Coornherts Vanden thien Maeghden
en De Konings Maegden-spel. Het artikel geeft meer dan de titel (Wijze en dwaze
maagden bij Coornhert en De Koning) laat verwachten. De auteur vergelijkt niet
alleen de optredende personages, maar hij gaat ook grondig op het karakter van de
behandelde teksten in, waarbij wij o.a. vernemen dat niet Duym, maar Coornhert het
eerst de term ‘tragica-comedia’ gebruikt heeft en bespreekt ook overeenkomsten en
verschillen die tussen beide teksten - wij vermijden de term ‘toneelstuk’, want voor
Stroop staat het vast dat het werk van Coornhert een ‘leesstuk’ is - bestaan, als besluit
van welk onderzoek Coornherts afhankelijkheid van de Haarlemse dichter niet
onmogelijk wordt geacht.
Het jaarboek-gedenkboek van De Fonteine, waarin we ook nog een In memoriam
Fernand de Smedt (raadslid) aantreffen is, door zijn buitengewoon rijke en boeiende
inhoud waarlijk een bekroning geworden van vijfentwintig jaar onverdroten activiteit.
Mogen de lauweren van deze kroon of krans niet tot rust verleiden.
L. ROOSE
Oude klanken Nieuwe accenten. De kunst van de
rederijkers. Leiden, A.W. Sijthoff (1969). 139 blz. met enkele illustraties.
DR. G. DEGROOTE,

Als eerste deeltje van een reeks ‘Literaire verkenningen’, onder redactie van Martien
J.G. de Jong verschijnt deze inleiding tot de kunst der rederijkers. Na een algemene
beschouwing over oorsprong, aard en inrichting der ‘Kamers van Retorike’ volgen
twee groepen van uitgekozen en toegelichte teksten: ‘Het Toneel van de rederijkers’
en ‘De Dichtkunst van de rederijkers’, waarna nog een ‘Bio-bibliografische afdeling’
volgt met literatuuropgaven over afzonderlijke auteurs.
Het inleidende hoofdstuk bevat een goede, in voorzichtige termen gestelde
oriëntatie omtrent het ontstaan en de aspecten van de rederijkerij. Terecht wordt erop
gewezen dat lang niet alle literatuur uit deze tijd binnen het verband van de
rederijkerskamer ontstaan is. Voorts stelt de auteur vast dat ‘in een hertogelijke
residentiestad als Brussel, naast de autochtone retorike, uitingen van een
Nederlands-Bourgondische rederijkerij voorkomen. Deze laatste bestond hoofdzakelijk
uit het vertalen, bewerken of navolgen van Bourgondische hofpoëten als A. de
Montgesoie en O. de la Marche, het overnemen of behandelen van Bourgondische
motieven...’. Hierbij doet zich inderdaad de vraag voor of men dit allemaal nog tot
de ‘rederijkerij’ mag rekenen. In het algemeen kan men
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stellen dat bij het behandelen van dit tijdperk van onze literatuur het te vaak zo wordt
voorgesteld dat de rederijkers er het eerste en het laatste woord hadden. Voor de
dichtkunst om het Bourgondische hof is dit op zijn minst kwestieus en voor de
geestelijke literatuur gaat het zeker niet op. In dit verband mag ook de vraag gesteld
worden of Elckerlijk zo zonder meer tot de rederijkersliteratuur gerekend mag worden
als Dr. Degroote en de meeste andere literatuurhistorici met hem doen. En op een
heel ander terrein: hoort een gedicht als Tghevecht van minnen er toe? Het noemen
van deze titel geeft mij aanleiding tot de opmerking dat het wel jammer is dat Dr.
Degroote in zijn bloemlezing zich zo beperkt heeft tot ‘klassieke’ teksten: voor het
toneel Elckerlijk, Marieken van Nieumegen en Everaerts Esbatement van den visser.
Deze teksten zijn zo algemeen toegankelijk dat er nauwelijks behoefte bestaat aan
nog weer een publicatie in een bloemlezing. Door deze keuze van louter topstukken,
ook in de afdeling refreinen, krijgt de lezer een te geflatteerde voorstelling van de
rederijkerskunst. Alleen al als demonstratiemateriaal waren daarom althans enige
fragmenten van het minder brillante doorsneerederijkerswerk welkom geweest, en
zeker iets meer van De Castelein, van wie alleen het Schaeckbord vertoond wordt.
In de rubriek ‘Andere gedichten’ (dan refreinen) is opgenomen het Adieulied van
Vrouw Marie van Bourgongien uit het Antwerps Liedboek. Ook hierbij kan men
zich afvragen: is dit rederijkerswerk?
Dat de rederijkers in het toneel ‘een didactisch en volkspedagogisch instrument
bij uitstek’ zagen (blz. 24) lijkt ons niet gelukkig geformuleerd; het serieuze toneel
had in de eerste plaats stichtelijke bedoelingen. De gelijkstelling van esbattement en
klucht in de 16de eeuw (blz. 25) is niet juist (vgl. Jaarb. Fonteine XVI, 64); voor
het tafelspel is mede essentieel de beperking tot twee, zelden drie spelers, en het
toespreken van de aan tafel aanzittenden, op wie het spel betrokken wordt.
Als een inleiding tot het onderwerp is het boekje, voor wie daarvan geen speciale
studie wil maken, over het geheel een goede en betrouwbare gids, die voor die
eventuele nadere studie ook voldoende aanwijzingen geeft.
Leiden, juli 1970
C. KRUYSKAMP
SIMONE DUBOIS, Belle van Zuylen 1740-1805. Leven op afstand. Europese

Bibliotheek, Zaltbommel, 1969, 231 blz., f. 17,90.
In de reeks levensbeschrijvingen van historische figuren, bij voorkeur van vorstelijken
bloede, waarmee de Europese Bibliotheek, naar ons voorkomt, vooral op een
vrouwelijk publiek mikt, verscheen thans een deel over Belle van Zuylen, alias Mme
de Charrière, van de hand van Simone Dubois, echtgenote van criticus en essayist
P.H. Dubois. Leende zich deze uitgave, wegens haar karakter en niveau - dat van
hogere vulgarisatie zonder eigenlijke wetenschappelijke pretenties - uiteraard minder
tot bespreking in dit blad, dan lijkt ons het onderwerp anderzijds toch wel van aard
om een vermelding te rechtvaardigen. We doelen
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daarmee op het feit - voor wie zich met de 18de eeuw bezighoudt, een niet veel
minder dan onbegrijpelijk feit - dat de merkwaardige figuur van Belle van Zuylen,
die tegelijk Nederlandse was van geboorte, Franse door haar taal en geschriften en
Zwitserse door haar huwelijk, doch bovenal, door haar ruime cultuur, belangstelling
en relaties, een bewuste kosmopoliete, die ‘van het land van iedereen’ wilde zijn, misschien precies als gevolg hiervan - nooit de aandacht heeft gekregen die ze zo
ruimschoots verdient. Niet alleen bestaat er nauwelijks enige wetenschappelijke
literatuur over haar, zeker niet in het Nederlands - de studie van Valkhoff niet te na
gesproken -, maar het is zelfs niet overdreven te beweren dat haar boeiende
persoonlijkheid in haar geboorteland vrijwel onbekend is gebleven.
Tot nog toe - en zulks geldt bijna evenzeer voor het buitenland als voor Nederland
- was het nagenoeg uitsluitend het sentimentele leven van Belle dat tot onderzoek
en publikatie heeft aangezet. In verband daarmee hebben we ons afgevraagd of er,
na J. van der Woude, T. Geest, V.E. van Vriesland en vooral D. Farnum nog wel
nood was aan nog eens een verhaal van haar hartstochtelijke verliefdheden, terwijl
we nog steeds moeten wachten op een grondige studie van haar intellectuele en
artistieke persoonlijkheid of gewoon op een moderne editie van haar romanoeuvre,
dat, zoals bekend, thans nagenoeg onbereikbaar geworden is. Behoefte bestaat er
trouwens eveneens aan een onderzoek naar de meer specifiek Nederlandse
achtergronden en relaties van Belle van Zuylen, wat het mogelijk zou maken haar,
meer dan tot dusver geschiedde, ook in de Nederlandse cultuurgeschiedenis te
integreren. Wij mogen van de auteur uiteraard niets meer en anders vergen dan ze
zelf wil bieden; we kunnen zelfs best aanvaarden dat ze niet eens pretendeert een
volledige biografie van haar heldin te ontwerpen - waarvoor immers nog steeds al
te veel gegevens ontbreken -, doch enkel een evocatie, steunend op haar uitvoerige
correspondentie, van Belles - overwegend affectieve - leven; maar dan moet ze ons
evenzeer de vaststelling ten goede houden dat ze in feite niet zoveel nieuws brengt
en in zekere zin zelfs het - uit het Engels vertaalde - boek van Dorothy Farnum (De
Godin van Oud Zuilen, Amsterdam-Brussel, 1960) nodeloos herhaalt. In elk geval
lijkt de bewering van de flaptekst, dat dit ‘een eerste poging (zou zijn) om Belle van
Zuylen nader tot het Nederlandse publiek te brengen’ - kennelijk om publicitaire
redenen - sterk overdreven.
Zulks doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan de eigen kwaliteiten van dit ongemeen
boeiende relaas, dat met opzet zeer sober werd gehouden - veel soberder b.v. dan
dat van D. Farnum, die meer romantiseert en haar taferelen vaak met
verbeeldingselementen kleur bijzet - en grotendeels uit vertaalde brieffragmenten
opgebouwd is. Opvallend is wel hoe de nadruk daarbij ligt op de centraal gestelde
relatie tot Constant d'Hermenches en meteen op de 30 jaren die haar huwelijk en
Zwitserse tijd voorafgingen, terwijl die tweede en langere periode - met daarin de
belangrijke vriendschap met Benjamin Constant -, precies andersom dan in het boek
van Farnum, in een veel korter bestek wordt afge-

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

73
handeld. Wat bij lectuur van dit dan toch authentieke verhaal wellicht het meest
verbluft, is het volkomen ‘fictieve’ karakter van dit ‘leven-op-afstand’, in die zin dat
het, hetzij gewild, uit protest of principieel scepticisme, hetzij uit zwakheid of vrees
zich te engageren - Mevr. Dubois suggereert het eerste -, schier uitsluitend in
briefvorm geleefd werd en als het ware ‘en marge’ van de realiteit verliep. Het
onwezenlijke van die situatie, hier meer bepaald haar ruim 10 jaarlange epistolaire
‘liefdesaffaire’ met d'Hermenches, een man die ze ternauwernood enkele korte
momenten heeft ontmoet, komt des te scherper uit, daar haar reële
levensomstandigheden van elke dag, met haar ouders en verwanten in Zuilen en
Utrecht, en later met haar echtgenoot in Colombier, naar verhouding duidelijk
onderbelicht blijven. Een en ander zal er wel toe strekken Belles image van kordate
geëmancipeerdheid en opstandigheid, of zelfs maar van sprankelende opgeruimdheid
in de ogen van de lezer te relativeren. Beter dan welke literatuur ook leert deze
correspondentie hem bovendien iets begrijpen van die bevreemdende, paradoxale
18de-eeuwse mentaliteit, geboren uit permanente spanning tussen emotionele en
rationele tendensen. Dit zo speciale klimaat ‘aan den lijve’ te ervaren lijkt ons nog
steeds een voldoende boeiend en leerzaam experiment om ook de wetenschappelijke
beoefenaar en kenner van de 18de eeuw te interesseren.
Signaleren we nog dat enkele hinderlijke drukfouten de tekst ontsieren, o.m. op
p. 27 (31e regel), p. 57 (7e regel), p. 157 (9e regel), p. 183 (20e regel); dat op pp. 90
en 95 de naam Rijsel verkeerdelijk met dubbele s gespeld wordt; en dat in de
c/k-spelling zoals ze hier toegepast wordt, nogal wat inconsequenties zitten. Het
sober, maar smaakvol uitgegeven boek werd voorzien van een reeks mooie illustraties
en sluit met een beperkte bibliografie en een naamregister.
W. GOBBERS
De Eerste Wereldoorlog als thema in het Vlaams
verhalend proza. Koninklijk Museum van het Leger en van
Krijgsgeschiedenis, Brussel, 1969, 79 blz. Centrum voor Militaire
Geschiedenis, Bijdragen nr. 4.
H. VAN HOECKE,

Dit boekje behoort noch tot de militaire, noch tot de literaire historiografie; met de
laatste vorm van geschiedschrijving vertoont het raakpunten, maar het is niet boven
het stadium van de materiaalverzameling uitgegroeid. Het werkje bezit inderdaad de
kwaliteiten, maar ook alle gebreken van een licentiaatsscriptie (in casu een Leuvense);
van deze gebreken noemen wij in de eerste plaats de al te losse greep op de nochtans
boeiende stof.
Het Woord Vooraf opent met uitvoerige bedankingen (die men gewend is achteraan
aan te treffen), en stelt dan allerlei vragen waarop geen antwoord komt. In hoofdstuk
I (‘Vlaamse oorlogsthematiek’) wordt het fenomeen ‘oorlog’ gezien als een onderdeel
van ‘het wilde strijden naar menselijke volkomenheid’ (p. 5) dat de mens in het bloed
zit. ‘Oorlogsliteratuur’ wordt gedefinieerd als die literatuur die ‘ofwel gesitueerd [is]
in de oorlog, ofwel rechtstreeks met de
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oorlog als feitelijkheid in verband te brengen’ (p. 7). Ten slotte wordt de beperking
van de stof tot Vlaanderen verantwoord.
Hoofdstuk II is een erg simplistische poging tot het schetsen van de Vlaamse
literaire achtergronden; het heet ‘Het levensmidden [sic] van de moderne Vlaamse
roman’ en het leert o.m. dat de eerste wereldoorlog voor Van Nu en Straks (nota
bene: 1893-1901!) ‘een even onverwachte als plotselinge dood’ (p. 9) betekende,
hoewel het dan toch weer niet ‘volledig door de oorlog werd onttakeld’ (ibid.). Naast
(?) Van Nu en Straks construeert de auteur een generatie van ‘negentigers’ waartoe
o.m. Claes (geb. 1885!) en Timmermans (geb. 1886!) behoren (p. 12). Over de
Vlaamse Beweging wordt even bevreemdende informatie geboden, waarbij zelfs de
datum van de Borms-verkiezing verkeerd wordt aangegeven.
De hoofdstukken III en IV horen samen: in het eerste wordt, onder de titel ‘Van
geestdrift tot bezeten vrees. Terreinverkenning’, een chronologisch overzicht gegeven
van de in aanmerking komende romans, verhalen en dagboeken (een tachtigtal), en
in hoofdstuk IV wordt dit overzicht nog eens hernomen onder de titel ‘Stromingen
en figuren’. Tegen deze werkwijze hebben wij bezwaren van structurele aard, te meer
daar zij er aansprakelijk voor lijkt te zijn dat nergens een besproken auteur behoorlijk
uit de verf komt; een andere oorzaak van ditzelfde euvel is het totaal ontbreken van
enige biografische en historische informatie, die in een studie als deze onontbeerlijk
lijkt om de betrokkenheid van de schrijver op zijn stof te situeren en om de
verhaalsachtergrond in zijn historische context te plaatsen. Als ik goed heb gelezen,
komt in deze studie noch het woord ‘frontbeweging’ noch het woord ‘activisme’
voor, waardoor bijv. over de roman Eer Vlaanderen vergaat van Jozef Simons op
p. 27 en over de reacties op het verschijnen van Streuvels' oorlogsdagboek op p.
51-52 slechts vrijblijvende algemeenheden worden verteld.
Het Besluit (op p. 59-60) komt evenmin uit boven een aanzet tot typering van de
besproken literatuur. Van documentair belang is daarentegen de bijlage met een ‘Lijst
van Vlaamse prozawerken over of in verband met de Eerste Wereldoorlog’, die ‘in
chronologische rangschikking’ worden opgesomd, doch waarin het onmogelijk is te
onderscheiden of het vermelde jaartal dat van het ontstaan of dat van de eerste
publikatie is. De Bibliografie loopt blijkbaar niet verder dan 1963, maar zelfs dan
ontbreekt de eerste uitgave van Willemsens proefschrift (1958) en de dissertatie van
Van Passel over Ruimte (eveneens 1958) (voor de geschiedenis aan het front wordt
naar een opstel van Picard en naar een pocket van Van Haegendoren verwezen, voor
Ruimte naar een artikel van dezelfde Van Passel in De Vlaamse Gids); de hoogst
belangrijke catalogus van de tentoonstelling Stille Getuigen 1914-1918. Kunst en
geestesleven in de frontstreek, in 1964 opgemaakt door de Cultuurdienst van de
Provincie West-Vlaanderen, viel dus eveneens buiten het bibliografisch bestek.
Het hele werk is jammer genoeg te herdoen. Maar er is nu alvast een heleboel
materiaal bij elkaar gebracht.
L. SIMONS
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Wordsworth en Spinoza. Mededelingen XXV vanwege het
Spinozahuis. E.J. Brill, Leiden, 1969, 19 blz.:
C. DE DEUGD,

Het merkwaardige van dit stukje, - eigenlijk de tekst van de lezing gehouden in 1968
te Rijnsburg op de jaarlijkse vergadering van de vereniging ‘Het Spinozahuis’, - is
dat de auteur, in een klein bestek van een twintigtal bladzijden, zijn onderwerp
zodanig beziet, dat zowel de literatuurwetenschap als de wijsbegeerte en de
ideeëngeschiedenis er tot hun recht komen, en hun wederzijdse verhouding meteen
problematisch gesteld wordt.
De literatuurwetenschap gaat uit van de autonomie van het kunstwerk. Dit is een
afgesloten geheel, dat op zichzelf bestaat en, op grond van dat volstrekte zijn, alleen
maar waar kan zijn. Die estetische waarheid mag om dezelfde reden niet vereenzelvigd
worden met de kentheoretische waarheid waarop de wijsgeer aanspraak maakt. De
vraag is dan ook hoe beide waarheden zich tot elkaar verhouden, en, - ik citeer nu
De Deugds woorden zelf, - ‘of het ooit mogelijk is, dat een dichter een filosofisch
systeem of een strict wijsgerige gedachtengang getrouw en verifieerbaar nauwkeurig
in poëzie tot uitdrukking brengt’ (p. 14). Dit probleem doet zich voor naar aanleiding
van Coleridge, die een aanhoudende belangstelling voor de filosofie getoond en zich
ernstig in Spinoza's denken verdiept heeft, en van zijn vriend Wordsworth, die,
hoewel aanvankelijk weinig filosofisch geschoold, op vrij jonge leeftijd via Coleridge
met Spinoza's grondgedachten vertrouwd raakte, en ze in zijn dichtwerk uitbeeldde.
Op dit fundamenteel probleem van ‘Gehalt’ en ‘Gestalt’, van wijsgerige inhoud
en dichterlijke verwoording kon de auteur niet dieper ingaan; hij stelt er zich dan
ook mee tevreden het te stellen. Het zou bijv. de moeite lonen te onderzoeken in
hoever de door de romantici en de latere symbolisten verheerlijkte verbeelding al
dan niet overeenkomt met Spinoza's derde kenmodus.
Wat de kern van zijn opstel betreft, beperkt zich De Deugd tot enkele opvallende
thema's in Wordsworth' dichtwerk, als bijv. het vitalistisch pantheïsme, die een
algemene geestesverwantschap tussen Spinoza en de Engelse dichter doen uitkomen,
en ten overvloede kenmerkend zijn voor de 19de-eeuwse romantiek, - hier is de
beoefenaar van de ideeëngeschiedenis aan het woord, - welke, zowel in Engeland
als in Duitsland, Frankrijk en Nederland, bij Spinoza aansluit, in zoverre deze de
natuur bezielt en op de wederzijdse doordringing van natuur en mens de nadruk legt.
Terloops merkt de auteur op, dat de invloed van Spinoza op de Engelse romantische
dichters tot dusver weinig bestudeerd werd, terwijl de bibliografie over de verhouding
tussen Spinoza en de Duitse romantiek ruim voorzien is.
Al met al staan wij voor een glashelder en belangwekkend opstel, dat uiteraard
heel wat in de schaduw laat, doch als een voortreffelijke inleiding kan dienen tot een
meer diepgaand onderzoek, en bovendien vragen van theoretische aard stelt.
R. HENRARD
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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 1968-1969
Vrije Universiteit te Brussel
Licentiaatsverhandelingen:
Cappuyns, Catherine: De invloed van de filmtechniek in de verhalen van Hugo
Claus.
Duchateau, Françoise: De polariteit licht-donker en het thema van het vuur in
de poëzie van Hendrik Marsman (1919-1940) - een poging tot uitleg.
Guiot, Marc: Claus-Artaud - een parallel geval.
Helin, Willy: Hugo Claus en de citatenkunst van T.S. Eliot en Ezra Pound.
Hinckxt, Jacques: De romans van Paul de Wispelaere ‘Een eiland worden’ en
‘Mijn levende Schaduw’.
Hostens, Suzanne: De vrouw in de eerste werken van Johan Daisne (1935-1946).
Luyten, Gilbert: Ward Ruyslinck - van ‘De ontaarde slapers’ tot ‘Golden
Ophelia.’
Van Eyck, Hilda: De romantiek in de structuur van J.J. Slauerhoffs gedichten.

Rijksuniversiteit te Gent
Licentiaatsverhandelingen:
Bral, Marc: Analyse van de liefdesrelatie in de Nederlandse roman tussen 1945
en 1965.
De Petter, Sylvette: De bijdrage van de rederijkerskamers van Diest op het
Antwerpse landjuweel van 1561. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Germonprez, Rosanne: Louis Paul Boon en de mythe van het sociale engagement.
Een poging tot een nieuwe Boon-visie.

*

Gedeponeerd in de universiteitsbibliotheken.
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Goosen, Ingrid: De bijdrage van de rederijkerskamers de Olyftak en de
Goudbloem van Antwerpen op het Antwerpse Landjuweel van 1561. Tekstuitgave
met inleiding en aantekeningen.
Hermans, Imelda: Herwig Hensen 1935-1967. Een beschrijving van de inhoud
en de ontwikkelingsgang van zijn dichterschap.
Matthijs, André: G. Bouvaert: Historie, Regels ende Bemerkingen wegens de
Nederduytsche Rymkonst. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Schollaert, Etienne: Het werk van Lode Zielens. Proeve van karakteristiek.
Smets, Suzanne: Kroniek van het tijdschrift ‘Vandaag’ (februari 1929-december
1929).
Sterckx, Dirk: Paul van Ostaijen. Een studie van de nagelaten gedichten.
Van de Sijpe, Magda: De bijdrage van de rederijkerskamers van Mechelen op
het Antwerpse Landjuweel van 1561. Tekstuitgaven met inleiding en
aantekeningen.
Van Steenberghe, Monica: De bijdragen van de rederijkerskamers Moyses
Bosch van 's-Hertogenbosch en Der vreuchden Bloeme van Bergen-op-Zoom
op het landjuweel van 1561 te Antwerpen. Tekstuitgave met inleiding en
aantekeningen.

Katholieke Universiteit te Leuven
Licentiaatsverhandelingen:
Allemeersch, Helena: Tachtig over Multatuli, Multatuli over tachtig.
Buggenhout, Hendrik: Gerard Walschaps trilogie in het licht van zijn opvattingen
over verhaalkunst.
Caluwaerts, Johnny: Vormen van protest bij Harry Mulisch.
Casteleyn, Dirk: Cursiefje bij Carmiggelt.
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F.A. Snellaert.
Dreesen, Lieve: M. Gijsen over Amerika.
Du Bois, Jozef: De poëzie van J. Bernlef.
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Eggermont, Frans: Godefridus Bouvaert. Een auteur uit de 18de eeuw.
Faes, August: Dier en dierlijkheid in de poëzie van Hugo Claus.
Hebben, Maria: Mededelingsvormen in drie romans van A. Van Schendel.
Hellemans, Karel: De stijlevolutie van Gerard Walschap 1920-'30.
Lambrechts, Angèle: Beeldspraak bij Hugo Claus.
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Urgel, Willy: Meningen en gedachten van G. Bomans.
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[Nummer 2]
Elegast maakt zich bekend
Tekstkritiek op de ‘Karel ende Elegast’1
De Karel ende Elegast is in 1800 op het Nederlandse letterkundige toneel verschenen2,
en heeft sindsdien voortdurend in de belangstelling van filologen gestaan3. Getuige
het grote aantal schooledities, waarvan regelmatig herdrukken verschijnen, zullen
ook weinig abituriënten van de middelbare school onbekend zijn met het verhaal,
dat in de literaire handboeken wordt geprezen als een ‘klein, maar gaaf meesterwerk’4,
‘een meesterstukje van boeiend verhaal’, ‘een volmaakt klein epos, dat andere
literaturen ons mogen benijden’5
Toch heeft ook dit Middelnederlandse literaire werk onder de pen van vele kopiisten
geleden. Het behoort tot de taak van de filologie, corrupties in letterkundige teksten
op te sporen, aan te tonen en te

1

2

3

4
5

De regelnummering in dit artikel verwijst naar Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave
van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door
A.M. DUINHOVEN. Zwolle 1969. 2 dln. Zwolse drukken en herdrukken 62. Tenzij anders
vermeld, wordt geciteerd naar redactie A.
In dit artikel zijn toelichtende voorbeelden en uitweidingen afwijkend gedrukt. Ook wanneer
men deze secundaire tekst overslaat, blijft de lijn in het betoog bewaard.
In zijn Historische en letterkundige avondstonden. Amsterdam 1800, p. 308-312, vermeldt
H. VAN WIJN het nog steeds enige bekende exemplaar van incunabel A, toen in het. bezit van
J. Visser. Hij geeft een samenvatting van de inhoud, gelardeerd met citaten.
Van Wijn heeft de eerste geslaagde conjectuur voorgesteld. T.a.v. vers A 410 (r. 413) oppert
hij (p. 309): ‘Misschien moet men leezen, “daer was van slagen”’. Deze lezing is door alle
later ontdekte bronnen bevestigd, met uitzondering van F, waarmee A ook overigens ten
nauwste is verwant. Deze conjectuur nam L.G. VISSCHER over in zijn BIJDRAGEN TOT DE
OUDE LETTERKUNDE DER NEDERLANDEN. Utrecht 1835, p. 367. Latere editeurs konden
steunen op de lezing van tenminste B.
Voor een bibliografie van edities en studies zij verwezen naar Karel ende Elegast. Uitgegeven
door R. ROEMANS en H. VAN ASSCHE. 6de uitgave. Amsterdam 1966. Klassieke galerij 9, p.
xxvi-xliii.
G. KNUVELDER. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1. 2de,
herziene druk. 's-Hertogenbosch 1957, p. 48.
J. VAN MIERLO. De letterkunde van de middeleeuwen tot omstreeks 1300. In Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden, deel 1. 's-Hertogenbosch-Brussel 1939, p. 113 en 114.
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verbeteren6. Soms kan de oorspronkelijke lezing met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid hersteld worden, in andere gevallen moet met een gissing worden
volstaan, welk onderscheid in de termen emendatie en conjectuur tot uiting komt.
Het is boeiend vast te stellen, hoe het tekstkritische inzicht in de Karel ende Elegast
is gegroeid in dezelfde mate, waarin de mogelijkheden tot gefundeerde tekstkritiek
verruimd werden.
Kennis van de taal waarin de tekst is geschreven, vormt de basis van alle tekstkritiek7.
Daar het Middelnederlands een verzameling is van naar plaats en tijd, fonologisch,
morfologisch, syntactisch en lexicologisch verschillende dialecten, komt elke
vooruitgang op een van de deelgebieden der Middelnederlandse linguistiek de
tekstkritiek ten goede.
Jonckbloet, die nog geen grammatische beschrijving en geen woordenboek
tot zijn beschikking had, meende dat de driedubbele ontkenning in vers
A 80 (r. 82) ‘stellig veranderd moest worden’. In zijn Geschiedenis der
Middennederlandsche dichtkunst8 deel 1, p. 277 stelt hij voor ode te lezen,
in zijn editie9, p. 183 meent hij niet te moeten ‘uitwerpen’. (Vgl. echter de
lange lijst citaten van zinnen met driedubbele ontkenning in Stoetts
Syntaxis, 3de druk, § 231).
Zo ook was Jonckbloet niet in staat, van de corrupte regel 803 in A en B
‘Die was minlic ende mate’ de oorspronkelijke lezing te herstellen,
waarnaar ook K 730 ‘ld en was neit cleyne dan maesse’ ‘verbroddeld werd’
(editie p. 196). Hij neemt de regel daarom niet in zijn uitgave op. ‘Had
Jonckbloet’, aldus Verdam in Ts 1 (1881) p. 126, ‘tijdens zijne bewerking
het woord mellijc gekend, dan zou hij met den verworpen regel weg
geweten en waarschijnlijk de ware lezing gevonden hebben’.

6

7

8
9

‘Wenn es Aufgabe der mittelalterlichen Philologie ist, die handschriftlich überlieferten
Denkmäler der Vergangenheit den heutigen Lesern so nahezubringen, wie sie seinerzeit auf
ihre Zeitgenossen gewirkt haben, dann ist eine vorsichtige, auf Sachkenntnis beruhende
Textkritik nicht zu umgehen.’ Aldus E. GAMILLSCHEG. Zum Problem der Textkritik. In
Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 16 (1966) 337.
Voor een theoretische uiteenzetting over de methoden van tekstkritiek zij verwezen naar het
hoofdstuk La critique des textes in L'histoire et ses méthodes. Volume 11 de la Encyclopédie
de la Pléiade. Publié sous la direction de C. SAMARAN. Paris 1961, p. 1247-1366. Een
uitvoerige bibliografie op p. 1360-1366.
In deze bijdrage wil ik slechts een overzicht geven van wat er in tekstkritisch opzicht t.a.v.
de Karel ende Elegast is gepubliceerd, en daarbij enige nieuwe emendaties voorstellen.
W.J.A. JONCKBLOET. Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. Amsterdam
1851-1855. 3 dln.
Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht door W.J.A. JONCKBLOET.
Amsterdam 1859.
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Uitsluitend op grond van kennis van taalsysteem en lexicon der Middelnederlandse
dialecten kan echter slechts een gedeelte der corrupties worden opgespoord en
aangetoond. Lang niet alle kopiistenfouten immers veroorzaken grammaticale
onregelmatigheden, en bovendien hebben latere kopiisten weer vele linguistische
fouten weggewerkt. Verstoring van rijm of rijmschema, evenals ongewone lengte
van een vers wijzen in berijmde teksten eveneens op tekstbederf.
Zo was het Visscher (Bijdragen p. 360) al duidelijk, dat het op regel 183
rijmende vers in A [en B-E] ontbrak. Hij zowel als Hoffmann10 en
Jonckbloet (editie p. 68) geven dit door een serie punten aan. Regel 96
daarentegen kon door Jonckbloet (editie p. 64), Kuiper11 en Bergsma12
stilzwijgend worden geschrapt. Het vers maakt deel uit van een drierijm
en komt in M, BR en K niet voor.
In regel 489 hebben Hoffmann (editie p. 15), Kuiper (editie p. 93) en
Bergsma (editie p. 18) terecht den fijn uit H, B [en C en D], dat door het
rijmwoord sijn wordt vereist, verkozen boven den sin uit A, K [en E].
Alleen al door zijn lengte is regel 533 verdacht, welk vers Jonckbloet dan
ook te zamen met regel 532 weglaat. Kuiper behoudt de verzen, maar
tekent in zijn editie op p. 157 aan: ‘De overeenkomst van H. en K. alleen
heeft me genoopt de niet zeer fraaie verzen, die Jonckbloet naar (de
drukken) heeft uitgelaten, en die men dan ook gaarne missen zou te
behouden’.
Vergelijking van de verschillende redacties van een tekst kan varianten aan het licht
brengen, die, wanneer ze niet zijn ontstaan door bewuste wijziging, veroorzaakt
moeten zijn door fouten. Variante lezingen in de verschillende, ook vreemdtalige,
versies van eenzelfde werk kunnen eveneens tot een kritisch onderzoek van de tekst
aanleiding geven.
Van de Middelnederlandse Karel ende Elegast is slechts één versie bekend,
overgeleverd in 12 bronnen van ongelijke waarde. Voor zover we weten,
is het verhaal niet, zoals vele andere epische werken, als volksboek in
proza verschenen. Het is een interessant literair-historisch probleem,
daarvan de oorzaak te achterhalen. Lauwaert13 meent, dat de grote

10
11
12
13

Caerl ende Elegast. Edidit et illustravit HOFFMANN FALLERSLEBENSIS. Vratislaviae
1836. Horae belgicae 4, p. 6.
E.T. KUIPER. Karel ende Elegast. Amsterdam 1890. Dissertatie Universiteit van
Amsterdam, p. 74.
Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. BERGSMA. Zutphen
1893. Klassiek letterkundig Panthéon 132, p. 7.
J. LAUWAERT. Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de postincunabel D van
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Met een inleidende studie over de
verschijningsvorm van de Karel ende Elegast in de 16de eeuw. Licentiaatsverhandeling
Katholieke Universiteit te Leuven 1964, p. 18 en vlgg.
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populariteit alsmede de betrekkelijke kortheid en bondigheid van het werk,
de handhaving van de versvorm verklaart. Het gedicht vertoont bovendien,
aldus Lauwaert, grote overeenkomsten met de prozaromans naar inhoud,
sfeer en stijl. Vooral de levendige dialoogvorm maakte het onnodig, het
gedicht in proza om te werken.
Een Franse versie, waarin Elegasts rol door Basin werd vervuld, is verloren
gegaan. Misschien echter zal een gedetailleerde vergelijking van de op
het Frans teruggaande Noorse Karlamagnus saga en de daaruit
voortgekomen Deense Karl Magnus' krønike, alsook van de
Middelhoogduitse versie in de Zeitzer Kodex, die - mogelijk via de
Karlmeinet-tedactie - op het Middelnederlands teruggaat, voor de kritiek
t.a.v. enkele cruciale plaatsen in onze tekst van voordeel blijken14.
Niet los te denken van tekstkritiek is tekstinterpretatie. Bij het lezen van een tekst
en het interpreteren van elke mededeling in de context kunnen omkeringen,
tegenspraken en ongerijmdheden blijken.
Regel 469 is in alle edities overgenomen uit A: ‘(Maket mi vroet) ... wiens
toren dat ghi wacht’, met verwaarlozing van K ‘Ind vmb wat sachen dat
ir wacht’. BR neemt een tussenpositie in: ‘[Tes (?)] mi toren dat ghi wacht’.
Bij nauwkeurige lezing van de tekst lijkt mij de mededeling in A gedaan,
op deze plaats onaanvaardbaar. Elegast immers ziet de ander aan voor een
geheim agent van de koning. Pas wanneer in de regels 499-501 blijkt, dat
zijn angst ‘Dat hi quame om verspien Datti mi ofte mine Brenghen wilde
in pine Teghen den coninc die ic ontrade’ (r. 339-342), ongegrond is,
veronderstelt Elegast dat zijn rijke tegenstander door een machtige vijand
wordt achtervolgd (r. 549-554).
Vele corrupties manifesteren zich pas, wanneer de interpretator zich een grote
zakenkennis heeft verworven bij zijn pogingen te achterhalen, wat de tekst inhield
in de situatie waarin hij oorspronkelijk functioneerde. Diezelfde kennis is ook voor
de tekstcriticus vereist, wanneer hij een lezing reconstrueert.
Hoffmann (editie p. 12) emendeert, met de lezing van A consten en B
ionsten voor ogen, regel 399 tot ende sine pesten waren fel, welke
emendatie door elke editeur sindsdien is overgenomen. Joeste wordt door
Hoffmann (editie p. 56) omschreven als ‘impetus mutuus hasta inceptus
et saepe gladio continuatus’, door Jonckbloet (editie p. 220) met ‘aanval,
impetus’ vertaald. Bergsma (editie p. 72) verklaart: ‘aanval. Ofr. jouste
van jouster en dat van 't Lat. iuxta (van iungere). Vgl. voor de beteekenis

14

Voor een overzicht van de samenhang der verschillende bewerkingen zij verwezen
naar Karel ende Elegast. Catalogus van de tentoonstelling in het Instituut De Vopys
te Utrecht (7 juli - 1 november) 1969. Naar de letter 3, p. 36-43, en naar de aldaar
genoemde literatuur.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

85
rencontre en voor den vorm nog ajouter, eig. ajoûter’. De etymologie van
het woord had Bergsma voorzichtig kunnen maken; niet aanval is de
grondbetekenis van joeste, maar het element van samenkomen, op elkaar
stoten is aan het woord inherent.
In de meeste tweegevechten tussen volledig bewapende ridders wordt eerst
‘gejousteerd’, met gevelde lans stormgelopen op de tegenstander. Dit
treffen, deze joeste, kan enige malen worden herhaald, waarna wordt verder
gevochten met het zwaard, en soms tenslotte nog met de dolk of met de
blote vuist15. Het gevecht tussen Karel en Elegast wordt niet door de joeste
beslist, want dan zou één van beiden uit het zadel gestoten moeten zijn.
Hun speren zijn waarschijnlijk bij het treffen gebroken, in elk geval moeten
de ridders ze terzijde gooien, wanneer ze naar hun zwaarden grijpen (r.
394).
Het MnlW 3, 1045-1046 bevestigt dat joeste een aanval met de speer is.
Vgl. b.v. Grimb. II, 5931: ‘Die Vlaminghen die doorrennen metten glavien
menigen man die metter joesten die doot wan’, en 5940: ‘Als dese joesten
reden waren, wert daer getrocken ... van den Vleminghen menich sweer’.
Wal. 8596: ‘Elc keerdem omme ... een verre stic metten orssen, om dat si
te meeren stoot metter joeste souden gheven’, waar de grondbetekenis van
botsing nog duidelijk spreekt, en Heelu 1893: ‘Jan ende sine ghesellen
reden ane, met soo feilen joesten daer, den vianden, datsi braken toten
handen hare gelavien ..., ende na worden swerde getogen’. Het MnlW geeft
t.a.p. ook enige voorbeelden van overdrachtelijk gebruik en van
betekenisverruiming, waardoor joeste ook voor een vijandelijk treffen in
het algemeen werd gebezigd. In een situatie echter waarin zojuist een
joeste in eigenlijke zin heeft plaats gevonden, kan het offensief bij een
zwaardgevecht niet joeste genoemd zijn. z
M.i. behoeft de lezing van A in regel 399 geen emendatie. Conste (MnlW
3, 1812, vgl. vooral de citaten uit MLoep II) is een synoniem voor list.
Nadat de kracht en de snelheid van ‘die swarte’ zijn vermeld, wordt zijn
vecht-‘kunst’ gereleveerd; hij was doorkneed in het vak, hij kende alle
schijnbewegingen: zijn trucs waren gevaarlijk, Ionsten uit B-E is als
verlezing uit consten te verklaren (vgl. b.v. Reinaert16 A 907 wanconst =
F 891 wan gonste = B 930 wan gunsten). Ionsten moet ironisch hebben
geklonken en kon daardoor worden geaccepteerd. Of consten ook de
oorspronkelijke lezing is, moet, gezien de variant in K, nader worden
bezien.
Doordat bij grondige tekstinterpretatie dikwijls verborgen corrupties aan het licht
komen die een juist begrip bemoeilijken, is voor de inter-

15
16

Vgl. A. SCHULTZ. Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. 2. vermehrte und
verbesserte Auflage. Leipzig 1889. 2 Bde. Dl. 2, p. 156-157.
Van den vos Reynaerde. Deel 1 Teksten. Diplomatisch uitgegeven door W. GS.
HELLINGA. Zwolle 1952.
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pretator de verleiding groot om problemen van interpretatieve aard te ondervangen
door tekstkritische ingrepen. Om te voorkomen, dat op deze wijze de weg tot juiste
interpretatie wordt opgebroken, i.p.v. geeffend, moeten tekstcorrupties niet alleen
worden opgespoord, maar ook aangetoond. Pas dan heeft het zin een emendatie voor
te stellen, waarbij moet worden verklaard, hoe de corrupte c.q. variante lezing kon
ontstaan.
Een voorbeeld van subjectieve tekstkritiek geeft Jonckbloet in zijn editie
op p. 190. Hij meent, dat in de regels 446-450 ‘K. ongeveer denzelfden
onzin heeft als A. Dat het onzin is zal wel niemand betwijfelen, want wat
beteekent het, dat het schande zou zijn Op enen te slane die voor hem helt?
Kon men op iemand slaan, die niet voor hem helt? die niet voor hem
stond?’ Ingrijpend gewijzigd, luiden de regels 445-448 bij Jonckbloet:
Doe docht den coninc wesen scande,
Enen te slane die vor hem helt
Onghewapent op dat velt
Metten swerde ontwee ghebroken.

Kuiper echter (editie p. 155) acht het ‘onwaar, dat K. hier onzin zou
hebben’. Hij neemt terecht de lezing van K 411 over, ‘op dien te slane’,
waardoor ‘die vore hem helt’ een uitbreidende bepaling wordt. Bergsma17,
die het overigens niet met Jonckbloet eens is, handhaaft echter in zijn
editie (v. 443) enen.
Om de oorspronkelijke lezing van een corrupte plaats te reconstrueren gaat de filoloog
af op interne gegevens uit de tekst, op zijn kennis van de zaken waarover de tekst
handelt, en op zijn kennis van de taal waarin het werk is geschreven. Niet alleen
kennis van de taal, ook vertrouwdheid met het taalgebruik is voor de tekstcriticus
vereist. Zeer opvallend is b.v. het clichématige van vele verzen in epische literatuur.
M. Bülbring heeft een studie gewijd aan de vergelijking van strijdformules. Op
woordelijke overeenkomsten van de Karel ende Elegast met andere literaire werken
hebben Bergsma, Kalff en Muller gewezen18.

17
18

J. BERGSMA. Bijdrage tot de tekstcritiek van den Karel ende Elegast. Groningen 1890,

p. 60.
M. BÜLBRING. Zur Vorgeschichte der mittelniederländischen Epik. Eine vergleichende
Untersuchung der Kampfformeln. Bonn 1930. Op overeenkomsten met de Reinaert en met
de Moriaen heeft Bergsma de aandacht gevestigd, reeds in de eerste druk van zijn editie, p.
44-49. J. KALFF noemt nog een paar plaatsen uit de Moriaen in Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde. Groningen 1906-1912. 7 dln. Dl. 1, p. 128. In de derde druk van
zijn editie (Zutphen 1921) wijst Bergsma op overeenkomsten met de Hugo van Bordeaus
(p. 48) en met Lancelot IV (p. 78). J.W. Muller noemt talrijke overeenkomsten tussen Reinaert
en Karel ende Elegast in Ts 52 (1933) 240-252, met enige addenda en corrigenda in Van den
vos Reinaerde. Critisch uitgegeven door J.W. MULLER. 3de opnieuw herziene en vermeerderde
druk. Leiden 1944, p. 70, noten 2 en 6.
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Zich bewust van het stereotiepe karakter van vele verzen in de Karel ende
Elegast, heeft Jonckbloet regel 404 ‘Dat hi in tween stucken vloech’, dat
zou moeten rijmen op regel 405 ‘Oft ware een linden loof’, hoewel alle
bronnen overeenstemmen, gewijzigd in: ‘Dat hine in tween stucken cloof’.
‘Het zuivere rijm eischt het laatste ww. dat herhaaldelijk voorkomt, b.v.
Lancelot, II, 22381, 25177, 26783’ (editie p. 189).
Het ontstaan van de lezing vloech kan worden verklaard uit de
overeenkomst met regel 433, waar vloech eveneens op in twee stucken
volgt. Kopiistenfouten van deze soort komen hierna nog aan de orde. Ten
onrechte m.i. zijn de latere editeurs aan Jonckbloets emendatie
voorbijgegaan.
Wanneer van een tekst verscheidene redacties zijn overgeleverd, is het soms mogelijk,
op grond van externe gegevens als datering en localisering, en van interne
aanwijzingen, een betrouwbaar stemma codicum ac editionum op te stellen. Voor
de tekstkritiek is zo een stamboom van groot belang. Immers een afschrift verdient
minder aandacht dan de legger, de lezing van een ‘dikke tak’ heeft meer waarde dan
die van een ‘twijg’.
Bergsma heeft in zijn Bijdrage p. 10-15, de drukken A-E en de
handschriften H, K, M en N gegroepeerd op grond van hun onderlinge
overeenkomsten en verschillen. Zijn inspanningen resulteerden in
onderstaande stamboom.

Kuiper (editie p. 57-62) komt t.a.v. de drukken tot eenzelfde filiatie. T.a.v.
de handschriften ziet hij wel een samengaan van N met de drukken, maar
‘K.H. en M. staan zonder onderlinge verwantschap onafhankelijk van a.’
Kuiper acht het niet zeker, dat alle bronnen op een gemeenschappelijke
omwerking van O, nl. x, teruggaan.
De editeurs van G en BR hebben deze fragmenten een plaats gegeven
binnen Bergsma's stemma. Lindmeyr19 komt tot de slotsom, dat G, K en
a

19

Neue Fragmente des mittelniederländischen Gedichtes Karel ende
Elegast. Herausgegeben und bearbeitet. München 1912. Programm des Königlichen
Maximilians-Gymnasiums 1911-1912. p. 35-45.
B. LINDMEYR.
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mogelijk op hetzelfde afschrift teruggaan. In elk geval zou G dichter bij
het origineel staan dan a. Gorissen en Meeussetl20 geven als hun conclusie,
dat br, de bron van BR, ligt tussen x en z of tussen z en a.
Misschien zal, nu alle teksten op gelijke wijze en synoptisch zijn
uitgegeven, een nieuwe vergelijking het inzicht in de verhouding der
redacties verbeteren. Door een hernieuwde studie der varianten zal echter
niet alleen de verwantschap der bronnen onderling moeten worden bepaald,
maar vooral hun betrouwbaarheid, d.i. hun verhouding tot het origineel.
Zowel bij het opstellen van een stamboom op grond van vergelijkende studie der
redacties, als bij het gebruik van een stemma t.b.v. de reconstructie der oorspronkelijke
lezing, moet de tekstcriticus het ontstaan van de varianten verklaren. Niet zelden kan
wanbegrip van kopiist of drukker als oorzaak van tekstbederf worden aangewezen.
Soms kan worden aangetoond dat woorden uit oneigen dialect, of verouderde
uitdrukkingen hun parten hebben gespeeld.
Een vermakelijk voorbeeld levert in B-E de lezing van regel 234, door
Bergsma (Bijdrage p. 56) gereconstrueerd tot Ridders ende knapen een
ghetal. Onder invloed van het verkeerd begrepen knapen, zal Ridders, of
waarschijnlijker Ridderen, in de kopij, zijn gelezen als het naar de vorm
gelijkende Kinderen.
De bewerker van K is in regel 762 door het Middelnederlandse loech,
praeteritum van lachen, misleid. Hij heeft er loch, d.i. gat van gemaakt,
welk woord hij ook in vers K 680 en K 716 gebruikt.
Reeds lang worden verlezingen, veroorzaakt door de eigenaardigheden van de gotische
schriftsoorten, beschouwd als oorzaken van tekstbederf. Verdam heeft reeds in zijn
Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers21 zijn emendaties ingedeeld naar
de aard van de grafische varianten, waardoor zijn werk een hulpmiddel is voor de
Middelnederlandse tekstkritiek in het algemeen.
In navolging van Jonckbloet, maar tegen Bergsma en Kuiper in, verbetert
Verdam in MnlW 7, 75, saec in A 1373 (r. 1464) in scat: ‘Daer en halp
scat noch bede’, daarbij gesteund door de lezing van M, en door de
wetenschap dat een verlezing van scat tot saec in paleografisch opzicht
volkomen acceptabel is. In zijn dissertatie geeft Verdam verscheidene
voorbeelden van verwisseling van c en t (p. 4-12), alsook van ‘verwarring
van meer dan eene letter’ (p. 45-68).

20

P. GORISSEN en A.E. MEEUSSEN. Fragment van Karel ende Elegast, vv. 68-99, 101-132,

21

408-442, 444-476. In VMVA 1956, p. 217.
J. VERDAM. Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers. Leiden 1872. Dissertatie Leiden.
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De talrijke varianten bij getalsaanduidingen in Middelnederlandse teksten
komen eveneens voort uit de grafische gelijkenis van de lettercombinaties,
die meestal door een punt worden voorafgegaan en gevolgd, om ze als
cijfer te markeren. In regel 604 mogen we de lezing van H als de juiste
beschouwen: hondert, welk woord in K ontbreekt, wordt zowel door de
zin als door het metrum vereist, en tien wordt door H en K, en in de
vergelijkbare regel 1009 door alle bronnen, gesteund. Een verlezing van
een wat slordige, ‘laaggekruiste’ x als v, kan gemakkelijk voorkomen22,
wat de lezing van A, vijf hondert, verklaart.
In regel 1085 wordt in K over drie, in de drukken over twee paarden
gesproken. Op paleografische gronden kan niet uit de lezingen worden
gekozen. De eerste punt van ‘.ij.’ kan, wanneer die als een klein streepje
is geschreven, voor een derde i zijn aangezien. Omgekeerd kan een klein
geschreven i van iij, als een punt zijn gelezen, al zal het laatste misschien
minder gemakkelijk gebeuren.
Romeinse getallen hebben door hun onoverzichtelijkheid ook de zetters
misleid. In de biografische schets23 leefde Karel de Grote volgens C anno
506, in D en E zelfs in 1406. Hier zou het eeuwgetal er wel eens op kunnen
wijzen, dat d, het origineel van D en E24, nog in de 15de eeuw gedrukt is.
Paleografische ervaring is dan ook voor de tekstcriticus even onontbeerlijk als kennis
van de boekproduktie. In de beschrijvingen van handschriften en drukken van de
Karel ende Elegast hebben bibliografen de eigenschappen en defecten van de bronnen
vermeld25. Vele eigenaardigheden van codices en van vroege drukken zijn immers
de bibliologen reeds lang bekend. Maar pas geleidelijk aan is het inzicht gegroeid,
dat corrupties in de tekst, ontstaan door fouten bij de vervaardiging van het geschreven
of gedrukte boek, door de filoloog alleen met behulp van boek-wetenschap kunnen
worden herkend en hersteld. Codicologie en analytische bibliografie zijn vrij jonge
takken van weten-

22

23
24
25

Ook het omgekeerde komt voor. In De historie van den vier Heemskinderen. Uitgegeven
naar den druk van 1508 ... door G.S. OVERDIEP. Groningen-Den Haag 1931. Groninger
bijdragen voor taal- en letterkunde 1, p. 41 wordt Renout genoemd ‘een iongelinc van
xx. iaren’. In de Middelhoogduitse vertaling Reinolt von Montelban oder die
Heimonskinder. Herausgegeben von F. PFAFF. Tübingen 1885. Bibliothek des
litterarischen Vereins 174, vers 1361, is hij ‘einer von fünffzehen jaren’. Ook in het
Haagse fragment (K.B. 133 L 11, f. 1 vb, vers 5) is hij ‘sulc van .xv. iaren’.
Editie-Zwolle 1969, deel 2, p. 60 en 61.
Vgl. de stamboom van Bergsma hierboven.
Vgl. de opgave van bibliografische literatuur in de editie-Roemans-Van Assche p. xv-xxv,
en in mijn editie dl. 1, p. 5.
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schap, die een nieuwe belangrijke bijdrage leveren voor de wetenschappelijke
tekstkritiek26.
In de Karel ende Elegast-filologie hebben, afgezien van het paleografische
aspect, de codicologie en de analytische bibliografie tot nu toe nauwelijks
een rol gespeeld. Deze filologische hulpwetenschappen zijn echter ook
voor onze tekst niet zonder betekenis. De verwisseling b.v. der passages
regel 548-576 en 577-606 in B-E, reeds door Hoffmann op grond van de
inhoud herkend, is - zoals nog zal worden uiteengezet - door een
impositiefout bij het formaat maken van een aan B voorafgaande druk te
verklaren.
Ook het voorkomen in het handschrift van het met rubriek doorgehaalde
vers boven H 127 ‘Die luttel wiste[n] dat h[aer here]’, welk vers uit de lucht
lijkt te vallen, kan met kennis van de boekproduktie, als een eenvoudige
kopiistenfout worden verklaard. Het vers, dat we H 0 zullen noemen,
correspondeert naar plaats met A 475, en is identiek met A 159. Het vers
is in H dus over een afstand van circa 316 verzen verschoven. Circa, daar
H misschien enkele verzen meer of minder telde dan A (vgl. r. 532, 533,
561, 633, 634, 635, 815, 816, 833, 834, 835 en 836). Het gemiddelde aantal
verzen per kolom is in fragment H (4 kolommen van 39 en 4 van 40 verzen)
39,5. Het regelaantal zal op de voorgaande folia ook rond de 39-40 per
kolom hebben geschommeld, zodat de kans zeer groot mag worden geacht,
dat vers H 0 (316: 39,5) precies 8 kolommen, d.i. 2 folia tevoren in de
codex voorkwam.
Vers H 0 is de eerste regel van fragment H, het middendiploma van een
katern. Een katern bestaat meestal uit verscheidene diplomata. Een kopiist
beschrijft van het eerste diploma van een katern één folium aan beide
kanten, gaat dan verder op het tweede dubbelblad, waarvan hij ook twee
bladzijden beschrijft, enz. De vier pagina's van het middendiploma
beschrijft hij alle achtereen en hij gaat dan verder op de reeds half
beschreven dubbelbladen, nu in omgekeerde volgorde. Het is denkbaar,
dat de kopiist van H, om te zien met welk vers hij op het bewaard gebleven
diploma moest beginnen, abusievelijk naar het laatste vers van het
verkeerde dubbelblad heeft gekeken.
Een impositiefout is minder waarschijnlijk. Dat reeds dertiende-eeuwse
kopiisten in plano schreven, d.i. op gevouwen, maar niet doorgesneden

26

27

Voor een uiteenzetting over de vernieuwing door codicologie en analytische bibliografie in
de filologie en vooral de tekstkritiek teweeg gebracht, zij verwezen naar W. en L. HELLINGA.
De betekenis van de incunabelkunde voor de Neerlandistiek. In Dietse studies. Bundel
aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz. Kaapstad en Pretoria 1965, p. 52-76, en naar de
aldaar genoemde literatuur, in het bijzonder ad p. 52-54.
Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave naar de incunabel A van de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage. Bezorgd door G.G. KLOEKE. Leiden 1948. Textus minores
6, p. 4.
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vellen met minstens 4 pagina's per zijde, is genoegzaam bewezen28. We
zouden echter in dit geval een impositie in 8o moeten aannemen, waarbij
het planovel c. 500 × 720 mm zou meten. Het zou dan nog groter zijn, dan
het door W. Gs. Hellinga veronderstelde vel, waarvan het Gentse fragment
van Maerlants Wapene Martijn29, dat 484 × 294 mm meet, de helft zou
zijn. Dat dit fragment in 4o, zou hebben behoord tot een planovel in 8o, is
overigens niet bewezen.
De grondslagen der tekstkritiek zullen worden verstevigd door bestudering van
kopiistenfouten, die aan het licht komen bij systematisch onderzoek van leggers en
afschriften, door vergelijking ook van redacties, en door analyse van vooral in papieren
codices duidelijk herkenbare correcties.
De Karel ende Elegast is op één van de meest dramatische momenten van het verhaal
corrupt. In de regels 275 vlgg. wordt de ontmoeting beschreven van de koning met
een zwarte ridder, Elegast. Karel weigert de ander zijn naam onder dwang te noemen.
Daardoor loopt de ontmoeting uit op een geweldig gevecht (r. 387-434), dat Elegast
verliest, doordat zijn zwaard breekt. Nu wil de koning weten wie zijn tegenstander
is, maar Elegast probeert zijn identiteit verborgen te houden, en beantwoordt Karels
vraag met wedervraag. Daardoor wordt t.a.v. de uiteindelijke bekendmaking van
Elegasts naam een spanning gewekt, die merkwaardigerwijs in de bronnen H30, BR
en K in regel 481, in de drukken A-E echter pas in regel 507 wordt gebroken.
Met de verschillen in de genoemde regels hangt samen de variant in de regels
497-498, waar in de drukken Elegast opnieuw naar zijn naam wordt gevraagd, en in
H en K wordt bevestigd, dat Elegast zijn naam heeft genoemd. Daar alle genoemde
redacties tot dezelfde versie van de Karel ende Elegast behoren, bewijzen de varianten
zonder meer, dat tekstkritiek noodzakelijk is. Aangetoond moet echter nog worden,
waarin de corruptie is gelegen, hoe die kon ontstaan, en wat als de oorspronkelijke
lezing moet worden beschouwd.

28

29

30

Vgl. P.J.H. VERMEEREN en W. GS. HELLINGA. Codicologie en filologie VIII. In SpdL 6
(1962-1963) 210-215, en de aldaar genoemde literatuur; en b.v. de beschrijving van
codex 5 F 12 (Cat. Mss. 1329) in de U.B. te Utrecht, in W.H. BEUKEN. Vanden levene
ons heren. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht. Zwolle 1968. 2 dln. Zwolse drukken
en herdrukken 60. Deel 2, p. 10-11.
Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, geen signatuur. Het
fragment is gereproduceerd in W. GS. HELLINGA. Kopij en druk in de Nederlanden.
Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Amsterdam 1962. Vgl. de
codicologische beschrijving op p. 163-164.
H stemt in de regels 497 en 507 met BR en K overeen, zodat regel 481 ook in H zal hebben
geluid ‘Here ic hete elegast’.
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Hoffmann von Fallersleben baseerde zijn editie op de incunabelen A en B en was
nog onkundig van de varianten. Jonckbloet heeft de tekst uitgegeven naar A, ‘terwijl
[hij] meestal bij verschil van lezing de voorkeur gaf aan de varianten, die de
ms.fragmenten [hem] aanboden’ (editie p. 179). In overeenstemming met deze
werkwijze heeft hij, zonder enige verdere motivering, voor de lezing van H gekozen,
zodat Elegast in Jonckbloets editie zijn naam in vers 472 (r. 481) bekend maakt. Tot
Jonckbloets voldoening bleek achteraf, dat K met H overeenstemde, hoewel ‘de
nederduitsche afschrijver daar ter plaatse geknoeid heeft’ (editie p. 191).
Regel 480 wordt naar Jonckbloets mening door Karel uitgesproken. Bergsma
(Bijdrage p. 61-62) merkt hierover op, dat wanneer de verzen K 441-442 (r. 478-479)
oorspronkelijk zouden zijn, regel 480 Elegast in de mond moet worden gelegd,
evenals de gelijkende regel 506. Het inleidende nv in regel 506 mag, aldus Bergsma,
niet worden weggelaten, daar het in alle bronnen voorkomt. Afgezien van detailkritiek,
is Bergsma het met Jonckbloet eens, dat de lezing van H/K boven die van de drukken
gesteld moet worden. Deze opvatting vloeit, wat Bergsma betreft, voort uit het feit,
dat hij zijn kritiek baseert uitsluitend op de door hem opgestelde stamboom. Door
herhaalde kopiëring van een afschrift x, zouden drie redacties zijn ontstaan,
vertegenwoordig door M/K, door H en door N/A-E. De overeenstemming van K en
H tegenover A-E maakt voor Bergsma de lezing van de handschriften verkieslijk
boven die van de drukken. Dat alle bestaande lezingen meer of minder corrupt zouden
zijn, wordt door hem niet overwogen, en een verklaring voor het ontstaan van de z.i.
corrupte lezing der drukken wordt niet beproefd.
Kuiper, wiens dissertatie vlak na Bergsma's Bijdrage tot de tekstcritiek verscheen,
meent terecht: ‘Om ons in de tekstcritiek naar een vaste rangschikking der teksten
te richten dienen wij dan ook eene schikking te hebben die boven allen twijfel
verheven is’ (editie p. 62). Hij acht het opmaken van een stamboom der handschriften
ondoenlijk, zodat hij zijn reconstructie van de tekst niet als het laatste woord
beschouwd zal hebben. Bij gebrek aan beter baseert hij zich voor zijn editie op A.
Hij neemt de lezing van K over, wanneer de drukken onderling verschillen, of wanneer
K door een der handschriftfragmenten wordt gesteund. Daardoor noemt in de
editie-Kuiper Elegast zijn naam eveneens in regel 481 (v. 476) en wordt de lezing
der incunabelen verworpen. In de aanteekeningen (editie p. 155) merkt Kuiper nog
op, dat de regels 478-479 ‘stellig niet oorspronkelijk’ zijn: ‘so mir got unse here is
in
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K. een zeer gewone uitroep, herhaaldelijk als rijmregel gebezigd’. In K zijn de regels
482-483 ‘uitgeworpen, waarom is niet na te gaan’, maar ze ‘zijn door H. verzekerd’.
Bergsma geeft in 1893 zijn teksteditie uit, gebaseerd op de uitgave van Kuiper en
op zijn eigen Bijdrage tot de tekstcritiek. Alle kritische edities sindsdien verschenen,
nemen de tekst uit de uitgaven van Kuiper of Bergsma over. Daardoor heeft het
pleidooi voor de lezing van A, dat Kloeke in 1949 in het Tijdschrift voor Nederlandse
taal- en letterkunde heeft gehouden31, nog geen invloed gehad op de sindsdien
verschenen uitgaven.
Als eerste heeft Kloeke ingezien, dat een verantwoorde tekstkritiek t.a.v. de
voorliggende plaatsen uiterst belangrijk is voor de interpretatie van de tekst. Hij
besteedt vooral aandacht aan de vraag of de zwarte ridder zijn naam in regel 481 dan
wel in regel 507 noemt. Op grond van analyse van de context voert hij verscheidene
argumenten aan van interpretatieve en van vormelijke aard, die pleiten voor de lezing
van A in dezen. De vraag waardoor de corrupte lezing in H en K (BR was toen nog
niet bekend) kon ontstaan, wordt door hem onvoldoende beantwoord. Aan de zeer
afwijkende lezing van K in de regels 478-479 gaat Kloeke voorbij, daar hij meent,
dat ‘het meest van al geknoeid is in het vertaalde (en dientengevolge als secundair
te beschouwen [sic]) hs. K, waarvan men zich hier nog wel bedient tot “verbetering”
van A’ (p. 181).
Kloeke komt tot de slotsom, dat de regels 480 en 481 moeten worden geschrapt
en regel 482 als volgt gelezen: ‘Doe sprac die swarte herde saen’. Een afschrijver,
wetend dat de zwarte ridder Elegast was, moet de naam te vroeg hebben genoemd
(p. 181). Het rijm seker ende vast / Elegast wijst naar Kloekes mening ‘op typische
anticipatie van een copiist’ (p. 175). Een nieuwe kopiistenfout zou ervoor hebben
gezorgd, dat in H, K [en BR] Elegast zelf tegenover Karel zijn identiteit prijs gaf.
‘Een ongeduldig afschrijver, die wist dat de zwarte ridder hier ergens het “hoge
woord” moest spreken, heeft het blijkbaar 26 verzen te vroeg geboekt’ (p. 162). De
wijzigingen in H en K regel 497-498 en 507 zouden een latere aanpassing van de
tekst zijn.
Als parallel voorbeeld van anticipatie in de Karel ende Elegast- overlevering,
beschouwt Kloeke het feit dat in [B, C,] D en E Karels incognito te vroeg wordt
opgeheven. Zonder de mogelijkheid van een

31

G.G. KLOEKE. De compositie van de Karel ende Elegast en het incognito van de zwarte ridder.

In Ts 66 (1949) 161-182. Wanneer in het vervolg Kloeke wordt geciteerd, verwijst de
pagina-aanduiding naar dit artikel.
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anticipatie in de regels 480-481 daarmee uit te sluiten, zal ik trachten aan te tonen,
dat in de drukken B-E zich slechts de gevolgen manifesteren van een impositiefout.
De regels 548-576 komen in B (en C, D en E) voor, na regel 606. De
passage B 560-585 (26 regels) is verplaatst over een afstand van 27 regels
(B 533-559). Het kost geen moeite vast te stellen dat de volgorde van A,
H en K de juiste is.
Nadat Elegast, de verliezer van het tweegevecht, in de regels 507-547
heeft verteld, wie hij is en hoe hij leeft, vraagt hij zijn tegenstander naar
diens naam en spreekt er tegelijkertijd zijn verbazing over uit, dat zo'n
machtig ridder kennelijk op de vlucht is. Na enige overweging (r. 555-563)
besluit Karel zich voor dief uit te geven en een valse naam te noemen,
waarna hij Elegast voorstelt samen op het dievenpad te gaan (r. 591-606
en 636-640). Elegast vraagt dan begrijpelijkerwijs om meer details (r. 641
en vlgg.).
In B noemt Karel na Elegasts bekentenis zonder bedenken zijn gefingeerde
naam en beroep, waarna hij laat uitkomen dat hij een handlanger nodig
heeft. Elegast echter gaat daar niet op in, maar vraagt naar de naam van
Karels achtervolger, over wie evenwel nog niet is gesproken. Dan zegt
Karel bij zichzelf ‘Nu moet ic lieghen doer den noot’ (r. 621) en vertelt
nogmaals dat hij een dief is, waarna hij zonder enige overgang aan Elegast
vraagt of hij wil helpen de eerder genoemde schat te stelen.
Door enkele handige wijzigingen is de tekst van B zo veranderd, dat het
zonder de lezing van A, H en K heel moeilijk zou zijn het oorspronkelijke
verloop van de dialoog te achterhalen. Daar de naam Adelbrecht al is
genoemd, is de nu overbodige vraag naar Karels naam (r. 548) door het
simpele schrappen van een g in regel 607, veranderd in een vraag naar de
identiteit van Karels achtervolger. Daarmee hangt de kleine wijziging in
regel 608 samen.
De regels 575-576 ontbreken in B (en C-E). Wanneer deze verzen vóór B
533 waren blijven staan, hadden ze zonder bezwaar gehandhaafd kunnen
worden. We moeten uit het feit dat ze zijn geschrapt, concluderen, dat ze
ook zijn verschoven en tussen B 585 en 586 terecht gekomen. De vraag
‘Nv segghet mi ridder wie ghi sijt’ kan immers na regel 579 ‘Ic ben
ghehieten adelbrecht’ niet meer gesteld worden. Dat verklaart het wegvallen
in B van regel 576 en daardoor van het rijmende vers, regel 575. Dat ‘Nv
segghet mi ridder wie ghi sijt’ inderdaad is meeverschoven en terecht
gekomen vóór regel 636, bewijst m.i. regel 635 in B. ‘Nu segt mi ridder’
is gehandhaafd en aangevuld met een deel van het volgende vers, dat op
zijn beurt is gecompleteerd. Zo werd tegelijkertijd het weesrijm
weggewerkt dat in A voorkomt en, moeten we nu aannemen, ook in a
voorkwam.
Het aantal verschoven verzen bedroeg dus 28. Het is, daar ook regel 606
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t.o.v. A is weggelaten, aannemelijk dat de verzen ook over een afstand
van 28 verzen zijn verschoven. De regels 605 en 606 zijn in de lezing van
A niet te interpreteren, daar de bezitter van de schat niet is genoemd. In b
wordt naar de bezitter niet meer gerefereerd, maar alleen naar de plaats
waar de schat ligt, doordat mochten in mochte daer is gewijzigd en regel
606 niet voorkomt. We mogen daaruit m.i. concluderen, dat regel 606 in
b bewust is weggelaten.
Dat de verschuiving in b kan worden omschreven als een verwisseling
van twee eenheden van 28 verzen, vindt een bevestiging in het aantal der
in B aan regel 577 voorafgaande verzen: 532, d.i. 19 × 28 verzen. Gezien
de lay-out der ons bekende drukken van de Karel ende Elegast, alle met
1 kolom per bladzijde, mogen we aannemen, dat in de kopij van B of in
een nog vroegere druk, met 28 regels per pagina, de 20ste en de 21ste
pagina zijn verwisseld.
De bladen van een boek maken deel uit van grotere vellen, die tenminste,
nl. in een folio-uitgave, aan weerszijden 2 pagina's tellen. In quarto-edities
(en dat zijn alle ons bekende drukken van de Karel ende Elegast), wordt
elk vel na bedrukt te zijn, twee maal gevouwen, zodat 8 pagina's ontstaan,
verdeeld over de beide zijden van het vel: de binnen- en de buitenvorm32.
De pagina's worden gezet en het zetsel wordt in twee ramen ingesloten,
b.v. volgens het impositieschema

Bij de verdeling van de pagina's zetsel over de vormen kan licht een fout
worden gemaakt33.
Opgemerkt zij, dat de regels 597 en 598, bij mijn verklaring van de
verschuiving der verzen, ontbraken in de druk, laten we hem p noemen,
waarin de impositiefout optrad. Deze weglating is dus ouder dan die van
de regels 606, 633 en 634, die tot stand zijn gekomen in een nadruk van
p, gedeeltelijk ter correctie van de impositiefout. Daar beide fasen in C,
D en E voorkomen, die volgens de stemma editionum van Bergsma en
van Kuiper niet van B afstammen, moeten we, wanneer de laatste correcties
in b zouden zijn aangebracht, tenminste één druk tussen a en b aannemen,
die we p blijven noemen. Druk p is niet identiek met a, waarin de regels
597 en 598, getuige A, wel voorkwamen.
In p is de impositiefout gemaakt en ontbraken reeds de regels 597-598.
Deze druk had een lay-out van 28 verzen per pagina en telde tot en met

32
33

Vgl. R.B. MCKERROW. An introduction to bibliography for literary students, 2nd
impression. Oxford 1928. p. 14-18.
Deze fout kan ook in de hedendaagse drukkerij nog worden gemaakt. Zo werden in
SpdL 11 (1968-1969) de pagina's 271 en 272 verwisseld.
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regel 547, 532 verzen. Vergelijking van B met A (overigens ook met 28
verzen per bladzijde) leert, dat alle verzen van B met kleine varianten ook
in A voorkomen. Alleen vers B 113 wijkt sterk af van A 113. Ik zie hierin
echter een bewuste wijziging van het moeilijk te interpreteren vers in A,
en niet de aanvulling van een door omissie ontstaan weesrijm.
Veranderingen als in regel 115 komen, evenals moderniseringen en
verlenging van te korte verzen, in B meer voor (vgl. b.v. r. 121 en 386-387).
Uit het feit dat in B t.o.v. A geen verzen zijn toegevoegd, volgt, dat
wanneer druk p vóór regel. 548, 532 verzen telde, dit dezelfde verzen
waren die in B zijn bewaard. De 6 verzen van A die in B (t/m r. 547)
ontbreken, stonden dus ook al niet in p, zomin als de regels 597-598. Deze
regels, nl. 318-319, 457-458 en 494-495, zouden opzettelijk weggelaten
kunnen zijn. Vers B 450 sluit, nu de regels 457-458 zijn geschrapt,
uitstekend aan op het verlengde vers B 449. Ook de regels 494-495, die
in de lezing van A geen zin hebben, kunnen bewust zijn weggelaten. Uit
vers B 314 blijkt, dat in de kopij van p in elk geval regel 318 voorkwam,
welk vers dus opzettelijk is weggewerkt. T.a.v. regel 319 zijn er twee
mogelijkheden. De drukker van p heeft ook deze regel laten vallen, ofwel
het vers was al verdwenen, wat het wegwerken van regel 318. - dan een
weesrijm - zou verklaren. We moeten in dat geval echter tussen a en p nog
een druk veronderstellen, waarin regel 319 zou zijn overgeslagen. Om dit
te kunnen aannemen, moeten we echter over meer evidentie beschikken.
Na beschouwing van de uitgestoten regels 318-319, 457-458 en 494-495
lijkt het acceptabel, dat de regels 597-598 eveneens de tekstkritiek van de
drukker van p niet hebben doorstaan. Het is van belang te constateren, dat
in p zowel als b de zetter kritisch te werk is gegaan, wat de waarde van de
bronnen B-E voor de wetenschappelijke tekstkritiek vermindert.
Op Kloekes verklaring der varianten en zijn reconstructie van de oorspronkelijke
lezing zullen we nog nader ingaan. Eerst zij aandacht besteed aan de kern van zijn
betoog. Kloeke maakt het aanvaardbaar, dat Elegast in regel 507 en niet eerder zijn
naam noemt. Enkele van zijn argumenten zijn echter aanvechtbaar. Anderzijds kan
de bewijsvoering nog met enkele punten worden uitgebreid. Hier volgen eerst,
genummerd van 1 tot en met 6, Kloekes argumenten.
1. Wanneer de zwarte ridder in regel 481 zijn naam zou hebben genoemd, is - na
Karels belofte in de regels 476-477 - de in 498 gestelde vraag naar Elegasts
levenswijze onridderlijk. Bovendien informeert Karel, gezien zijn overpeinzingen
in de regels 204-273, naar de bekende weg. Verbonden met de vraag naar Elegasts
identiteit, zoals in A, is de vraag echter als epische variatie aanvaardbaar.
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2. In H en K houdt Karels belofte ‘Ich sels v soe vele berechten’ (r. 502), slechts in,
dat hij Elegast zal vertellen wat hij voor de kost doet. Karel meent echter ook zijn
naam te moeten noemen (r. 577-579), hoewel hij nooit beloofd heeft dat te zullen
doen. Slaat so(e) vele, zoals in A, op het bekendmaken van naam zowel als
levenswijze, dan is verklaard, dat ‘Karel zich in [regel 577] als vanzelfsprekend
verplicht acht zijn naam te noemen’ (p. 174).
3. Kloeke meent, dat Elegast met de formule ‘Nv sijts seker ende vast’ (r. 506)
eerder bekrachtigt, dat hij Elegast heet, dan dat hij roofridder is. Daartegen kan
worden ingebracht, dat ook de mededeling ‘Wees ervan overtuigd, ik heet Elegast’,
bevreemding wekt. Jonckbloet (editie p. 80) wil regel 506 op het voorgaande
betrekken, waartoe hij nv schrapt. Bergsma (Bijdrage p. 62) en Kuiper (editie p. 94)
handhaven nv, daar alle bronnen overeenstemmen, en leggen Elegast het vers in de
mond. Maar regel 506 heeft alleen zin, dunkt me, als afsluiting van Karels plechtige
verzekering, dat Elegast niets van hem heeft te duchten. Voor deze interpretatie
behoeft aan het vers niets te worden veranderd. Het is echter zeer goed denkbaar,
dat nv, zoals op andere plaatsen in de tekst, later is toegevoegd34.
4. In regel 556 blijkt Karel de ontmoeting met de man naar wiens gezelschap hij
verlangde (vgl. r. 271-273), aan de interventie van God toe te schrijven. Zou Karel,
aldus Kloekes niet geheel uitgesproken argument (p. 162), God niet eerder hebben
bedankt, indien Elegast zijn naam reeds in regel 481 had genoemd?
5. Het getal drie speelt in de compositie van de Karel ende Elegast een rol. Drie
maal verschijnt aan Karel een engel, en drie maal wil Elegast Eggerics burcht
binnengaan. Elegast bekruist vóór de gerechtelijke tweekamp zijn lichaam, zijn
wapenrusting en zijn paard; tot drie maal toe wordt menich gebruikt in de regels
1140-1142. De zwarte ridder zou Karel drie maai zeggen zich bekend te maken (r.
366, 548 en 576). Daartegenover staat in de lezing van A, de tot drie keer toe
herhaalde eis van Karel, dat Elegast zijn naam noemt (r. 460, 477 en 497).
Het is inderdaad zeer veel waarschijnlijker dat Elegast, die kennelijk zijn naam
niet wil zeggen, dit tenslotte doet na Karels derde en niet na diens tweede maning.
Dit sterke argument wordt dan ook niet ontkracht door navolgende tekstkritiek t.a.v.
regel 576, waardoor echter wel de trits wordt verstoord van vragen naar Karels
identiteit, waarop

34

Vgl. b.v. regel 567 (K), 576 (A en H), 836 (A, B, en C) en 1069 (B.C. D en E).
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Kloekes breed uitgewerkte compositieschema t.a.v. de episode der ontmoeting van
Karel en de zwarte ridder, mede berust (p. 167-178).
Tot nu toe heeft niemand graten gevonden in regel 576, die in alle edities
naar A en H is afgedrukt. De variante lezing van K, die weinig lijkt te
betekenen, is alleen door Kuiper (editie p. 98) vermeld, maar nog door
niemand verklaard. In K staat in de hoofdzin een onderwerp en
persoonsvorm, in A en H een imperativus met inleidend nv. Het meest
opvallend is echter het feit, dat het vers in A en H Elegast in de mond
wordt gelegd, terwijl het in K door Karel wordt uitgesproken. Aan het
laatste hoeven we niet te twijfelen: Karel is ook in de regel 576 omringende
verzen aan het woord, en op geen enkele wijze blijkt, dat Elegast hem in
de rede valt. In A en H blijkt evenmin, uit inhoudelijke noch uit uiterlijke
kenmerken, dat Elegast Karel interrumpeert. Alleen vanwege het feit dat
Elegast zijn naam al heeft genoemd, dus op grond van een gegeven uit de
context, moeten we concluderen dat het bevel niet aan hem, dus door hem
gegeven moet zijn.
Deze regel moet wel een struikelblok hebben gevormd voor elke verteller,
die zich pas na lezing van de regel realiseert, dat hij het vers met de stem
niet van Karel, maar van Elegast had moeten voordragen. Ook een lezer
moet er in eerste instantie inlopen, daar hij voor zijn interpretatie de steun
van aanhalingstekens of paragraaftekens mist.
Om dit probleem, dat in elke dialoog optreedt, te ondervangen, wordt in
epische literatuur - ook in de Karel ende Elegast - bij elke directe rede de
spreker bij name genoemd: ‘Elegast seide’, ‘die coninc antwoerde’, ‘die
swarte sprac’, ‘dus peinsde die coninc’.
(1) In ons gedicht zijn 72 plaatsen aan te wijzen, waar op dergelijke wijze
wordt aangegeven, wie de spreker is35. Daartegenover staan 3 plaatsen
waar geen spreker wordt vermeld: regel 507, 1011 en de voorliggende
passage in A en H. In regel 507 wordt in H en K wel een spreker genoemd;
in A-E wordt op indirecte wijze bekend gemaakt wie spreekt, waardoor
een extra-vermelding overbodig geacht kan zijn. Regel 1011, waarin
Elegast zonder aankondiging het woord van Karel overneemt, is niet
betrouwbaar. Daarop wijst het feit dat in druk b (of p) sprac hi is
ingevoegd, en vooral de vervanging van de aanspreking here door gheselle
(vgl. de lezing van B-E). Here is inderdaad in deze situatie misplaatst:
nadat Karel Elegast heeft voorgesteld, dat zij ‘gesellen sijn te nacht’ (r.
636), spreken zij elkaar nog uitsluitend aan met de voornaam of met
gheselle of vrient: regel 642, 845, 849, 873, 904, 994 en 1066.

35

T.w. regel 16, 43, 50, 89, 93, 101, 169, 204, 292, 310, 330, 358, 370, 418, 438, 449,
456, 465, 470, 478/482, 496, 555, 565, 641, 647, 657, 687, 723, 736, 743, 749, 763,
769, 780, 792, 812, 819, 827, 836, 848, 853, 862, 868, 892, 917, 921, 925, 950/951,
986, 994, 1005, 1032, 1049, 1062, 1066, 1080, 1090, 1136, 1193, 1236, 1254, 1264,
1286, 1293, 1307, 1313, 1328, 1340, 1392, 1402/1403, 1434, 1454.
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(2) Niet alleen valt Elegast Karel in regel 576 (A en H) onverwacht in de
rede, ook Karel antwoordt in regel 577 zonder dat wordt aangegeven, dat
het woord weer aan hem is.
(3) Regel 576 in de lezing van A en H neemt ook in een ander opzicht een
uitzonderingspositie in binnen het verhaal. Op geen andere plaats doet
iemand een zo korte mededeling.
(4) Elegast had weinig reden Karel te interrumperen. Karel heeft Elegast
in de regels 507-547 uitgebreid zijn verhaal laten doen, en op Elegasts
uitvoerige vraag naar naam en levensomstandigheden, antwoordt Karel
even breedsprakig. Een herhaling van de vraag is, wanneer Karel nog maar
net twaalf verzen heeft gesproken, voorbarig, en - bij Kloekes interpretatie
van so vele in regel 502 - overbodig, daar Karel gezworen heeft (r. 499-506)
zijn naam te zullen noemen. Bovendien verkeert Elegast nog steeds in de
positie van overwonnene. Weliswaar mag hij door de vriendelijkheid van
zijn tegenstander antwoord op zijn in regel 548 gestelde vraag verwachten,
maar een interruptie als in regel 576 klinkt vrij aanmatigend.
(5) Dat Elegast ‘gespannen’ zou zijn, zoals Kloeke meent (p. 177) en
Karels antwoord haast niet zou kunnen afwachten, is niet erg waarschijnlijk.
Waar het noemen van Elegasts naam in het verhaal een spanningsmoment
is, al in de regels 219-273 voorbereid, is het bekendworden van de naam
van Elegasts tegenstander van veel minder belang, zowel voor de lezer of
het publiek, als voor Elegast. Deze wil vooral weten, wat voor soort man
de ander is, en waarom hij bij nacht door het woud rijdt36. De spanning is
voor Elegast al in de regels 499-501 gebroken, waar Karel zweert dat
Elegast niets van hem te duchten heeft. Nadat Karel bovendien nog (r.
570) heeft meegedeeld een dief te zijn, kan ongeduldige nieuwsgierigheid
geen bevredigende verklaring zijn voor het feit, dat Elegast zijn
overwinnaar brutaalweg in de rede valt.
Om genoemde redenen neem ik aan, dat regel 576 - zoals in K - door
koning Karel wordt uitgesproken. Dat betekent, dat de lezing van A en H
bedorven is. Ook de lezing van K echter, gij zijt, mijn ridder, waar gij zijt,
lijkt moeilijk in te passen binnen de context. Nemen we aan, dat de
woorden die A, H en K gemeenschappelijk hebben, oorspronkelijk zijn:
... mi/min ridder wie/daer ghi sijt. Het is niet waarschijnlijk, dat Karel, nu
hij over zichzelf spreekt, en passant Elegast een bevel geeft. Meer voor
de hand dan de imperativus van A en H, ligt de combinatie van onderwerp
en persoonsvorm van K. Daar Karel zich tot Elegast richt, en ir (= ghi) in
K voorkomt, mogen we aannemen, dat ghi het onderwerp was van de
hoofdzin. T.a.v. het gezegde mogen we, gezien de grafische gelijkenis van
segt en syt, denken aan een verbum dat in grafisch opzicht op de
overgeleverde werkwoorden lijkt. De mededeling in regel 576 ge-

36

Vgl. regel 313, 319, 331-332, 359-369, 465-469, 476, 548-554.
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daan, moet voorts in verband staan met Karels aankondiging in regel 577,
dat hij zijn naam gaat noemen.
Met het oog op de regels 471 ‘Segt mi tierst ic segh v dan’ en op H 20 en
23 ‘Ende ich sels v soe vele berechten’ ‘Indien dat ghi dit vor ( = vóór)
mi doet’, reconstrueer ik regel 576 als:
Ghi seit mi ridder wie ghi sijt,

te zamen met regel 577 te interpreteren als: nu gij uw naam hebt genoemd,
ridder, zal ik u mijn naam zeggen.
Het lijkt me acceptabel, dat de Rijnlandse vertaler, goochelend met
werkwoordsvormen37, met het in dezelfde regel volgend ir syt reeds in
gedachten, abusievelijk syt neerschreef, i.p.v. saet of sait. De lezing ‘Ir
syt mir ritter we ir syt’, die zo ontstond, moest wel worden gefatsoeneerd,
wat door de vervanging van r door n, en van e door a is gebeurd. Een
dergelijke vergissing is ook begaan in regel 737, waar K sait (= segt) leest,
i.p.v. seyt (= siet), en in regel 994, waar in K seyt ir (= siedi) staat t.o. seiti
in A (en B-E en N).
De lezing van A kan m.i. worden verklaard uit de polyinterpretabiliteit
van seit, de gecontraheerde vorm van zowel seidet als segghet. Een
vervanging van seit als presensvorm, door segt (H 94) of segghet (A 566)
zal daardoor slechts een verandering van schrijfwijze hebben geleken, niet
groter dan het verschil tussen beide overgeleverde vormen. ‘Ghi segt
(segghet) mi ridder wie ghi sijt’ kan, mede door de gelijkenis met regel
548, ‘Nv segt mi ridder hoe ghi heet’, als een imperatief zijn begrepen,
waardoor het voornaamwoord ghi door nv, als ‘voorslag’ van de
imperativus38, kon worden vervangen. Daardoor werd regel 576 een echo
van regel 548.
6. Ervan uitgaande, dat Elegast zijn naam in regel 507 noemt, stelt Kloeke zich ‘de
psychologische ontwikkelingsgang in de replieken van de zwarte ridder’ (p. 174) als
volgt voor. Als reactie op Karels eerste sommatie (r. 457-464) zou Elegast ‘beteuterd
terugkrabbelen’. Na de tweede sommatie (r. 471-477) ‘retardeert de zwarte ridder
de zaak, omdat hij er nu eenmaal tegen opziet om onder de dwang van zijn nederlaag
het “hoge woord” (i.c. zijn naam) uit te spreken’ (p. 175). Daarop zou Karel op
Elegasts gemoed werken (r. 496-505). Hij zou ‘de dwangfactor geheel naar de
achtergrond verschuiven’ (p. 176), die

37
38

T.o. het Middelnederlandse hi seide komt in K voor: hi sade (r. 496), saede (r. 737),
sede (r. 917), seide (r. 995), seyde (r. 169), sacht (r. 844) en sachte (r. 470).
Vgl. G.S. OVERDIEP. Vormleer van het Middelnederlandsch der 13de eeuw. Bezorgd
door G.A. VAN ES. Antwerpen 1946. p. 116.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

101
‘onverenigbaar is met de riddereer’ (p. 176 noot 33), en ‘“die swarte” hoeft nu niet
langer het gevoel te hebben onder pressie en op commando te spreken en stort zijn
gemoed volledig uit’ (p. 176). Deze interpretatie lijkt me niet in overeenstemming
met de gedachten en gevoelens van Elegast en Karel, zoals die eerder in de tekst
onder woorden zijn gebracht. Ik zal dit later toelichten.
Eerst moet, met Kloeke, aandacht worden besteed aan de regels 492-495, waarin
wordt gezegd, dat Karel buitengewoon blij is, wat lijkt te pleiten voor bekendmaking
van Elegasts identiteit in regel 481. Kloeke geeft een andere verklaring voor Karels
vreugde. Hij meent, dat ‘Karel tijdens het onderhoud met de zwarte ridder begint te
vermoeden, wie hij voor zich heeft’ (p. 163). ‘De mismoedige woorden, die de
overwonnen zwarte ridder in (r. 483-491) stamelt, zijn voor Karel (vervuld als hij
was van Elegast, blijkens de lange monoloog (in r. 219-273) volkomen voldoende
om hem met 90 procent kans op zekerheid te doen vermoeden, dat niemand anders
dan Elegast voor hem staat. Vandaar dat hij zich reeds “de koning te rijk” voelt’ (p.
173-174).
Wanneer Karel slechts vermoedt, al ware dat met ‘90 procent kans op zekerheid’,
dat de ander Elegast is, lijkt me een zo buitengewoon grote vreugde als wordt
beschreven, prematuur. Bovendien is, dunkt me, zelfs het vermoeden ongegrond.
Elegast zegt in de regels 483-491 slechts, dat hij een misdrijf heeft begaan, waardoor
hij land en goed is kwijtgeraakt, dat het teveel tijd zou vergen om precies te vertellen
hoe het hem vergaan is, maar dat hij niet veel geluk heeft gehad. Hij zegt dus,
verbannen te zijn; maar als banneling was hij er één uit velen39. Om ons tot onze tekst
te beperken: Elegast heeft ‘in sine scaren’ ‘Ridders serianten een ghetal’ die Karel
heeft ‘onterft al Beyde van lande ende van goede’ (r. 232-236).
In Elegasts woorden, zoals hierboven samengevat, kan ik voor Karel geen reden
tot blijdschap zien. De varianten echter, en vooral de afwijkende lezing van K in de
regels 478-481, maken duidelijk, dat de tekst op deze plaats corrupt is. Een sluitende
reconstructie van de oorspronkelijke lezing zou de oplossing kunnen bieden voor
het gestelde

39

Tegen het eind van de twaalfde eeuw maakten de Franse koningen - wanneer de
omstandigheden hun gunstig leken - dikwijls gebruik van hun feodale recht om, zelfs bij
geringe overtredingen, land en goed van hun vazallen te confisqueren. Het beroemdste
voorbeeld is de veroordeling van Jan zonder Land in 1204, waarbij deze al zijn Franse lenen
verloor. Vgl. F.L. GANSHOF. Qu'est-ce que la féodalité? 3e édition, revue et augmentée.
Bruxelles 1957, p. 208.
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probleem. Voordat echter een reconstructie kan worden beproefd, zal de gehele
episode waarin de koning en de zwarte ridder tegenover elkaar staan opnieuw moeten
worden geïnterpreteerd.
Na zijn heimelijk vertrek uit Ingelheim rijdt Karel het dicht bij het slot gelegen woud
binnen (r. 197-199). Bij het licht van de heldere maan (r. 201 en 778) ziet de koning
plotseling een in het zwart geklede ridder, gezeten op een zwart paard, aankomen.
De zwarte ridder rijdt over een bospaadje dat Karels weg kruist. Geen wonder, dat
de koning meent de duivel te ontmoeten, zoals in regel 289 wordt meegedeeld, en
hij zelf in regel 297 bevestigt.
Een ontmoeting met de duivel in een eenzaam woud, in het holst van de nacht, is
wel het laatste dat Karel gewenst zal hebben. In elk geval blijkt hij, toch overigens
- getuige het gevecht in de regels 387-434 - niet voor een kleintje vervaard, nu zo
bang te zijn (r. 288), dat hij zelfs aan vluchten denkt (r. 294). Voor de middeleeuwer
was de duivel een verschrikkelijke realiteit40. We moeten ons daarom bij de
beoordeling van Karels verdere optreden, ervan bewust blijven, dat hij oog in oog
meent te staan met een boosaardig en verraderlijk hellewezen, waartegen de mens
zonder Gods hulp niet is opgewassen. Vandaar dat Karel zich bekruist (r. 288) en
God om bescherming bidt (r. 302).
De zwarte ridder meent, dat de rijkaard die hem nadert, verdwaald moet zijn, en
dat hij wel naar de weg zal vragen. Een goede gelegenheid om hem van zijn kostbare
wapenen te beroven! Zij rijden elkaar zwijgend voorbij, een vermeldenswaardige
bijzonderheid in een samenleving waarin ook onbekenden elkaar groeten. Dat Karel
de duivel niet groet, maar hem nauwlettend in het vizier houdt, is begrijpelijk. En de
roofridder zwijgt, omdat hij verwacht te worden aangesproken. Karel moet de stilte
als een dreiging hebben gevoeld, maar ook de zwarte ridder was gealarmeerd: wanneer
de ander niet naar de weg vraagt (r. 336), is hij niet verdwaald. Onmiddellijk voelt
de roofridder zich bedreigd (r. 337) en vreest, dat de ander een spion is van de koning,
voor wie hij zeer beducht is (r. 342). ‘Als dat zo is, neem ik hem niet alleen zijn
wapenen af, maar ook zijn paard, zodat hij tot zijn schande te voet moet

40

Vgl. CAESARIUS VON HEISTERBACH, Dialogus 5, 28 en 31 (aangehaald in G. ROSKOFF.
Geschichte des Teufels. Leipzig 1869. 2 Bde. Deel 1, p. 324): ‘Gefährlich ist es auch den
Teufel zu sehen, denn durch den Anblick des Urhebers der Finsterniss und des ewigen
Höllenfeuers wird die menschliche Natur erschüttert, erschreckt und zerstört, sie wird
zusammengezogen und stirbt ab’. ‘Jede Berührung oder Annäherung desselben kann Gefahr
bringen’.
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terugkeren’. Met deze woorden wendt de zwarte ridder zijn paard, rijdt Karel achterop
en eist, dat deze zich bekend maakt en vertelt waarheen hij rijdt (r. 366-367).
De koning laat zich niet dwingen, zodat een gevecht onvermijdelijk is. De
strijdvaardigheid van de zwarte ridder, die sterk en snel is en zeer slimme trucs toepast
(r. 398-399), beangstigt Karel en versterkt hem in zijn mening, dat hij met de duivel
te doen heeft:
So dat die coninc was in vare
Ende waende dat die duuel ware (r. 400-401).

De strijd wordt in Karels voordeel beslist, doordat het zwaard van de ander breekt.
Misschien vermindert daardoor Karels angst, maar Elegast in elk geval geeft geen
cent meer voor zijn leven (r. 443), nu hij aan de genade is overgeleverd van, naar hij
moet vrezen, een spion van de koning. Zo staan Karel en de zwarte ridder tegenover
elkaar in het nachtelijk woud, ieder met zijn angst en onzekerheid. Karel vraagt zich
af: is dit nu de duivel, ja dan nee? En Elegast: is deze man door de koning op mij
afgestuurd of niet? (r. 453-454).
Karel kan als overwinnaar de eisen stellen, en hij verlangt dat de ander zich bekend
maakt (r. 457-464). De zwarte ridder verklaart zich daartoe wel direct bereid (r. 465),
maar probeert toch eerst te weten te komen, waarom de ander 's nachts door het bos
rijdt (r. 465-469). Karel laat zich echter het initiatief niet uit handen nemen en eist
dat de zwarte ridder eerst zijn vraag beantwoordt (r. 471-477). Misschien maakt het
feit, dat de ander zijn naam wil verzwijgen, Karel nog pessimistischer t.a.v. de ware
aard van zijn tegenstander. Misschien ook vindt hij diens aarzeling bemoedigend.
Zeker is, dat hij nog steeds op een streek van de duivel bedacht moet zijn. In de regels
499-501 echter, zweert Karel de ander ongemoeid te laten, wanneer deze maar zijn
vraag beantwoordt:
By al dat god heuet weert:
Ende bi hem seluen te voeren
Van mi en hebdi gheenen toren.

Mij dunkt dat Karel hier met zekerheid moet weten, dat zijn tegenstander de duivel
niet is. Hoe zou Karel anders God zelf tot getuige kunnen roepen, dat hij diens vijand,
de duivel, ongemoeid zal laten?
Waaruit heeft Karel kunnen opmaken, dat hij niet met de duivel te doen heeft? Hij
moet dit hebben begrepen uit de woorden van de zwarte ridder in de regels 478-491.
Maar dan is ook Karels overgrote vreugde verklaard na deze zelfde woorden. Het
moet voor Karel een
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onbeschrijflijke opluchting zijn geweest te horen, dat hij niet met de duivel staat te
marchanderen, maar dat hij te doen heeft met een doodgewoon mens. Royaal zweert
de koning dan ook zijn overwonnen tegenstander geen schade te zullen berokkenen.
En de zwarte ridder kan na Karels eed tenslotte veilig zeggen, dat hij de
roverhoofdman Elegast is. Niet omdat de dwang zou zijn weggevallen, noemt Elegast
in regel 507 zijn naam, maar omdat zijn angst door de ander voor de koning gebracht
te worden, is weggenomen.
De duivel wordt tot veel in staat geacht. Hij kan zich op vele manieren vermommen,
hij kan zich zelfs als een engel voordoen41. Daardoor kan het moeilijk zijn een duivel
als zodanig te herkennen. Omgekeerd is het soms lastig te bewijzen, dat een persoon
de duivel niet is. Er zijn echter grenzen gesteld aan de macht van de duivel42. Hij is
niet bestand tegen bepaalde sacrale handelingen, zaken en woorden. In vele afweeren bezweringsformulieren zijn het de sacrale namen van God die de uitbanning van
de duivel bewerken43. ‘Der Gottes Name ist der Gott selbst.’44 ‘Bis zum Ausgang des
Mittelalters war auch hier jedermann überzeugt, dass ein Name die adaquate
Wiedergabe eines Dinges sei, und zwar des “Dinges an sich”, dass er das Wesen der
Sache nicht nur bezeichne, sondern enthalte’. ‘Da das Nennen des Namens des Gottes
eine gefährliche Sache ist, die explosivartig die Wirksamwerdung von Kräften
herbeiführte, welche in ihrer Tragweite nicht abzusehen waren, so wurde sie nach
Möglichkeit vermieden. Bisweilen wurde der Gottes Name mit einem Tabu belegt.’
Begrijpelijkerwijs wordt de duivel dan ook niet in staat geacht, de naam van God
uit te spreken45. En wanneer iemand Gods naam noemt,

41

42

43

44
45

Vgl. b.v. Die historie ende leven van den heilyghen heremijt Sint Jan van Beverley. Uitgegeven
door G.J. BOEKENOOGEN. Leiden 1903. Nederlandsche volksboeken 6. Cap. 4, p. 11: ‘Hoe
die duvele tot den heylyghen heremijt Ian comen es in die ghedaente eens enghels’.
Vgl. Dictionnaire de théologie catholique. Tôme 4. Paris 1924, kol. 333, i.v. démon: ‘Leur
(des démons) puissance est bornée, subordonnée qu'elle est à la volonté divine et incapable
de foreer la volonté humaine qui lui résiste’.
Vgl. b.v. J. VAN HAVER. Nederlandse incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd compendium
van Nederlandse bezweringsformules. Gent 1964. Koninklijke Vlaamse Academie, 6de reeks,
94, nr. 928-939, 971, 981, 983-987, 999-1000 en p. 482.
H. BÄCHTOLD-STÄUBLI. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin-Leipzig
1927-1942. 10 Bde. Dl. 3, kol. 984 resp. 987, i.v. Gottes Name.
Vgl. M. GARçON et J. VINCHON. Le diable. Étude historique, critique et médicale. 7e édition.
Paris 1926, p. 69: ‘Sammarinus dans son traité sacerdotal au livre des exorcismes déclare
que les indices qui, pour le théologien dénotent un démoniaque sont: ... (p. 70) ... 4. S'il ne
peut prononcer le sainct nom de Jésus ou de quelqu'autre Sainct; ou bien s'il ne peut dire les
Psalmes Miserere mei Deus et Qui habitat ou l'évangile de Monsieur Sainct Jean, qui
commence In principio erat verbum et autres choses semblables.’
Vgl. verder HddA 8, 742 i.v. Teufel in den Segen: ‘Im alten Zürcher Segen, 11. Jh: der Teufel
weiss zwar seinen eigenen bösen Namen, aber heilige Namen (als Geheimwort geschrieben)
kann er weder deuten noch aussprechen’.
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bewijst hij daardoor de duivel niet te zijn. In de Moriaen46 ontmoeten Lancelot en
Walewein een ridder:
Hi was al sward, ic segt u hoe:
Sijn hoeft, lichame ende hande
Was al sward, sonder sine tande;
Ende wapine ende scilt, sekerlijc,
Was al enen moer gelijc,
Ende alse sward alse een raven (v. 422-427).

De zwarte ridder eist van Lancelot, dat hij hem antwoord geeft op de vragen die hij
gaat stellen. Deze weigert zich te laten dwingen, waarna een gevecht tussen hen
beiden volgt. Walewein houdt zich er ridderlijk buiten.
Nochtan waende Walewein bet
Dat ware die duvel dan een man
Daer si waren comen an,
Maer dat hine horde nomen Gode
Men had hem niet mogen ontstriden ode
Hine ware die duvel oft sijn geselle
Ende ware comen uter hellen,
Omdat sijn ors was so groet,
Ende hi was merre dan Lanceloet,
Ende daertoe sward, alsict seide (v. 480-489).

Indien Walewein de zwarte ridder niet de naam van God had horen uitspreken, zou
hij er vast van overtuigd zijn geweest, dat Lancelot tegen de duivel vocht.
In de Karel ende Elegast zweert de zwarte ridder in K 442 (r. 479): ‘So mir got
vnse here’. Onopzettelijk bewijst hij daarmee aan Karel, dat hij de duivel niet is. Dit
moet ook voor iedereen die het verhaal hoorde lezen, duidelijk zijn geweest, daar
Karels blijdschap niet wordt gemotiveerd47.
46
47

Roman van Moriaen. Opnieuw uitgegeven met inleiding en woordenlijst door J. TE WINKEL.
Groningen 1878. Bibl. van Mnl. Ltk. 20.
Een gelijksoortige, voor ons verborgen maar voor de middeleeuwer evidente aanwijzing ligt
besloten in het feit, dat de engel drie maal aan Karel verschijnt (r. 16-97). Na het eerste bevel
tot stelen meent Karel gedroomd te hebben, na het tweede dat hij met alfs gedroch te doen
heeft. Maar na de derde verschijning weet Karel, en de middeleeuwse toehoorder met hem,
blijkbaar zeker dat het bevel tot stelen door God wordt gegeven. Die zekerheid ontleent hij
aan het heilige getal drie: een duivel zou niet tot drie keer toe kunnen verschijnen en doen
alsof hij door God was gezonden.
Dat in het getal drie inderdaad het verborgen bewijs van de authenticiteit van de engel ligt,
wordt bewezen in de legende van Beatrijs. In haar slaap hoort Beatrijs een stem, die haar
namens Maria opdraagt haar plaats in het klooster weer in te nemen. Beatrijs is bang, dat de
duivel haar parten speelt en bidt God (ik citeer naar Beatrijs. Uitgegeven met inleiding en
aantekeningen door F. LULOFS. 2de, verbeterde druk. Zwolle 1967. Klassieken uit de
Nederlandse letterkunde 24. Vgl. voor de functie van het getal drie p. 106-107):
Ocht die stemme die aen mi riep,
Hier es comen te minen baten,
Dat sijs niet en moete laten,
Si en come anderwerf tot hare
Ende derdewerven openbare,
Soe dat ic mach sonder waen
Weder in minen cloester gaen (v. 714-720).
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Nu Karels vreugde is verklaard, kan, op grond van Kloekes argumenten 1, 2, 4 en 5
en van het nieuwe argument, dat Elegast pas na Karels eed veilig zijn naam kan
noemen, worden aangenomen, dat hij dit in regel 507 doet. Blijft nog de reconstructie
van de oorspronkelijke lezing der regels 478-483, en de verklaring der varianten.
Met Kloeke neem ik aan, dat de regels 480 en 481 zijn geïnterpoleerd. Het is
immers onwaarschijnlijk, dat de auteur, die voortdurend van ‘die swarte’ spreekt, zo
kort voor de ontknoping Elegast bij name zou hebben genoemd. Kloekes verklaring
echter (p. 181), dat een afschrijver, doordat hij wist dat de zwarte ridder Elegast was,
zo maar ‘Dies sijt seker ende vast Heere antwoerde elegast’ zou hebben ingevoegd,
lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Wanneer we echter aannemen, dat regel 481, zoals in H, BR en K, luidt ‘Here ic
hete elegast’, zijn de regels 480 en 481 een dittografie van de regels 506-507. We
hebben dan te doen met een bekende kopiistenfout, die op verschillende wijzen kan
zijn ontstaan. Het kan een kopiist gemakkelijk overkomen, dat hij één of meer regels
overslaat. Wanneer hij de omissie nog tijdens het afschrijven van dezelfde kolom
bemerkt, kan hij het vers op de eerste de beste vrije regel schrijven en door middel
van tekens naar de eigenlijke plaats van het vers verwijzen48. Wordt de fout later
ontdekt, dan wordt een corrigerende aanvulling in de marge, meest onder de kolom
aangebracht49. Wanneer de overgeslagen passage te lang is om in margine te worden
bijgeschreven, moet een los blad met daarop de weggevallen tekst, worden
toegevoegd. Door middel van verwijstekens wordt de lezer duidelijk gemaakt, waar
de toegevoegde verzen thuis horen50.
Wanneer er in de legger op de een of andere wijze bijgeschreven

48
49
50

Vgl. b.v. Hs. Leiden U.B. Ltk 191 (IV-Esopet) f. 85 va.
Vgl. b.v. Hs. Leiden U.B. Ltk 191 (I-Ferguut) f. 24 vb en twee maal op f. 30 v; en het
Flovent-fragment, Nürnberg, Bibliothek des Germanischen Museums Hs. 18423.
Vgl. Hs. 's-Gravenhage K.B. 76 E 4, MAERLANT. Der naturen bloeme, f. *45, en mijn
verklaring voor de verschuiving van 54 verzen in de Theophilus, in Ts 85 (1969) 81-104.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

107
verzen voorkomen, is het alleszins denkbaar, dat deze twee maal worden gekopieerd:
zowel op de plaats waar ze thuis horen, als op de plaats waar ze in de legger staan.
Voor de regels 480-481 lijkt me echter deze verklaring minder acceptabel.
Aangenomen zou dan moeten worden, dat de tussen de regels 505 en 508 overgeslagen
verzen zijn bijgeschreven boven de kolom, die met regel 482 begon. Aanvullingen
in de bovenmarges zijn minder waarschijnlijk, omdat het aanzien van de pagina
daardoor ernstig wordt geschaad.
Een andere verklaring zou kunnen liggen in het feit, dat een kopiist gemakkelijk
overspringt van het eerste naar het tweede gelijke woord, waarbij hij de tussenliggende
tekst (aanvankelijk) overslaat51.
Een voorbeeld van deze veel voorkomende fout levert ons K 710. De
kopiist heeft regel 782 gekopieerd ‘Her na doet eyn ander machen’, en
springt dan over op * machten (in A maecten) in de volgende regel, waarop
dat gat volgde. Zo ontstond het vers ‘Her na doet eyn ander machen dat
gat’.
In G heeft een sprong van gedaen in regel 1109, naar gedaen in regel 1114
een verlies van 5 verzen veroorzaakt. Deze plaats verdient aandacht, omdat
het ontstaan van een drierijm, en dientengevolge van menig vierrijm,
erdoor wordt verklaard.
Een dergelijke optische fout kan in ons geval geen rol hebben gespeeld, maar bij
beschouwing van de aan de regels 480-481 en 506-507 voorafgaande verzen valt
wel op, dat ze naar de inhoud gelijk zijn.
Met deze constatering hebben we, dunkt me, de oorzaak van de fout achterhaald.
Op minstens een vijftiental plaatsen in de bronnen van onze tekst blijkt, dat althans
enige kopiisten hun tekst woordelijk in het hoofd hadden, waardoor zij tengevolge
van gelijkluidendheid van rijmwoord of zinswending, of door inhoudelijke
overeenkomst, verzen invoegen die elders in het verhaal thuis horen. Dit kan een
kopiist die een voor hem vreemde tekst afschrijft, niet gebeuren, zeker niet wanneer
het om anticipaties gaat. Dit soort fouten mogen we dan ook als een aanwijzing
beschouwen, dat mensen de pen hebben gevoerd, die de tekst geheel of goeddeels
van buiten kenden. Misschien schreven zij de tekst enige malen achtereen af, maar
mogelijk ook zien we hier voordragers de tekst kopiëren van een verhaal, dat ze al
dikwijls hadden verteld of gehoord. Het pocketformaat en de uitvoering van de
codices

51

Vgl. A. DAIN. Les manuscrits. Nouvelle édition revue. Paris 1964, p. 48.
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BR, G en N zou er ook op kunnen wijzen, dat we met tekstboekjes van
beroepsvertellers te doen hebben52.
Kuiper heeft bij zijn tekstkritiek reeds terdege rekening gehouden met de
opvallende herhalingen en anticipaties, die vooral in de drukken
voorkomen. ‘Het is een ... veelvuldig voorkomende fout, dat bij het
herhalen van een vroeger reeds gebruikt vers ook de vroegere rijmregel
zich indringt’ (editie p. 145). Hij noemt de volgende voorbeelden.
in bron

1

vers in
regel
editie-Kuiper
46
46

a en M

overgenomen
uit regel
22

2

na 304

306-307

a

288-289

3

476

481

a

507

4

500

505

a

466

5

na 506

512-515

a en H

248-251

6

520

529

a

255

7

na 551

561

H

129

8

596

606

A

704

9

632

670

a

493

10

916

962

A

1275

11

1275 (lees
1274)

1326

a, M en K

1439

12

1364 (?)

1418

a

1374

Deze reeks kan nog worden uitgebreid; ook in de volgende regels komen
fouten voor, die bewijzen dat de kopiist met de tekst vertrouwd was: in
regel 118 in BR, in de reeds boven behandelde regel 404 in a, F en K, en
in regel 844 in a.
Regel 118. In BR 50 zijn tussen [s]telen en ende gode verwerken enkele
woorden uitgeradeerd, die echter met enige moeite nog te lezen zijn. De
kopiist heeft in eerste instantie geschreven: ‘[varen s]telen ende werden
dief’, welk vers nagenoeg identiek is met regel 95, in BR: ‘vart stelen ende
wert dief’.
Regel 404. Vloech in A-F en K volgde, zoals eerder betoogd, voor een
kopiist automatisch op in twee(n) stucken, zoals in regel 433.
Regel 844 in A-D zal zijn overgenomen uit regel 826, alwaar het volgt op
een vers identiek met regel 843.
De anticipaties in de regels 606 en 962, die slechts in A voorkomen, zouden
erop kunnen wijzen, dat niet een met de tekst bekende kopiist de fouten
52

Deze suggestie is reeds gedaan in de catalogus van de Karel ende Elegast-tentoonstelling
1969, in het Instituut De Vooys te Utrecht, p. 23.
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Zoals ik boven heb trachten aan te tonen, kwam regel 606 echter ook in
b, en daardoor in a, voor. Ook de zeer evidente fouten in
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de regels 962, 964 en 965 kunnen in a hebben gestaan en door een van de
kritische zetters van p of b zijn hersteld. Vervanging van de uit de regels
1275 en vlgg. overgenomen pronomina door de voornaamwoorden die de
context vereist, levert immers weer de oorspronkelijke lezing op.
De herhalingen of anticipaties in de regels 46, 118, 404, 505, 512-515,
529, 561, 606, 670, 844, 962, 1326 en 1418 zijn te verklaren door
gelijkluidendheid van woorden in het vers of voorafgaande aan het vers.
Daarom meent Kuiper, dat regel 481 in a, z.i. oorspronkelijk luidend ‘Here
ic hete elegast’, onder invloed van het voorgaande vers ‘Dies sijt seker
ende vast’ is overgenomen naar het vers in regel 507, dat oorspronkelijk
zou hebben geluid ‘Here antwoorde elegast’. Dat de naam Elegast nog in
het geheel niet genoemd kon worden in regel 481, is Kuiper ontgaan.
De herhaling der regels 306-307 kan niet worden verklaard door gelijkluidendheid
van het voorgaande vers, maar wel door de gelijke strekking van de regels 287 en
305. Na de mededeling, dat Karel de zwarte ridder naderde, volgt voor de kopiist als
vanzelfsprekend ‘Seghende hi hem ende was in vare’, waaraan ‘Ende waende dat
die duuel ware’ onverbrekelijk gekoppeld is (vgl. ook r. 401).
Op gelijke wijze zal het vers uit regel 506 na 477 terecht gekomen zijn. ‘Dies sijt
seker ende vast’ of ‘Nv sijts seker ende vast’, dat in regel 506 als bevestiging van
Karels belofte in de regels 503-505 dient, zal gebruikt zijn ter bekrachtiging van
dezelfde belofte in de regels 476-477. Met dit vers is regel 507 hecht verbonden,
doordat vast het enige woord is in de tekst, waarmee elegast een rijmpaar vormt.
Daardoor is ook ‘Here ic hete elegast’ vóór regel 482 terecht gekomen. Zo maakte
Elegast zijn naam twee maal bekend, wat in verschillende redacties tot verschillende
aanpassingen heeft geleid. In de drukken is in regel 481 ic hete door antwoerde
vervangen, en konden de regels 497 en 507 ongewijzigd blijven. De redactie H-BR-K
heeft regel 481 integraal behouden. Daardoor moesten de regels 497 en 507 worden
aangepast.
Ook in de onmiddellijk op de regels 480-481 volgende verzen waren, tengevolge
van de tussenvoeging, aanpassingen noodzakelijk. Deze zijn in de ons bekende
bronnen op drie wijzen gerealiseerd:
A

B

K

475

Dat sprac die ridder herde
saen

476

Ten is mi ten besten niet
vergaen

471

Die ridder / ende sprac
saen

472

Ten is mi ten besten niet
vergaen

441

Do sprach der swartze
rittere

442

So mir got vnse here
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Daar ‘Ten is mi ten besten niet vergaen’, behalve in A en B ook in H voorkomt, dat
t.a.v. de lezing van de regels 481, 497 en 507 tot dezelfde redactie als K behoort,
neem ik aan, dat dit vers oorspronkelijk is. Dat de verzen van K naar de vorm niet
oorspronkelijk zijn, wordt bevestigd door het feit, dat het oogrijm rittere / here ook
in het Middelnederlands getransponeerd, geen rijmwoorden oplevert.
Er blijft dus nog één vers te reconstrueren, waarvan, dunkt me, het rijmwoord saen
als gegeven kan worden beschouwd. Gezien het feit dat de zwarte ridder het woord
neemt, moet sprac, dat in alle bronnen voorkomt, tot dit vers behoren. Ook de naam
van God, in K behouden, moet zijn genoemd. Het onderwerp van de zin luidt in A
en B die ridder, in K: der swartze rittere. Dat zou ons kunnen verbazen, daar de
zwarte ruiter alleen bij zijn introductie door de verteller, ridder wordt genoemd.
Vanaf het moment dat Karel heeft gezegd, dat hij de ander voor de duivel aanziet,
wordt één maal een omschrijving gebruikt (r. 328/329 ‘Diet swart ors had bescreden’),
maar overigens wordt uitsluitend over die swarte gesproken (r. 30853, 398, 402, 406,
426, 430, 435 en 465). Daarmee laat de verteller de toehoorder telkens voelen, in
welke spanning Karel verkeert. Die swarte betekent ‘persoon in het zwart’, maar is
ook een taboenaam van de duivel. Nu echter blijkt dat Karels tegenstander de duivel
niet is, kan de verteller hem weer ridder noemen.
Op grond van bovenstaande overwegingen, reconstrueer ik het vers als volgt:
Semmi god sprac die ridder saen.

Na de invoeging van de twee verdwaalde regels, ontstond navolgende combinatie
van verzen:
a
b
c
d

Dies sijt seker ende vast
Here ic hete elegast
Semmi god sprac die ridder saen
Ten is mi ten besten niet vergaen.

De kopiist van redactie K stoort zich niet aan het feit, dat Elegast hier al zijn naam
noemt. Dat semmi god echter niet, zoals gebruikelijk, tot krachtige aanhef van het
gesprokene dient, maar midden tussen Elegasts woorden voorkomt, acht hij niet
toelaatbaar. Hij plaatst daarom vers c voorop, en daardoor moet d vóór a en b. De
opeenvolging cdab

53

In regel 308 leest A weliswaar die swarten ridder, maar staat daarin tegenover K en B-E
alleen. Het vers heeft in A bovendien 5 heffingen, zodat Jonckbloet, Kuiper en Bergsma
terecht ridder hebben geschrapt.
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vormt echter geen sluitende mededeling. Daarom moet d vervallen. Om een weesrijm
te vermijden, worden van c door uitbreiding twee verzen gemaakt:
[Do] sprach der [swartze] rittere
So mir got [vnse here].

De zetter (of kopiist?) van A (of a?) had na de wijziging van ic hete tot antwoerde
de volgende verzen voor ogen.
a
b
c
d

Dies sijt seker ende vast
Here antwoerde elegast
Semmi god sprac die ridder saen
Ten is mi ten besten niet vergaen.

Het probleem dat semmi god slechts als aanhef kan dienen, wordt in A door schrapping
van deze uitdrukking en vervanging door dat opgelost. De drukker of kopiist moest
het uitzonderlijk belang van deze overigens conventionele krachtterm wel ontgaan,
want voor hem is, nu Elegasts naam wordt genoemd, de duivel al van het toneel
verdwenen. Het te korte vers ‘Dat sprac die ridder saen’ wordt met herde verlengd,
waarbij in het midden blijft, waarom Elegast dan wel ‘haastig’ spreekt.
Misschien hebben aan de redactie van B dezelfde verzen ten grondslag gelegen,
misschien ook is de lezing zoals incunabel A die geeft, in p of b gefatsoeneerd. Ik
ben geneigd - gezien het kritische gedrag van de zetters van p en b - het laatste aan
te nemen. In elk geval is het dubbele onderwerp vermeden, en die ridder als bijstelling
d.m.v. emjambement met elegast verbonden. Het slecht passende herde komt in B
niet voor.
Na hernieuwde interpretatie van de ‘duiver’-episode, na reconstructie van regel
482 en verklaring van corrupties en varianten kan Kloekes conclusie worden herhaald:
Elegast maakt zich in regel 507 bekend.
A.M. DUINHOVEN
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Karel van de Woestijne te Pamel
Op dinsdag 19 augustus 1913, Aa, en gedateerd uit Brussel, 18 augustus 1913, had
Van de Woestijne het als correspondent uit de Belgische hoofdstad van de Nieuwe
Rotterdamse Courant, onder de titel De een en twintigste Vlaamsche Kop, mitsgaders
eenige andere, - een duidelijke allusie op het boek van Hugo Verriest, Twintig
Vlaamsche Koppen (1901), - over de Hugo Verriest-hulde te Ingooigem; het werd
een enthousiaste beschrijving van de feestelijkheden, met een rake typering van de
Pastor van te Lande zelf, Prosper van Langendonck, e.a. Hij zou daarna, een maand
lang, zijn correspondentie aan de Hollandse krant onderbreken.
Pas op maandag 21 september 1913, Ob, en gedateerd uit Brussel, 18 september
1913, hervat hij die, onder de titel Twee Kerken; hij bedoelt de twee kerken van
Strijtem en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, in de onmiddellijke nabijheid van Ledeberg
onder Pamel, thans met andere randgemeenten verenigd tot Roosdaal, waar hij, zoals
hij in zijn bijdrage schrijft, een deel van de grote vakantie heeft doorgebracht: ‘zo
afgelegen en eenzaam is dat gezegend plekje van den aardbodem, zoo ver buiten alle
menschelijke verkeer dat mijn lijf-brievenbesteller in hoogsteigen persoon niet zou
hebben vermocht er mij te ontdekken, indien ik hem niet had toevertrouwd waar het
ergens schuilt op de Belgische landkaart’. Het zou tegelijk de eerste keer zijn dat hij
zich, bij geschrifte, zou uitlaten over wat wij voortaan in zijn biografie en oeuvre
zijn Pamelse tijd zijn gaan noemen, nl. op De Dries te Ledeberg onder Pamel, langs
de weg tussen Brussel en Ninove. Eigenlijk betreft die Pamelse tijd twee
verblijfperioden: een eerste, begin september 1913, samen met zijn gezin als
genodigde van Dr. Gustave Borginon en zijn familie, in de steeds bestaande gewezen
dokterswoning, De Dries 37, te Ledeberg; een tweede, tussen april 1917 en ongeveer
9 oktober 1918, - dus een woonverblijf van zestien maanden, - als genodigde van de
drie kinderen van wijlen Dr. Alphonse Borginon, nl. Marie Josine, Benoît Joseph
Henri (Rik) en Delphine Julie Florence Borginon, alle drie onder de eerste
wereldoorlog in Engeland verblijvend, en voor wie, in
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België, als gewezen toeziende voogd, eveneens Dr. Gustave Borginon optrad. De
tweede woning waar de Van de Woestijnes, de schrijver, zijn echtgenote Mariette
van Hende en hun zoontje Paul hun intrek namen, in die tijd palend aan het huidig
nr. 36 op De Dries te Ledeberg, is thans wegens wegverbreding verdwenen.
Maar laten wij terugkeren tot de tekst zelf van Twee Kerken, waarin Van de
Woestijne, na zijn eerste vakantieverblijf vóór de eerste wereldoorlog, begin september
1913, zijn lezers van de Hollandse krant een idee tracht te geven van de hele sfeer,
die hij op en rond De Dries te Ledeberg gekend heeft, en gedurende de eerste
wereldoorlog, tussen april 1917 en ongeveer 9 oktober 1918, zal terugvinden. Zij is,
- we tonen dit onmiddellijk aan, - van groot belang voor de verdere ontwikkeling
van zijn ceuvre, nl. aan het eind en na de oorlog.
De schrijver gaat voort met te zeggen, dat de terugkeer tot de dagelijkse plichten
hem ‘eenigszins weemoedig’ stemt; nochtans, nooit heeft hij voordien zich ‘zoo
ernstig bevonden als vandaag’, na zijn vakantieverblijf in ‘dat lustoord waar men
geene andere stedelingen ontdekt dan... een paar volksvertegenwoordigers (ook dit
is strikte waarheid), () gelegen vlak bij Brussel, naar het Noord-Westen op, en niet
ver van Ninove’. De toespeling op dat paar volksvertegenwoordigers betreft, heel
waarschijnlijk, député Dr. Gustave Borginon zelf, en de jonge Frans van Cauwelaert,
afkomstig uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, in de nabije buurt.
Na gezegd te hebben hoe men Pamel met een ‘sukkeltreintje’, ‘dat kuchende, maar
bezadigde, en trouwens volkomen-onzindelijke stoomtrammetje’ bereikt, en op het
verschil te hebben gewezen tussen het heuvelachtig Zuid-Vlaanderen en het eveneens,
doch op een andere wijze, heuvelachtig Zuid-Brabant, trekt hij een vergelijking tussen
de vredige, hooggelegen streek boven de Dendervallei, waar Ledeberg onder Pamel
zich bevindt, en de sfeer in het begin van La Colline inspirée (1913), de bekende
Lorreinse roman van Maurice Barrès. Het boek van de Franse schrijver was dus pas
verschenen, en Van de Woestijne had het, zoals dadelijk blijkt, aandachtig gelezen
en in zich opgenomen. Hij schrijft, na er nog op gewezen te hebben dat de twee
kamerleden, die hij voor geen geld van de wereld zal noemen (de een was zijn
vriendelijke gastheer, bekent hij dan toch, dus Dr. Gustave Borginon), hem de
heerlijke streek hebben leren ontdekken en beminnen: ‘De herfst was reeds in de
lucht, het teeder-ernstige najaar... Maar voor ik deze merkwaardige beschrijving
voortzet, gedoog dat ik u de vraag stel: Hebt gij het jongste boek van Maurice Barrès:
‘La
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Colline inspirée’ al gelezen? Zoo niet, dan geef ik u den raad, het maar onmiddellijk
te doen, om hier beter mijne bedoeling te snappen. - Maurice Barrès verdedigt, in
het eerste hoofdstuk van dezen roman, de stelling dat de geest van een land, van eene
streek, zich vaak als samentrekt, als quintessenseert, en, van alle bijkomstigheid, van
alle toevalligheid ontdaan, buiten allen tijd voortleeft op een heuveltop. Zoo bestaat,
zoo ademt voor hem de geest van Lorreinen op eene hille, die Sion heet. Hewel, ik
geloof wel dat ik te Pamel de ‘colline inspirée’ van Brabant gevonden heb. Op deze
hoogte, van uit de blonde en wazig-blauwe einders, langs de verre wegen die men
er alleen, in de herfstige, zondoorzeefde nevelsluiers, raden kan, treedt u, gezuiverd
en gesublimiseerd, als het ware de dankbare vrede van heel eene rijke streek toe,
waar ellende niet gekend is, en die men er vroom en blijde leven voelt’. Hij glijdt
hier lichtjes heen over sommige sociale wanverhoudingen, die in de streek beginnen
te kankeren, zoals hij dit noemt. En besluit: ‘Doch, op de hoogten voelt men daar
niets van; wat men er echter wél voelt: dat het land nog niet verindustrialiseerd is,
nog niet besmet door de koorts der nijverheid, wat het geval is met het meer oostelijke
Brabant. Daar, op de Pamelsche hillen, in de subtiele, verteederde najaarslucht, met
onder zich de, thans naakte, akkers die blauwend te ademen liggen, waar alleen nog
het lichte groen der beten helder leeft in de wazige verten, doorflitst, hier en daar,
bij den spiegel der kronkelende Dender, - daar voelt men zijn hart kloppen van het
hart der streek-zelf, een hart dat aldus sedert alle eeuwen klopt, en alle eeuwen aldus
moge blijven voortkloppen...’. Na het over de kerken van Strijtem en
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek gehad te hebben, volgt het slot van het artikel:
‘Ziedaar wat ik van mijne vacantie voor u heb overgehouden, o lezer.
Behalve, natuurlijk, een werklust, waar gij u misschien nog eens over
beklagen zult...’.
Slaat men er nu La Colline inspirée van Maurice Barrès uit datzelfde jaar 1913 op
na, vooral het eerste hoofdstuk van de roman, Il est des lieux où souffle l'esprit, - in
de hele roman die, zoals me Mej. Marie Borginon te Ledeberg wist mee te delen, bij
wie ik dankbaar om inlichtingen ging over Van de Woestijnes verblijven aldaar,
evengoed in Pamel kan worden gedacht, als in het Lotharingse Sion-Vaudémont,
wordt dezelfde geest aangehouden, - dan valt niet enkel de gelijkenis in
landschapsbeleving, sfeerschepping en beschrijvingstechniek op, maar vooral de
wijze waarop een hooggelegen streek of heuveltop, trouwens bij beide schrijvers,
symboolbeeld is van het geestelijk leven of de geest zelf, dus niet alleen van een
land, maar ook een behoefte aan tijdeloze
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en ruimteloze transcendentie van het aardse, in het algemeen. Zoals we nu voldoende
uit zijn werk kunnen opmaken, strookt dit, onmiddellijk vóór en vooral tijdens de
eerste wereldoorlog, helemaal met wat er gebeurde in de persoonlijkheid van de
schrijver; het blijkt voor deze geestesgesteldheid in die tijd van het hoogste belang
te zijn geweest. In navolging van Maurice Barrès' levenservaring wat dit betreft, is
dit alles bij Van de Woestijne uitgegroeid tot, zoniet eenzelfde levenservaring, dan
toch eenzelfde symboolbeeld. Men heeft trouwens de indruk dat Van de Woestijne
zich duidelijk het eerste hoofdstuk uit de Franse roman herinnert, als hij, in Twee
Kerken, zijn poëtische geestelijke hoogtebezieling tracht te verwoorden.
Ik schrijf hier enkele zinnen uit La Colline inspirée over, om aan te tonen dat
sommige passages uit deze roman van contestatie en excommunicatie, - het gaat hier
om de drie Lorreinse priesters, Léopold, François en Quirin Baillard, drie broers uit
Borville, die in de tweede helft van de vorige eeuw in Flavigny, Mattaincourt,
Sainte-Odile en Sion, heel wat moeilijkheden hadden met de kerkelijke overheid, Van de Woestijne in die tijd van innerlijke loutering en overgang naar religieuze,
om niet te zeggen mystieke behoefte aan bovenzinnelijke waarden, wel moesten
aanspreken. Men vindt er, haast tekstueel, de voorafspiegeling in van ontboezemingen,
die hij zich, handelend over zijn ‘colline inspirée’ te Ledeberg, heeft laten ontvallen.
Een eerste uittreksel, dus uit hoofdstuk I, Il est des lieux où soufflé l'esprit:
‘Il est des lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés,
baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion
religieuse. L'étroite prairie de Lourdes, entre un rocher et son gave rapide;
la plage mélancolique d'où les Saintes-Maries nous orientent vers la
Sainte-Baume; l'abrapt rocher de la Sainte-Victoire tout baigné d'horreur
dantesque, quand on l'aborde par le vallon aux terres sanglantes; l'héroïque
Vézelay, en Bourgogne; le Puy-de-Dôme; les grottes des Eyzies, où l'on
révère les premières traces de l'humanité; la lande de Carnac, qui parmi
les bruières et les ajoncs dresse ses pierres inexpliquées; la forêt de
Brocéliande, pleine de rumeur et de feux follets, où Merlin par les jours
d'orage gémit encore dans sa fontaine; Alice-Sainte-Reine et le mont
Auxois, promontoire sous une pluie presque constante, autel où les Gaulois
moururent aux pieds de leurs dieux; le Mont-Saint-Michel, qui surgit
comme un miracle des sables mouvants; la noire forêt des Ardennes, tout
inquiétude et mystère, d'où le génie tira, du milieu des bêtes et des fées,
ses fictions les plus aériennes; Domremy enfin, qui porte encore sur sa
colline son Bois Chenu, ses trois fontaines, sa chapelle de Bermont, et
près de l'église la maison de Jeanne. Ce sont les temples du plein air. Ici
nous éprouvons soudain
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le besoin de briser de chétives entraves pour nous épanouir à plus de
lumière. Une émotion nous soulève; notre énergie se déploie toute, et sur
deux ailes de prière et de poésie s'élance à de grandes affirmations.
Tout l'être s'émeut, depuis ses racines les plus profondes jusqu'à ses
sommets les plus hauts. C'est le sentiment religieux qui nous envahit. Il
ébranle toutes nos forces. Mais craignons qu'une discipline lui manque,
car la superstition, la mystagogie, la sorcellerie apparaissent aussitôt, et
des places désignées pour être des lieux de perfectionnement par la prière
deviennent des lieux de sabbat. C'est ce qu'indique le profond Goethe,
lorsque son Méphistophélès entraîne Faust sur la montagne du Hartz,
sacrée par le génie germanique, pour y instaurer la liturgie sacrilège du
Walpurgisnachtstraum.
D'où vient la puissance de ces lieux? La doivent-ils au souvenir de quelque
grand fait historique, à la beauté d'un site exceptionnel, à l'émotion des
foules qui du fond des âges y vinrent s'émouvoir? Leur vertu est plus
mystérieuse. Elle précéda leur gloire et saurait y survivre. Que les chênes
fatidiques soient coupés, la fontaine remplie de sable et les sentiers
recouverts, ces solitudes ne sont pas déchues de pouvoir. La vapeur de
leurs oracles s'exhalé, même s'il n'est plus de prophétesse pour la respirer.
Et n'en doutons pas, il est de par le monde infiniment de ces points
spirituels qui ne sont pas encore révélés, pareils à ces âmes voilées dont
nul n'a reconnu la grandeur. Combien de fois, au hasard d'une heureuse et
profonde journée, n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois, un
sommet, une source, une simple prairie, qui nous commandaient de faire
taire nos pensées et d'écouter plus profond notre coeur! Silence! les dieux
sont ici.
Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous entraînent,
nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs à ceux où
tourne à l'ordinaire notre vie. Ils nous disposent à connaître un sens de
l'existence plus secret que celui qui nous est familier, et, sans rien nous
expliquer, ils nous communiquent une interprétation religieuse de notre
destinée. Ces influences longuement soutenues produiraient d'elles-mêmes
des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme des poèmes.
Il semble que, chargées d'une mission spéciale, ces terres doivent intervenir,
d'une manière irrégulière et selon les circonstances, pour former des êtres
supérieurs et favoriser les hautes idées morales. C'est là que notre nature
produit avec aisance sa meilleure poésie, la poésie des grandes croyances.
Un rationalisme indigne de son nom veut ignorer ces endroits souverains.
Comme si la raison pouvait mépriser aucun fait d'expérience! Seuls des
yeux distraits ou trop faibles ne distinguent pas les feux de ces éternels
buissons ardents. Pour l'âme, de tels espaces sont des puissances comme
la beauté ou le génie. Elle ne peut les approcher sans les reconnaître. Il y
a des lieux où souffle l'esprit’. - Cf. L'Oeuvre de Maurice Barrès, Annotée
par Philippe Barrès, Préface de Maurice Genevoix, L'Est, t. VI, Au Service
de l'Allemagne, Colette Baudoche, La Colline inspirée, Paris, Au Club de
l'Honnête homme, 1966, blz. 273 en vlg.
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Welzeker, wij hebben hier met wat we, in onze vakterminologie, anthologiebladzijden
noemen te maken; nochtans, het is anderzijds ondenkbaar dat voor terminologieën
als: ‘les temples de plein air’, ‘des lieux de perfectionnement’, ‘ces points spirituels’,
‘un ordre de faits supérieurs’, ‘des vies rythmées et vigoureuses’, ‘ces endroits
souverains’, ‘les feux de ces éternels buissons ardents’, gepaard aan een religieuze
interpretatie van het bestaan, het verband hiervan met de poëzie, ook met hogere
morele bestrevingen, eindelijk met de schoonheid en het geniale in het algemeen,
Van de Woestijne in de tijd toen hij definitief afrekende, of zou afrekenen met de
Modderen Man in hem (1909-15), De Bestendige Aanwezigheid (1912-14) en
Goddelijke Verbeeldingen (1911-1917) ontstonden, Pieter Meulewaeter, eerste deel
van de autobiografische roman Epibasis (1917-18) op het getouw werd genomen,
waarin de Ledebergse tijd van vergeestelijking een groot aandeel zou hebben, - cf.
M. Rutten, Het Proza van Karel van de Woestijne, blz. 633 en vlg., - zoals blijkt uit
de parallelteksten, voor deze bladzijden van M. Barrès niet ongevoelig zou zijn
geweest.
Vooral als bovenstaande bladzijden, in het boek van de Franse romanschrijver,
gevolgd worden door volgende passussen:
‘La Lorraine possède un de ces lieux inspirés. C'est la colline de
Sion-Vaudémont (zou hij, bij dit mont, niet aan de berg van Ledeberg
gedacht hebben; misschien reeds aan het latere bergmeer? Ik stel gewoon
de vraag), faible éminence sur une terre la plus usée de France, sorte d'autel
dressé au milieu du plateau qui va des falaises champenoises jusqu'à la
chaîne des Vosges. Elle porte sur l'une de ses pointes le clocher d'un
pèlerinage à Marie, et sur l'autre ia dernière tour du château d'où s'est
envolé jusqu'à Vienne l'alérion des Lorraine-Habsbourg (de ‘twee kerken’
van hierboven?). Dans tous nos cantons, dès que le terrain s'élève, le regard
découvre avec saisissement la belle forme immobile, soit toute nette, soit
voilée de pluie, de cette colline posée sur notre vaste plateau comme une
table de nos lois non écrites, comme un appel à la fidélité lorraine. Et sa
présence inattendue jette dans un paysage agricole, sur une terre toute
livrée aux menus soins de la vie pratique, un soudain soulèvement de
mystère et de solitaire fierté. C'est un promontoire qui s'élève au milieu
d'un océan de prosaïsme. C'est comme un lambeau laissé sur notre sol par
la plus vielle Lorraine’ (blz. 275 en vlg).
In Twee Kerken, de correspondentie van Van de Woestijne, is er eveneens die aandacht
voor de tegenstelling tussen de socialisering van West-Brabant en de hooggelegen
streek boven de Dender, als geestelijk symboolbeeld.
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Tot en met de natuuruitbeeldingen zijn bij de Franse en de Vlaamse schrijver, ik zal
niet zeggen eensluidend, doch gelijkgestemd; men vergelijke met Van de Woestijnes
tekst:
‘En automne, la colline est bleue sous un grand del ardoisé, dans une
atmosphère pénétrée par une douce lumière d'un jaune mirabelle. J'aime
y monter par les jours dorés de septembre et me réjouir là-haut du silence,
des heures unies, d'un ciel immense où glissent les nuages et d'un vent
perpétuel qui nous frappe de sa masse’ (blz. 277).
Bij beide auteurs is er ook die overgang van de natuur naar het bovennatuurlijke, het
geestelijke, de geest; men vergelijke opnieuw met Van de Woestijnes gedachtengang:
‘Les quatre vents de la Lorraine et le soufle inspirateur qui s'exhale d'un
lieu éternellement consacré au divin, ravivent en nous une énergie
indéfinissable: rien qui relève de la pensée, mais plutôt une vertu. Ici,
l'homme de tout temps fit connaître aux dieux ses besoins par la prière et
sollicita leur protection. Ici, nous retrouvons l'allégresse de l'âme et son
orientation vers le ciel. L'âme! le ciel! vieux mots dont la magie garde
encore sa force. Ici ne peut planer Méphistophélès, l'esprit qui nie: la
lumière l'absorberait et le grand courant d'air lui briserait les ailes. C'est
ici l'un des théâtres mystérieux de l'action divine et l'un des antiques séjours
de l'Esprit. La plus simple mélodie, une voix jetée au vent de la falaise
nous en rouvrirait les chemins, tant nous sommes nés pour ressentir sa
grandeur, sa solitude, sa constance et la suite brillante de ceux qui la
foulèrent, bref, l'indéfinie poésie, la vertu qui dort dans ce haut refuge.
Arche sainte, un mot!... Tout se tait! Quel silence dans eet immense espace
qui surveille, attentif, son haut lieu!’ (blz. 281 en vlg.).
Zoals M. Barrès, die het verder in zijn roman nog heeft over ‘la colline sainte’, moest
ook Van de Woestijne de Denderstreek, rond Ledeberg, als ‘heilig’ voorkomen,
althans een oord van ‘heiliging’.
Hij heeft zich hierover uitgelaten, vijf jaar later, toen hij, naar aanleiding van zijn
tweede verblijf tussen april 1917 en ongeveer 9 oktober 1918, hiervan de geestelijke
balans opmaakte. Dit deed hij ook in de Nieuwe Rotterdamse Courant, een eerste
keer op dinsdag 23 juli 1918, Aa, gedateerd uit Brussel, 14 juli 1918, onder de titel
Over het Roest van stalen Pennen; een tweede keer op vrijdag 22 november 1918,
Oa, gedateerd uit Brussel, 9 oktober 1918, onder de titel De laatste Maand der
Bezetting, I1.

1

Op donderdag 21 november 1918, Ac, gedateerd uit Brussel, 7 oktober 1918, onder de titel
Exodus, had hij het over de komst te Pamel van zowat 6.000 aangekondigde Franse
vluchtelingen; in plaats van 6.000, voor wie alles toebereid was, kwamen er niet meer dan
200.
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De correspondentie Over het Roest van stalen Pennen van 14.7.1918 begint aldus:
‘Ik durf u niet goed vragen of gij hebt opgemerkt, dat gij ruim anderhalf jaar het
genot van mijn proza hebt moeten ontberen. Niet dat ik zoo ijdel ben, en een negatief
antwoord vrees: de oorlog heeft ons al te zeer de nietigheid van het eigen persoontje
doen inzien dan dat wij eenig belang zouden hechten aan wat geen betere toekomst
voorbereidt. Dat ik er voor huiver, uwe aandacht op mijne lange afwezigheid te
vestigen, ligt dan ook alleen hieraan dat ik niet gaarne een ‘waarom’ van uwentwege
uitlokken zou. Waarom nam ik al dien tijd een streng stilzwijgen waar? Waarom
speende ik mijne beste vrienden van het leedvermaak eener doeltreffende kritiek?
Waarom ontzegde ik me-zelf 't genoegen van den spot en de bitterheid van sommige
vaststellingen?
Sedert een paar dagen beijver ik mij in het schuren van ros-geroeste stalen pennen,
werktuigen van mijne voormalige bezigheid. Het hoopje rood stof hoopt zich op als
het bergje in een leeg-vloeienden zandlooper. Als een aandachtige waarzegster, en
even onbevooroordeeld als zij, tracht ik in dat stof te lezen, of het koffiedik ware.
En, minder stoutmoedig dan zulke sybille, moet ik bekennen, eenigszins tot eigen
verwondering, dat ik n i e t s vind’.
Dit alles is, natuurlijk, vanwege de schrijver een en al ironie; redenen voor zijn
mutisme al die tijd, voegt hij eraan toe, kunnen zijn lezers niet interesseren, zeker
niet bevredigen. Het enige wat hij hun, als persoonlijke redenen, weet mee te delen
is: ‘Heb ik zoolang gezwegen, dan bestaat daar, ik verzeker u, geen deugdelijke grond
voor dan, misschien, de zucht naar, de noodzakelijkheid van... zelf-censuur, ik bedoel
natuurlijk: zelf-kritiek. En die noopte mij tot het nemen van rust, van roestende rust,
hoe afkeerig ik er anders van weze’.
Om te eindigen gaat hij dan toch nog in op het feit dat allen nog leven, opnieuw
de lichamelijke en vooral geestelijke vrijheid herwonnen hebben, al zijn de zorgen
er nog altijd: ‘En aldus worden wij rijker en rijker,... waar wij ons met minder en
minder tevreden moeten stellen’. - Het lijkt de morele, ascetische en ook esthetische
les te zijn, opgedaan na zijn verblijf op die hoogte van Ledeberg, die andere ‘colline
inspirée’, waar hij zijn geestelijk leven ongetwijfeld heeft zien verdiepen.
Ik zei dat hij, in een latere bijdrage, De Laatste Maand der Bezetting, I, van 9
oktober 1918 in de krant hierop terugkomt. Hij spreekt hier over zestien maanden
buitenverblijf, dus op Ledeberg, in plaats van soms achttien maanden: ‘Ik ben heden
teruggekeerd van 't buiten-
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verblijf, waar ik, zestien maand lang, behoorlijke voeding en althans lichamelijke
kalmte heb gevonden - een kalmte die vaak een doffen angst geleek - en waar ik het
sedert de boodschap van Wilson niet meer uithield’. - Met een Hollandse kennis,
ook H. Teirlinck met wie hij te Brussel het middagmaal gebruikt, onderzoekt hij de
eventualiteiten van de wapenstilstand, de ontruiming van het bezette gebied, de
bedoelingen van Duitsland, en bekent: ‘Ik ben even diep aangedaan als toen ik, op
vier Augustus 1914, de oorlogsverklaring vernam, met het zeer acute besef dat ik
weer op een kim sta, een allerhoogste punt van mijn emotioneel leven, en dat ik
nauwelijks den horizon durf te overzien die hier voor mij geopend ligt. Ik kan niet
gelooven, dat wij inderdaad bevrijd zouden zijn, na vier jaren en drie maanden
eindelijk bevrijd’. - Los van de tijd van lichamelijke en geestelijke vrijheid, die hij
nu pas, zestien maanden lang, op de Ledebergse ‘colline inspirée’ heeft gekend,
kunnen deze woorden niet worden gedacht; vooral daar het beeld van de kim, het
allerhoogste punt van zijn emotioneel leven, erbij gemoeid is. Het doet ons
terugdenken aan Wiekslag om de Kim, waartoe toch God aan Zee en, in het bijzonder,
Het Berg-Meer, resp. uit 1925 en 1928, zullen behoren.
Twee jaar later in dezelfde krant, op woensdag 18 augustus 1920, Aa, zonder
datering uit Brussel, en onder de titel De Aanbidding van het Lam Gods, - de schrijver
ontwikkelt hier de stelling, dat het schilderij van Hubrecht van Eyck, omdat Jodocus
Veydt, de schenker, heer van Pamel is geweest, te Pamel werd ‘besteld’ en
‘afgebeeld’, - haalt Van de Woestijne steeds herinneringen op aan zijn verblijf aldaar;
ze zijn van bijzondere betekenis voor de kennis van schrijvers leven en geestelijke
ontwikkeling op De Dries te Ledeberg; men geve er zichzelf rekenschap van:
‘In eene strakke gemoedsspanning die aan den minsten indruk een kracht, een
vlucht, een doordringingsvermogen weet te geven als aan den pijl de aangehaalde
pees, en die verklaart hoe ergerende levensomstandigheden den dichter aanleiding
zijn tot zijn diepst-treffend werk, heb ik de twee laatste jaren der bezetting
doorgebracht aan de uiterste Westergrens van Brabant, in een afgelegen dorp dat
anderen misschien weldadige rust, mij echter de exaltatie zou schenken eener
gedegene eenzaamheid. Zij werd gevoed met de voortreffelijkheid van volstrekte
beproevingen. Vermoeid van de toestanden waarin wij hier zoo goed als allen leefden,
begreep ik er, ook voor de toekomst, dat wellicht niets mij zou onthouden worden.
Het voerde mij op tot een soort dankbaar-
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heid, waar voor mij vaststond dat ik aldus misschien werd opgevoed tot een begrijpen,
waar alle andere genot bij vervallen moest.
De naam mijner woonstede was Pamel; het gehucht waar mijn huis lag heette
Ledebergh: eene hoogvlakte die, beplant met boomgaarden en de laatste beuken van
een woud, dat dag aan dag door diepere gaten een hoogeren hemel toonde, want dag
aan dag werd er gerooid, - eene hoogvlakte, die hing over de wazige Dendervallei
en haar onmetelijken horizon, die mijne oogen peilen liet, over de Scheldeklingen,
tot bij Oudenaerde en, rechts, over de luiere glooiing van het Aalstersch hoppeland.
Onder den schaduw van eene schamele kapel en de haag, die een pastoorstuintje
vierkantig omschreef; in de vering van varens en meer-nederige gewassen, heb ik
gansche dagen gezeten, - sub tegmine fagi: de schalieblauwe beuken, die mij in hun
rechte slankheid hooger schenen naar dieper de delling, die mij, over de dorpstraat
heen, toonde de blauwe golflijn, die de Schelde verborg, en de malve golflijn die,
aan nieuwe boomwegen, de Schelde was omrezen. Daarachter aan lag Gent: de
gruwzame Etappe, waar men niet heen mocht. - Ik zat daar, naast den pastoorstuin,
waar de witte pompoenen zwollen; ik zat bij de purpergouden torren in het
peper-geurende varenskruid; ik heb de fretten onder mijne hand fluweelig voelen
vluchten. Ik zat daar, met mijne oogen over de wereld, die de Etappe was: het gebied
waar de werkelijke oorlog begon tot ver over den Yzer, en daar zijn in mij verzen
gerezen gelijk er, naar het seizoen, een lichte leeuwerik of een log patrijsken rees;
maar ik schreef ze niet op, want door de lucht, de hooge en lage lucht, hoorde ik er
aanhoudend bonzen, als een nieuwe maat van een nieuwen tijd, het kanon...’.
En, iets verder, opnieuw de heraanknoping bij M. Barrès en La Colline inspirée:
‘Thans, meer dan ooit smartelijk-alleen in den onverzoenlijkste der tijden, naast
een wezen, dat mij duurder was geworden, naar het iederen dag dichter bij den dood
was; - thans stond ik ineens op één dier hoogten, waar alle menschelijkheid zich
samentrekt, een der ‘collines inspirées’, waar Barrès het over heeft: de vlakte hoog
boven de diepte der menschen, welke aanminnig-waze is, maar waaruit een oorlog
de hemelen aanblaft’. Het wezen, over wie hier sprake, betreft zijn eigen zieke vrouw;
we zien dit onmiddellijk2.
Eveneens in Van de Woestijnes persoonlijke briefwisseling, o.m. aan zijn vriend
Em. de Bom en zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck, is er spra-

2

Cf. de tekst van de correspondenties, V.W., VI, blz. 490 en vlg.; V.W., VIII, blz. 862, 902,
909 en vlg.
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ke van de diepe invloed, om niet te zeggen de grondige ommekeer, die vooral het
vrij langdurig verblijf te Pamel tussen april 1917 en ongeveer 9 oktober 1918, - zijn
eigenlijke Pamelse tijd, - op zijn geestelijke en ook esthetische ontwikkeling gehad
heeft.
Wat zijn briefwisseling met Em. de Bom betreft, weten we dit uit P. Minderaa,
Karel van de Woestijne, Zijn Leven en Werken, I, blz. 446 en vlg., waar onze betreurde
collega, in verband met Van de Woestijnes eerste verblijf, begin september 1913,
rekening houdt met een potloodbriefje aan zijn Antwerpse vriend waarin deze ingelicht
wordt over de rust die hij te Ledeberg, in de woning van Dr. Gustave Borginon,
genoten heeft, nl. de thans nog bestaande imponerende dokterswoning op nr. 37 van
De Dries, en waar hij wel had willen blijven wonen; het potloodbriefje dateert van
10.9.1913; de dichter zegt erin dat hij nu weer thuis is, dus opnieuw Brussel heeft
vervoegt. Het eerste verblijf te Pamel is, derhalve, niet later te dateren.
Ook zijn correspondentie met C.A.J. van Dishoeck, zijn uitgever in Bussum, bevat
toespelingen op Ledeberg onder Pamel, en de gemoedstoestand die hij er kende. Ze
nebben vooral betrekking op de tijd tussen april 1917 en ongeveer 9 oktober 1918,
en wel in het bijzonder, vanaf begin 1918; uit deze correspondentie blijkt verder dat
de schrijver, in de loop van 1917, toch nog intermitterend contact hield met Brussel;
heel wat brieven zijn, in deze Pamelse tijd, inderdaad gedateerd uit de hoofdstad;
trouwens, in die tijd, - dit tot 31 augustus 1920, toen hij door Minister J. Destrée
aangesteld werd tot docent in de Inleiding tot de literaire kritiek en de Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur aan de Gentse universiteit, - was hij, hoofdzakelijk als
vertaler, werkzaam aan het Ministerie van Schone Kunsten. Dit verklaart allicht de
aanwezigheid van bedoelde Brusselse correspondentie in volle Pamelse tijd.
Zo schrijft hij op 21.1.1918 uit Pamel aan C.A.J. van Dishoeck, na gezegd te
hebben dat hij hoopt dat zijn uitgver nu alle drukproeven, plus die van het voorwerk
van De Bestendige Aanwezigheid zal ontvangen hebben, en het werk dus kan
verschijnen, - het verscheen in de loop van dat jaar, - het volgende: ‘Ja, het ware zeer
te wenschen dat gij eens naar hier overkwaamt. Daar heb ik u toch al over geschreven?
Voor zaken kan men, naar ik meen, wel een pas krijgen, en - wij zouden er voor
zorgen de vrienden en ik, dat het u hier naar omstandigheden niet te kwaad ga. Gij
weet dat ik thans buiten woon, te Pamel, op het Brabantsche platteland? Dat is een
gróót geluk voor ons, waar gij ook wel een paar dagen zoudt van kunnen profiteeren.
En verder zijn daar
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de vrienden te Brussel...’. De zaken, waarvan hier sprake, zijn de verkoop van zijn
boeken, alsook de oprichting door hem en P.C. Boutens van een tijdschriftje,
uitsluitend gewijd aan de poëzie; dit zou pas na de oorlog verschijnen, voegt hij eraan
toe. Hij vraagt C.A.J. van Dishoeck dan, hem ‘langs den gewonen weg’ te schrijven,
nl. langs Dr. A. van Liere, Pressezentrale, Lambermontstraat 2, Brussel. Het is dus
wel zo, dat hij, vanuit Pamel, contact bleef houden met de hoofdstad.
Een van de eerstvolgende brieven is gedateerd Pamel (Brabant), 15 Maart '18. Na
eerst een bundel Omzettingen beloofd te hebben, en voor de zomer een derde bundel
verzen, - het betreft Het Gelaat des Dichters, dus De Modderen Man uit 1920,
waarvan hij zegt: ‘Dat wordt zéker mijn beste boek; daarom wil ik het zoo zorgvuldig
mogelijk afmaken’, - heeft hij het, hoewel te Pamel, over moeilijke
levensomstandigheden, niet enkel de levensduurte wegens de oorlog, maar ook
moeilijke huiselijke omstandigheden: ‘- Maar nu komt daar iets persoonlijks bij, dat
mij dieper treft dan de algemeene ontbering: sedert een kleine drie weken ligt mijne
vrouw doodelijk ziek te bed: koortsen die niet wijken willen, bijna nooit minder dan
veertig graden, en vannacht heeft zij veel bloed verloren. De toestand is zeer
bedenkelijk; of wij er haar doorheen halen...? De dokter noemt den naam der ziekte
niet, maar - ik kan hem raden. Stel u mijn situatie voor...’. Dit alles in aanmerking
genomen, verzoekt hij zijn uitgever hem zijn honoraria uit te keren, eveneens voor
‘dien nieuwen roman van mij’, - heel waarschijnlijk Epibasis of De Vogel Phoenix,
waarover verder, - die C.A.J. van Dishoeck schijnt te willen uitgeven.
Wat nu, in die tijd, de ziekte van zijn vrouw betreft, hierover zijn we, langs thans
nog levende getuigen, nl. Mevrouw Clotilde Kieckens-Dhoe en Mej. Henriette en
Marie Borginon die me het feit konden bevestigen, - waarvoor hier mijn beste dank,
- ingelicht. Zo herinnert zich de eerste nog levendig, toen zij in die jaren directrice
was van de melkerij op Te Zuivenen onder Pamel, - ze leverde, vooral gedurende de
ziekte van zijn vrouw, bij hem zuivelwaren af, iets waarvoor Van de Woestijne haar
persoonlijk zou danken, - dat het om een gevaarlijke aanval van tyfuskoorts ging,
waardoor de schrijver zeer van streek was. Zulks blijkt, trouwens, uit zijn brief aan
zijn uitgever. Ook nog uit een brief aan dezelfde, uit Brussel, van 15.10.1918, - hij
is dus pas uit Pamel in de hoofdstad terug, - waarin hij er zich over beklaagt van
C.A.J. van Dishoeck op zijn brieven van maart en april 1918, - trouwens dringende
brieven, vermits ze voor hem ‘pijnlijke zaken’ betroffen, - geen ant-
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woord te hebben bekomen3. Voorts is er, eens te meer, sprake van de bundel
Omzettingen, de derde bundel verzen, dus Het Gelaat des Dichters of De Modderen
Man uit 1920, ‘waar ik nu negen jaar aan vijl’, de nieuwe roman, nl. Epibasis of De
Vogel Phoenix, dat twee delen zal omvatten. Zijn uitgever zal nu ook wel kennis
hebben van De Leemen Torens, een andere roman van hem en H. Teirlinck, die in
De Gids, 1918, loopt. Intussen heeft hij bij F.V. Toussaint van Boekere een exemplaar
gezien van De Bestendige Aanwezigheid; hij verwondert er zich over zelf geen
exemplaar te hebben ontvangen. - Het is bekend dat Van de Woestijne in volle
Pamelse tijd, tussen 1.6.1917 en 3.1.1919, volgens zijn Agenda's, tussen 27.6.1917
en december 1917, met een onderbreking tussen 10.7.1917 en 24.11.1917, volgens
de dateringen in het handschrift, het plan heeft opgevat, - en dit ook gedeeltelijk heeft
uitgewerkt, nl. in Pieter Meulewaeter, eerste deel van Epibasis, verschenen in het
tijdschrift Nu, II, 9, juni 1929, blz. 1 en vlg., - 10, juli 1929, blz. 129 en vlg. (cf.
Verzameld Werk, III, blz. 823 en vlg.), - om de geest waarin hij toen, en ook vóór
die periode, verkeerde autobiografisch en symbolisch gestalte te geven; structureel,
onder de vorm van de publikatie van zgn. hem door de fictieve figuur Pieter
Meulewaeter, - feitelijk Van de Woestijne zelf, - overhandigde ‘gedenkschriften’,
zou dit praktisch het bekend procédé worden.
Het eerste deel dat wij van Epibasis, deze ‘Opgang’, bezitten is voor die geest van
het grootste belang. In Het Proza van Karel van de Woestijne, onder de verzameltitel
Onvoltooide Romans, heb ik, blz. 633 en vlg., na hier eerst De Leemen Torens te
hebben bestudeerd, - in de grond een soort negatief pendant van Epibasis, het positief
pendant, ontstaan enigszins in dezelfde tijd, - de geestelijke betekenis van het fragment
proberen vast te leggen. We hebben hier te maken, met tal van toespelingen, zelfs
plaatselijke, op de Ledebergse ‘colline inspirée’ van de schrijver, met een moreel,
religieus en metafysisch ontwikkelingsfragment, - van Epibasis, De Opgang, moest
het hele boek tot De Vogel Phoenix worden, wat duidelijk wijst op een ontwikkeling
in de richting van de hoogte, het bovenzinnelijke, het transcendente, - bewegend
tussen, enerzijds de problematiek aan de zijde van de schrijver van egoïsme,
egotistisch nihilisme en anarchisme, anderzijds, - dit paradoxaal

3

Deze ‘pijnlijke zaken’, o.m. de ziekte van zijn vrouw te Pamel, komen nog uitvoerig ter
sprake in een brief aan Gustave van de Woestijne, gedateerd 15.12.1918 uit
Brussel-Schaerbeek, Rogierstraat 130, en geadresseerd Littlehampton-Sussex, Arundel Road
39, waar de schilder toen verbleef. - Cf. M. RUTTEN, Het Proza van Karel van de Woestijne,
blz. 721, noot 44.
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gezien, - wat hij noemt de hoogmoed van het Absolute. Het zijn typisch decadente
fin de siècle-gevoelens, eigen aan een reeks absoluutheidsjagers, ‘stériles soiffeurs
d'absolu’ als Pieter Meulewaeter zelf, die er, uit gebrek aan nederigheid en ootmoed,
slechts moeizaam toe kwamen zichzelf te transcenderen. De paradox waartussen
allen, ook vooral Van de Woestijne, - dit blijkt uit zijn lyriek, die vanaf God aan Zee
(1919-1926) een duidelijk transcendente spiritualistische richting zal aannemen, gekneld zaten was: aan de ene kant, de dubbelzinnige negatieve perfectie in het
nederige; aan de andere, de evenzeer dubbelzinnige positieve afwezigheid van
dergelijke perfectie in het Absolute. Op een bepaald ogenblik heeft hij dan toch een
bevrijdingsmiddel ontdekt, misschien een surrogaat, maar dan een positief surrogaat,
waarvandaan hij zich verder kon ontwikkelen: nl. de weg om zich, van absolute
hoogmoed uit, in de richting van absolute nederigheid, achteraf te kunnen
vergeestelijken. Aan de twee kanten, zowel aan die van de hoogmoed als aan die van
de nederigheid, zou voortaan uitsluitend de behoefte aan absoluutheid de bovenhand
hebben. En niets dan dat. Het is, ten slotte, deze morele, religieuze en metafysische
les, die hij, - misschien vooral in zijn Pamelse tijd, - heeft leren begrijpen en toepassen
op zijn innerlijke ontwikkeling.
Na mijn onderzoek ter plaatse, o.m. bij Mej. Henriette en Marie Borginon, dochters
van Dr. Gustave Borginon, De Dries 37, Ledeberg onder Pamel, thans Roosdaal,
alsook bij Mevrouw Clotilde Kieckens-Dhoe, directrice van de melkerij op Te
Zuivenen onder Pamel toen Van de Woestijne er met zijn vrouw en zoontje Paul,
tussen april 1917 en ongeveer 9 oktober 1918, woonachtig was, en die me bij Mej.
Henriette en Marie Borginon wist te introduceren, - ik druk ze hier allen, eens te
meer, mijn oprechte gevoelens van dankbaarheid uit, - kunnen we ons, preciezer dan
dat tot nu toe het geval was, een juist idee vormen van beide verblijven, eerst in
september 1913, later vooral in 1917-1918.
De woning, waar Van de Woestijne in 1917-1918 verbleef, is thans, zoals gezegd,
ten gevolge van wegverbreding, verdwenen en paalde op De Dries te Ledeberg aan
het tegenwoordig nr. 36, alwaar de familie van de latere huishoudster van de Van de
Woestijnes, nl. Tine van Cutsem, vandaan kwam; Tine van Cutsem zou, tussen april
1917 en ongeveer 9 oktober 1918, eerst in dienst treden van de Van de Woestijnes
in Ledeberg, dan de familie volgen in Brussel, Oostende en Zwijnaarde, dan Mevrouw
Karel van de Woestijne tot aan haar over-
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lijden in Elsene, op 27.6.19684. Wat hier voor ons van belang is, is dat het hier wel
gaat om de woning, die de Van de Woestijnes gedurende de eerste wereldoorlog in
Ledeberg zullen betrekken; we hebben hier echter enkele biografische bijzonderheden
nodig om te verklaren hoe de schrijver ertoe kwam met de families in contact te
komen, en aldus, zowat achttien maanden lang tussen 1917 en 1918, in deze woning
met de zijnen zijn intrek te nemen.
Het gezin van Dr. Gustave Borginon was in Brussel een milieu van jonge
intellectuele Vlamingen, waaronder dan vooral Josse en Jan Borginon; het zijn beide
laatsten, die onder het pseudoniem J. de Zangré, de eerste terwijl hij advocaat was,
de tweede civiel mijnbouwingenieur, - thans nog altijd in het ouderlijk doktershuis
te Pamel verblijvend, samen met zijn zusters Henriette en Marie Borginon, - De
Vrouw van Kandaules uit Janus met het dubbele Voor-Hoofd (1908) van Van de
Woestijne in het Frans zullen vertalen (cf. J. de Zangrée, La femme de Candaule, La
Société Nouvelle, 19e année, 2e série, 4, oct. 1913, blz. 77-85 - 5, nov. 1913, blz.
114-132, met een inleidend woord van F. Polderman; als boek Mons, Alb. Harvengt,
(1913); in Het Proza van Karel van de Woestijne, blz. 115, noot 34, schreef ik die
vertaling toe aan een, trouwens in de familie onbekende, Georges Borginon; J. de
Zangrée is dus, volgens een rectificatie vanwege Mej. Marie Borginon, als Josse en
Jan Borginon te lezen). Beide broers vertaalden eveneens De Vlaschaard van St.
Streuvels (cf. Josse de Zangré et Jean Borginon, Stijn Streuvels, Le Champ de Lin,
traduit du néerlandais, Courtrai, Edition ‘Zonnewende’, 1943; de naam, de ’Zangré,
gaat terug op de naam van hun grootmoeder langs moederszijde, Caroline de Zangré).
Terwijl Van de Woestijne in Schaarbeek met de Borginons kennis maakte, was hij
in Laken, tussen 2.9.1912 en 15.7.1915, in de Sint-Annadreef 24 gevestigd.
Van 1904-1905 af hebben er in de families van Jan Baptist van den
Eeckhoudt-Lindemans, de oom en de tante, ook in die van Dr. Alphonse

4

Het is een nicht van Tine van Cutsem, Henriette Vandenberghe, overl. 13.2.1954 als
Maatschappelijke Assistente bij de Elektriciteitscentrale te Zwevegem, die, samen met haar
tante, Van de Woestijne gedurende zijn laatste levensdagen in La Frondaie te Zwijnaarde
heeft bijgestaan; volgens het getuigenis van wijlen Mevrouw van de Woestijne, - zo weet
me Mej. Marie Borginon mee te delen, - deed zij dit met ononderbroken oplettendheid,
uiterste aandacht en toewijding. Dit wordt bevestigd door wijlen Maurice Roelants, in
Elseviers Weekblad, 27.8.1949, o.d.t. Te groot Dichter voor te klein Land, De Dood van
Karel van de Woestijne, waar hij o.m. schrijft: ‘De pleegzuster was vervangen door een jonge
vrouw, Henriette Vandenberghe, uit Tine's familie. Zij waakte de Vrijdagnacht bij de zieke.
Tegen de ochtend kreunde hij en verzwakte zijn ademhaling. Zij haalde er ons bij, zijn zoon
Paul en mij’. De dichter overleed die ochtend, op 24.8.1929.
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Borginon-'t Kint en Dr. Gustave Borginon-Collet, de neven en nichten, wijzigingen
plaatsgehad.
In 1893 was Theresia Lindemans, echtgenote van Jan Baptist van den Eeckhoudt,
overleden; als weduwnaar was deze rond 1895 gaan inwonen, - tevens als
gepensioneerd hoofdonderwijzer, - bij zijn neef Dr. Alphonse Borginon, zelf
weduwnaar sinds 1892, en wel in het oud Jongenspensionaat Lindemans, het huidig
nummer 37 op De Dries in Ledeberg. In 1904, na eerst in 1892 zijn echtgenote,
Delphine 't Kint, te hebben verloren, komt ook Dr. Alphonse Borginon te overlijden;
deze laat drie minderjarige kinderen achter, Marie Josine, Benoît Joseph Henri (Rik)
en Delphine Julie Florence Borginon. Zijn broer, Dr. Gustave Borginon, wordt
voortaan als toeziende voogd voor de drie minderjarige kinderen aangesteld.
Hierop volgt nu, in 1905, de verplichte verdeling van de onverdeelde goederen
van het echtpaar Joos Gorik Borginon-Lindemans, de ouders van Dr. Alphonse
Borginon en Dr. Gustave Borginon, de grootouders van de thans nog in leven zijnde
kleinkinderen, Henriette en Marie Borginon, alsmede van Jan Borginon. Van dit
ogenblik af worden Dr. Gustave Borginon en zijn vrouw Jeanne Collet eigenaars
van het oud Jongenspensionaat Lindemans, het huidig nr. 37 op De Dries in Ledeberg,
dat tussen 1912 en 1914 hersteld zal worden; het middengedeelte, gedateerd 1719
in de ankers van de voorgevel, zal hierbij bewaard worden. Vanaf 1905 zal deze
woning door de Brusselse familie als buitengoed, achteraf, vanaf 1914, als vaste
huisvesting betrokken worden. Na het overlijden van de ouders ging die, tot op heden,
in onverdeelde eigendom naar de vijf kinderen over.
Intussen was de grootoom van Henriette en Marie Borginon, alsmede van Jan
Borginon, Jan Baptist van den Eeckhoudt, die na het verlies van zijn vrouw, Theresia
Lindemans, als gepensioneerd onderwijzer en weduwnaar in 1893 zijn intrek had
genomen bij zijn neef Dr. Alphonse Borginon, - zulks in het oud Jongenspensionaat
Lindemans, waar deze, vóór Dr. Gustave Borginon, gehuisvest was, - in 1912
teruggekeerd naar zijn eigen woning palend aan het huidig nr. 36, alwaar hij Maria
van Cutsem, een zuster van Tine van Cutsem, tot huisvrouw nam. Hij komt in 1916,
nl. op 10.3.1916, in Pamel te overlijden, zodat, als gevolg hiervan, de woning voortaan
zal toebehoren aan de kinderen van wijlen Dr. Alphonse Borginon, nl. Marie Josine,
Benoît Joseph Henri (Rik) en Delphine Julie Florence Borginon, reeds overleden
sinds 1904, en van wie, - we hebben dit al gezien, - tot aan hun meerderjarigheid,
hun oom, Dr. Gustave Borginon, toeziende voogd werd.
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In 1914 wordt Benoît Joseph Henri (Rik) Borginon, de zoon, echter opgeroepen voor
de oorlog; hij maakt de slag aan de IJzer mee, en wordt, voor een rustperiode van
onbepaalde tijd, naar Engeland overgeplaatst; hij roept op een bepaald ogenblik
dringend zijn beide zusters, Marie Josine en Delphine Julie Florence Borginon, bij
zich in Engeland; alle drie verblijven dus in Engeland, zodat zij zich niet met hun
woning, palend aan het huidig nr. 36 op De Dries, kunnen bezighouden, dit tussen
1914 en 1918. Het is deze taak, die dan hun oom, hun vroegere voogd, Dr. Gustave
Borginon, sinds 1914 met zijn gezin gevestigd in het oud Jongenspensionaat
Lindemans, het huidig nr. 37, op zich zal willen nemen; het zal dus Dr. Gustave
Borginon zijn, - en niet, zoals ik liet vermoeden, in Het Proza van Karel van de
Woestijne, blz. 721, aantekening 44, Alfred Borginon; deze was, sinds lang, te Pamel
eigenaar geworden van de hofstede van zijn vader, - die het oud huis van Jan Baptist
van den Eeckhoudt-Lindemans, testamentair eigendom geworden van de kinderen
van Dr. Alphonse Borginon, derhalve de in Engeland vertoevende erfgenamen Marie
Josine, Benoît Joseph Henri (Rik) en Delphine Julie Florence Borginon, als
genodigden, tussen april 1917 en ongeveer 9 oktober 1918, ter beschikking zal stellen
van Van de Woestijne, zijn vrouw en zoontje Paul; bij afwezigheid van de drie
eigenaars in Engeland, had de gewezen toeziende voogd van hen de toelating gekregen
de familie in de thans verdwenen woning, palend aan het huidig nr. 36, tot aan het
eind van de oorlog op te nemen; zoals gezegd, de familie kreeg, voor de loop van
haar verblijf, Tine van Cutsem tot huisvrouw. Bedoelde regeling werd praktisch in
de hand gewerkt, doordat Dr. Gustave Borginon Van de Woestijne sinds vrij lange
tijd, toen hij nog in Schaarbeek verbleef, kende en hem, in Pamel, een eerste keer
vóór de oorlog, nl. begin september 1913, met zijn familie voor een kort
vakantieverblijf in de tegenwoordig nog bestaande dokterswoning, het huidig nr. 37,
had ontvangen; in beide gevallen was de familie hiertoe uitgenodigd geworden.
De tegenwoordige bewoonsters van deze hooggelegen en lommerrijke
dokterswoning op De Dries te Ledeberg onder Pamel, thans Roosdaal, Mej. Henriette
en Marie Borginon, herinneren zich nog op levendige wijze beide verblijven, - vooral
het tweede, - van de Van de Woestijnes; zij waren toen, in 1917-18, resp. 30 en 23
jaar oud. Van de Woestijne zelf was er veertig.
Het huisgezin bestond uit Dr. Gustave Borginon, Mevrouw Borginon, Julie
Borginon, de oudste dochter, Henriette en Marie Borginon, de jongste dochters; de
twee broers, Josse en Jan Borginon, waren bij
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het leger. Als oudste dochter nam Julie Borginon een zeer belangrijke plaats in de
huiskring in; zij beredderde het huishouden, ook wanneer, op zondagavond, de Van
de Woestijnes geregeld op bezoek kwamen; samen met Mevrouw van de Woestijne
bereidde ze het avondmaal, en nam ze, in die gure oorlogstijd, allerlei beslissingen
van huishoudelijke aard. Ook trad zij 's avonds, als er gediscussieerd, gemusiceerd
en gezongen werd, als pianiste op, terwijl Mevrouw van de Woestijne, die een
levendige, riante vrouw was, hierbij zong. Het is nog Julie Borginon die Mevrouw
van de Woestijne, tijdens haar aanval van tyfuskoorts, weken lang verzorgde, dit
onder het toezicht van haar vader; 's nachts stond Van de Woestijne zijn echtgenote
zelf bij. De schrijver koesterde trouwens veel waardering voor Julie Borginon; zij
werd de doopmeter van zijn dochter Lily van de Woestijne, en kwam, tot aan haar
huwelijk met Carl Verwilghen, o.m. in Oostende meermalen op bezoek. Wat Dr.
Gustave Borginon betreft, deze toonde heel wat belangstelling voor de kleine Paul
van de Woestijne, toen zowat 12 à 13 jaar oud; hij leerde hem in de zitkamer de weg
naar de Larousse vinden, en onderwees hem in de eerste beginselen van het Latijn;
zoals men dit weet, is hij later een briljant Latinist geworden aan de Rijksuniversiteit
te Gent; zijn vroegtijdig heengaan heeft aldaar een gevoelige leemte achtergelaten.
Iemand, die eveneens met de doktersfamilie bevriend was, was Gustave van de
Woestijne; thans nog hangen in de zitkamer, getekend door Gustave, de twee
portretten van vader en moeder, Dr. Gustave Borginon en zijn vrouw, Jeanne Collet.
Zij dateren uit 1912.
In het bijzonder Mej. Marie Borginon heeft van Van de Woestijne een levendige
indruk meegedragen. Zij herinnert zich een aantrekkelijk, bescheiden, kies en waardig
man, uiterst vriendelijk in de omgang; zij wist me mee te delen dat er van hem een
soort afstraling uitging, een afstraling van uiterst rechtzinnige fijnheid van gevoel
en plichtsbesef, tevens van integrale oprechtheid en verstandelijke wijsheid. Zoals
eenieder, had hij goede en minder goede dagen, ook sombere dagen; hij wenste dan
alleen te zijn, een wens die zijn naastbestaanden eerbiedigden.
Wat hier, om te besluiten, van biografisch en creatief standpunt uit, van bijzonder
belang is, is te weten wat Van de Woestijne in wat wij nu gewoon zijn de Pamelse
tijd van de schrijver te noemen, - vooral tussen april 1917 en ongeveer 9 oktober
1918, - op zijn Ledebergse ‘colline inspiréee’, een oord van inkeer, morele, religieuze
en metafysische volmaking, heeft gepresteerd. Uit de gegevens bij elkaar blijkt
immers overduidelijk, dat we in dit geval bij hem te maken hebben met
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een betrekkelijke periode van zwijgen, net zoals dat het geval was bij G. Gezelle,
tussen zijn Roeselaarse en Kortrijkse tijd, maar dan toch minder uitgesproken dan
bij deze laatste.
Als men, overzichtelijk, de ontwikkeling als schrijver van Van de Woestijne als
volgt ziet (cf. mijn boekje, Karel van de Woestijne, ‘Ontmoetingen’, Brugge, Desclée
De Brouwer, 1970, blz. 1, noot 1, - 5, noot 1, - 8, noot 1, - 13, noot 1): 1. een 1ste
Gentse tijd (Gents-Latemse) tijd (1878-1906); 2. een Brusselse (Brussels-Pamelse)
tijd (1906-1920); 3. een 2de Gentse (Oostends-Gentse) tijd (1920-1929), dan
constateert men dat, tussen 1915 en 1919, dus gedurende vier jaar, de lyrische dichter
Van de Woestijne in de tweede helft en onmiddellijk na de eerste wereldoorlog,
behalve enkele losse fragmenten, slechts twee belangrijke en hoogstaande gedichten
geschreven heeft, nl. De Late Chariten (1914-1919) en Ode (1914-1919), verschenen
in Het Zatte Hart (1926), de bekende overgangsbundel tussen zijn eveneens bekende
twee lyrische trilogieën. De periode valt, merkwaardigerwijze, samen met bewuste
Pamelse tijd; inderdaad, het is pas in 1919 dat opnieuw, met Substrata (1918-1921)
en vooral God aan Zee (1919-1926), de lyricus in hem, in ascetisch-mystieke richting,
zijn vlucht zal hernemen. Feitelijk, zijn tweede vlucht, ten minste als lyrisch dichter.
Wat het interludisch werk van de dichter betreft, is de toestand dezelfde. Er valt
hier slechts op Penthesileia (1914-1922, bij uitbreiding 1924) te wijzen. Op gebied
van scheppend proza weten wij dat, in 1918, De Bestendige Aanwezigheid (1918)
en Goddelijke Verbeeldingen (1918) werden gepubliceerd; uit de correspondentie
van de schrijver met zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck blijkt dat hij, even vóór die
tijd, tussen 1917 en 1918, dus te Pamel, de laatste hand legde aan de correctie van
de proeven voor beide uitgaven; doch, de teksten zelf waren reeds, sinds een hele
tijd, derhalve vóór Pamel, klaar. Behalve dit, werden in Pamel werkelijk geschreven:
tussen april 1917 en december 1917, de voltooiing, met H. Teirlinck, van de roman
in brieven De Leemen Torens, begonnen in Brussel, eind maart 1916; tussen 1.6.1917
en 3.1.1919, volgens de Agenda's van de schrijver, tussen 27.6.1917 en december
1917, met een onderbreking tussen 10.7.1917 en 24.11.1917, volgens de tekst van
het handschrift, de tekst van Pieter Meulewaeter, eerste deel van Epibasis,
gepubliceerd in het tijdschrift Nu, II, 9, juni 1929, blz. 1 en vlg., - 10, juli 1929, blz.
129 en vlg., en aldaar gedateerd 1917-1929. Zoals uit bovenstaande bladzijden op
te maken is, moest Epibasis, precies op de Ledebergse ‘colline inspirée’, deze
zoveelste hoogte ‘où souffle l'esprit’ (M. Barrès), - jammer dat we slechts zowat
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27 bladzijden van de roman tot onze beschikking hebben, - de symbolische
autobiografische uitbeelding worden van Van de Woestijnes geestelijke opgang,
zoals die in zijn poëzie, nl. vanaf 1919, tot uiting zou komen.
En dat is al. Hoe dan ook, het zal, - zoals dat duidelijk blijkt uit de verdere evolutie
van Van de Woestijnes oeuvre, - na deze relatief onvruchtbare Pamelse tijd, maar
die de schrijver de gelegenheid heeft gegeven aan een moreel, religieus en
metafysisch, ook literair en artistiek gewetensonderzoek te doen, dit onder invloed
van de louterende en hardende oorlogsomstandigheden en in een betrekkelijke
afzondering op de Ledebergse ‘colline inspirée’, die hem pas onmiddellijk daarna,
nl. vanaf 1919, zal inspireren, dus slechts na de eerste wereldoorlog zijn dat hij zich,
althans als lyrisch dichter, zal kunnen verdiepen. Hij zal dan opnieuw de Heilige van
het Getal ontdekken, - ‘le saint Mathématique’, zoals hij zich soms in het Frans, in
zijn Pamelse omgang, onder vrienden liet ontvallen (mededeling aan mij van Mej.
Marie Borginon), - over wie hij, reeds tussen 1912 en 1913, in het prozastuk van
dezelfde naam, definitieve bladzijden had geschreven. Het ‘roest van stalen pennen’,
waarover hij het in de Nieuwe Rotterdamse Courant, op vrijdag 22 november 1918,
Oa, na zijn Pamelse tijd met betrekking tot de hervatting van zijn correspondentschap
in de krant uitvoerig had, heeft dan ook, althans voor de scheppende lyrische
kunstenaar, voorgoed afgedaan.
M. RUTTEN
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Menno ter Braak. Facetten van zijn maatschappelijke integratie als
schrijver
In een recente kroniek werden H.N. Fügens stellingen inzake literatuursociologie
uiteengezet, en diens typologie van de aanpassingsmodi van de letterkundige aan de
maatschappij voorgesteld. Hier volgt de licht gewijzigde tekst van een referaat,
gehouden in april jl. op het Nederlands Filologencongres te Groningen, waarin de
vraag beantwoord wordt naar het literatuursociologisch type, waaronder de essayist
en criticus M. Ter Braak ondergebracht mag worden.
Niemand zal er een ogenblik aan denken Ter Braak onder de conformisten te
rekenen. Drie markante boektitels wijzen op een afstand doen, een distanciëring, nl.
Afscheid van Domineesland, Dr. Dumay... verliest, Politicus zonder partij. Zijn
denken speelt zich af in strategische modellen, waarbij het ‘tegen elkaar’ het tegen
het ‘met elkaar’ opneemt. De boektitel Man tegen Man getuigt van zijn voorkeur
voor de strijd, voor de conflictsituatie. Relevant is voorts zijn belangstelling voor de
machtsverhoudingen, waarbij het erop aankomt niet de dupe van de andere te zijn,
integendeel de andere te slim af te zijn. Daarom waardeert hij de sluwheid van
Reinaert de Vos en is zijn ‘democratische dictator’ een goede dosis slimheid
toebedeeld, opdat hij niet de slaaf zou worden van de volksvertegenwoordiging en
de partijslogans.
In sociologisch opzicht ligt de diepere oorzaak van dit strategisch spel, dat in De
Nieuwe Elite op treffende wijze gesystematiseerd wordt, in een tekort schietend
communicatievermogen, dat verband houdt met Ter Braaks overtuiging, dat een
volledig wederzijds kennen uitgesloten is, daar geen enkele kennis de concrete
werkelijkheid volledig kan vatten. Op het ogenblik wordt de noodzakelijkheid van
overleg, onderhandelen en informatieuitwisseling herhaaldelijk beklemtoond, opdat
conflictsituaties zouden uitblijven en overal eenheid en harmonie tot stand komen.
Aan het huidige streven naar samenwerking en eenheid ligt het neo-positivistisch
geloof aan de almacht van de wetenschap en
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de onbegrensde mogelijkheden van de menselijke geest ten grondslag.
Ter Braak had alle geloof laten varen, zowel in God als in de wetenschap, zodat
mens, maatschappij en cosmos hem uiteindelijk als een onuitputtelijk geheim
voorkwamen, dat hem wantrouwen en angst inboezemde, en hem op zijn hoede deed
zijn. Evenmin als hij zijn gedachten geheel blootlegde, verwachtte hij van de anderen
dat zij hun verborgen levensgeheim openbaarden, en zich zonder masker vertoonden.
Dit masker treft hij telkens weer in de kringen waarin hij meestal verkeert, nl. de
bourgeoisie. Zijn ouders behoorden tot de notabelen van een gemeente in de
Achterhoek; zijn vader en diens broer waren dokters; de Gemeentelijke Universiteit
te A'dam waar hij college liep, werd bijna uitsluitend door burgerkinderen bezocht.
Het is een der talrijke paradoxen in Ter Braaks leven: hij, die met de burgerij wilde
afrekenen, zal gedoemd zijn heel zijn leven onder bourgeois-professoren, geleerden
en dichters door te brengen, wier huichelarij hij uit den treure hekelt.
Daar heel zijn oeuvre één démasqué is van de leidende stand, kunnen wij beslist
niet van hem zeggen, dat hij de burgerlijke structuur geconsolideerd heeft.
Heeft hij dan tot bepaalde structuurveranderingen bijgedragen en mag hij op grond
hiervan onder het positief maatschappijcontraire type ondergebracht worden. Ook
hier zal het antwoord ontkennend zijn.
Hij verwerpt de burgerlijke waarden, maar stelt er geen nieuwe in de plaats. Ter
Braak heeft niets van een utopist, - wij verstaan hier onder utopie het model van een
toekomst waarin men gelooft, - of van een revolutionair, die een nieuwe heilsleer
verkondigt en naar de verwerkelijking hiervan uitziet. Zijn strijd tegen de leugen,
waarmee alle geïnstitutionaliseerde waarden besmet zijn, beneemt hem elk uitzicht
op een nieuw waardenstelsel, op een duidelijk omschreven toekomstbeeld. Daarom
wil hij niet over de toekomst beschikken. Aan het eind van Van Oude en Nieuwe
Christenen haalt hij de volgende zin van A. Gide aan:
‘Malheur aux livres qui concluent; ce sont eux qui d'abord satisfont le plus
le public, mais au bout de 20 ans, la conclusiort écrase le livre.’2
Die waarschuwing slaat hij niet in de wind; hij schrijft immers:
‘Het is de kracht van de christelijke schrijver zonder christelijk geloof, dat
hij niet voorspelt, dat hij de toekomst open kan laten; daarom hebben zijn
boeken steeds een “open einde”.’3

2
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M. TER BRAAK,

Verzameld Werk, deel 3, Van Oorschot, Amsterdam, blz. 377.

Id.
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Als de onmisbare communicatie hem dan toch tot een begripsbepaling noopt, neemt
hij zijn toevlucht tot nietszeggende en inhoudloze uitdrukkingen, als b.v. ‘de
democratie van Niemand’. Ik wil hier geen waardeoordeel uitspreken; ik vind
overigens deze formule geschikt om het oncommuniceerbare van het
gecommuniceerde uit te beelden; ik stel alleen maar vast, dat alle Terbrakiaanse
waardebepalingen in sociologisch opzicht irrelevant en onbruikbaar zijn. Zoals reeds
opgemerkt werd, berusten ze op onvolledige informatie, zodat ze met een zweem
van geheimzinnigheid doordrongen zijn. Wij krijgen er nog het bewijs van aan het
slot van De Nieuwe Elite, het essay dat door Ter Braak opgevat werd als antwoord
op de kritieken van hen die hem zijn negativisme verweten. Dit essay, dat
verhelderend bedoeld was, en door sommigen voor ‘abracadabra’ gehouden werden,
loopt feitelijk uit op het onuitspreekbare van zijn ideaal; niet minder dan achtmaal
komt op de laatste bladzijde het woord geheim voor, en wel ter aanduiding van
hetgeen in de genivelleerde maatschappij de elite in stand zal houden.
In Journaal 1939 gewaagt hij op meerdere plaatsen van de sociale revolutie, die
na de oorlog zal uitbreken en die hij voor een zekerheid houdt. Hoewel hij op dat
ogenblik toegeeft, dat slechts een nieuwe utopie, wat hij een ‘balansidee’ noemt, die
revolutie zal kunnen opslorpen, zint hij niet op de richting ervan, om de eenvoudige
reden, dat hij zijn principieel opportunisme toch niet zal prijsgeven. Wel betwijfelt
hij, na de lepe aanval van Rusland op Polen in 1939, de overlevingskansen van het
marxisme; dit is echter weer een negatieve stelling. Tot het bittere einde toe waagt
zich Ter Braak aan geen voorspellingen.
Het is een bekend sociologisch feit, dat de positief maatschappijcontraire literatuur
geen opvallende resultaten kan afwerpen, zo andere actiegroepen niet hun steentje
bijdragen tot de verwezenlijking van de nieuwe nagestreefde waarden; de literatuur
moet op politieke steun kunnen rekenen. Ter Braak heeft weliswaar een boek
geschreven dat een politieke klank heeft, nl. Politicus zonder Partij. Laten we er
eerst aan herinneren dat de titel oorspronkelijk anders luidde, nl. De Zieke; hiermee
bedoelde Ter Braak de geest, waarvan hij de ziektesymptomen zou aanwijzen. De
definitieve titel is misleidend, omdat slechts de laatste tien bladzijden ernaar
verwijzen; bovendien houdt hij een contradictio in terminis in; inderdaad, buiten
partijverband kan men geen politiek voeren. Ten tijde van de absolute monarchie
kon Lodewijk XIV zich weliswaar met de Staat vereenzelvigen, doch dit neemt niet
weg, dat hij op ‘la cour et la ville’ kon steunen. In de democratie, hetzij de
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parlementaire democratie of de volksdemocratie, waarin regeren via verkiezingen
en parlementen geschiedt, en het aantal doorslaggevend is, heeft een mening alleen
maar ernstige kansen aan bod te komen, mits die verspreid kan worden via
groeperingen en organisaties. Aan politiek doen zonder zich bij een partij, althans
een groep of pressiegroep aan te sluiten, komt er feitelijk op neer de politiek de rug
toe te keren.
Ter Braak neemt geen blad voor de mond om zijn afkeer van de politiek te uiten.
Op 19 februari 1936 schrijft hij aan Ed. du Perron, n.a.v. zijn correspondentie met
J. Romein betreffende de oprichting van een Nederlandse filiale van de ‘Comité de
Vigilance’:
‘Ik walg van de politiek; meer dan ooit heb ik het gevoel, dat wij daarmee
niets te maken hebben; niet uit happy-few-superioriteit, maar omdat wij
die rol niet hebben te spelen.’4
Enkele maanden later, op 17 juli, komt hij hierop terug:
‘De politiek doet mij kotsen, en heftig, vooral nu ik er 20 zijdelings bij
betrokken ben. Maar hoe eruit te blijven, als de N.S.B, dreigt een macht
te worden? Als je in Holland woont, is er momenteel geen keus tussen iets
doen of absolute instinctverlorenheid. Maar het raakt mij inwendig niet,
wat ik in dat comité doe. Ik doe het als klerkenwerk.’5
Deze uitlating heeft betrekking op Ter Braaks werkzaamheid in de, schoot van het
‘Comité van Waakzaamheid’. Hij heeft dus uiteindelijk, t.a.v. het nazi-gevaar de
noodzakelijkheid van een groepsactie ingezien en doet nu toch, tegen wil en dank,
aan politiek, wat schijnbaar in strijd is met mijn zoëven geponeerde stelling. Laten
wij echter opmerken:
1. Dat het ‘Comité van Waakzaamheid’ een mesogroep is, bestaande uit
intellectuelen en schrijvers, die vooral de verdediging van de cultuur op het oog
hebben, niet politiek geschoold zijn en derhalve de politiek graag aan ‘Eenheid
door Democratie’ willen overlaten; dit blijkt uit de brief van Ter Braak aan Du
Perron d.d. 5 februari 19376.
2. Dat de samenwerking met ‘Eenheid door Democratie’, een macrogroep van
politiek geëngageerde democraten, wegens wederzijds wantrouwen moeilijk
tot stand kwam. In ‘Eenheid door Democratie’ ziet Ter Braak een ‘democratisch
geperverteerde N.S.B.’7, omdat ze hetzelfde wapen gebruikt als haar
tegenstander, nl. de frase, terwijl ‘Een-
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Briefwisseling M. Ter Braak-Ed. du Perron, deel 3, Van Oorschot, A'dam, blz. 373.
Briefwisseling M. Ter Braak-Ed. Du Perron, deel 4, Van Oorschot, A'dam, blz. 43.
Ibid., blz. 91.
Id.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

136
heid door Demokratie’ het ‘Comité van Waakzaamheid’ van communistische
sympathieën verdenkt.
Samenvattend stellen wij, dat we, afgezien van boven vermelde moeilijkheden, voor
een bondgenootschap staan tussen literatuur en politiek, dat wij evenwel niet als
relevant voor het positief maatschappijcontraire type mogen beschouwen, aangezien
het door een dreigend gevaar tot stand kwam en geen vrijwillig erkend
gemeenschappelijk positief doel nastreefde.
Wij moeten nu de derde mogelijkheid onderzoeken, het negatief maatschappijcontraire
gedragspatroon, dat gekenmerkt wordt door een breuk tussen de schrijver en de
samenleving. Ik zal hierbij Ter Braaks gedrag aan enkele maatstaven toetsen.

I. Hoe reageert het publiek op Ter Braaks geschriften?
Wij beschikken voorlopig alleen maar over de gegevens die Ter Braak ons in zijn
briefwisseling verstrekt. Hieruit blijkt:
1. Dat de uitgave van zijn werken telkens weer nieuwe moeilijkheden doet rijzen.
2. Dat zijn boeken geen, of althans weinig afzet vinden. Op 6 juli 1933 schrijft hij
aan Du Perron:
‘De firma Nijgh en Van Ditmar heeft genoeg van ons, omdat wij niets
opleveren. Forum werd een sof, Hampton Court werd een sof, ... Démasqué
heeft geen commerciële waarde. Dumay zal ook wel een sof worden...’8
Drie jaar later is de toestand niet verbeterd. In de brief aan J. Greshoff van 22 mei
1937 staat het volgende te lezen:
‘De gepaste vreugde over het succesje van mijn Multatuli-essay wordt
sterk getemperd door de ontvangen afrekening van Nijgh en Van Ditmar
over 1936, waaruit blijkt, dat mijn publiek sedert 1935 weer crescendo in
elkaar geschrompeld is. Verkocht werden in dit jaar: 11 Carnaval, 10
Démasqué, 1 Dumay, 2 Hampton Court, 2 Politicus... Dat ik voor een boek
als Pol.z.P. in één jaar 2 hele lezers vind, heeft me toch nog wel even een
koude douche gegeven.’9
Pas in zijn laatste levensjaren treedt een merkbare verandering in, wanneer hij zijn
eenzame waarnemingspost verlaat en samen met de democraten de strijd tegen het
nationaal-socialisme aanbindt. Hij schrijft
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Briefwisseling M. Ter Braak-Ed. du Perron, deel 2, blz. 95.
Id., deel 4, blz. 449.
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brochures, houdt op vele plaatsen lezingen, vertaalt de werken van H. Rauschning;
die vertalingen worden spoedig na de uitgave uitverkocht. Doch dit succes dankt hij
niet aan de oorspronkelijkheid van zijn stellingen, wel aan het feit dat hij hiermee
de democratie in de hand werkt.
Alleen in studentenkringen, waar hij af en toe als spreker optreedt, beginnen zijn
denkbeelden opgang te maken, zoals blijkt uit de brief aan Du Perron d.d. 9 maart
1936:
‘Uit de besprekingen in de pauze is mij wel gebleken, dat jij en ik
momenteel in deze kringen “brandpunten” zijn. “Huizinga lezen wij niet”,
zei een van die heren, “Du Perron en Ter Braak zijn bij ons de
problematische mensen”. Hoewel ik geen chantage met de jeugd wil plegen,
geloof ik toch, dat wij althans de manier van denken bij de
nog-niet-verkalkten sterk beïnvloeden.’10
3. Dat de kritiek hem niet bepaald gunstig gezind is. Reeds in 1933 heeft hij elke
illusie hieromtrent prijsgegeven; hij waarschuwt Du Perron voor een ijdel optimisme:
‘Behalve van Greshoff en mij zul je geen enkele zelfs maar fatsoenlijke
kritiek lezen, vermoed ik.’11
Dat hij als literator de literatuur problematisch stelt, en zich van zijn meeste
vakgenoten als b.v. S. Vestdijk door een ‘barrière van literatuur’ afscheidt, wordt
hem in eigen kring kwalijk genomen. De sociale controle kan dan ook niet uitblijven,
en wel in de vorm van een bestraffing. In 1937 komt Het Tweede Gezicht in
aanmerking voor de Dr. Wijnaendts Franckenprijs; de Commissie, bestaande uit
maatschappijconforme prominenten als G. Brom en W.A.P. Smit, verstrekt een
negatief advies op grond van Ter Braaks ‘mefistofelische houding’:
‘Door deze mefistofelische houding is de schrijver niet alleen vaak
onvolledig en dus onbillijk in zijn oordeel, maar ook mist hij daardoor de
kans tot werkelijk opbouwende culturele werkzaamheid, welke zonder de
facultas amandi et aestimandi onbestaanbaar mag heten.’12

II. Wat is Ter Braaks sociale positie?
Eens verwijt Ter Braak zijn uitgever, dat hij geen handen uitsteekt om zijn boeken
op de markt te brengen. Maar hijzelf heeft een hekel aan reclame en spreekt zich
minachtend uit over alle pogingen om de literaire instellingen vooruit te helpen.
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10 Id., deel 3, blz. 390-391.
Id., deel 2, blz. 69.
Id., deel 4, blz. 503-504.
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Op leesbibliotheken is hij niet bijster gesteld; doordat hetzelfde boek in de handen
van de meest uiteenlopende lezers terechtkomt, raakt volgens hem het persoonlijke
dat achter de stoffelijke band schuilgaat, in de massa verloren; bovendien berust de
keuze van de uitgeleende boeken vaak bij een klerk, die zich naar het gezag van de
officiële kritiek voegt.
De boekenweken, die op het ogenblik een groeiend succes oogsten, stelt hij op
dezelfde voet als de boekenbrand waaraan zich Hitler schuldig maakte; beide
verschijnselen zijn, volgens hem, vormen van ‘boekenmystiek’, en ‘symptomen van
één en dezelfde mentaliteit, van een warenhuisideaal’13. Het warenhuis, dat toen
alleen door de volksmassa bezocht werd en bij de bourgeoisie afkeer opwekte, roept
dadelijk het beeld op van de massaverkoop en de grootscheepse rationele
bedrijfsorganisatie, waarbij de persoonsgerichte handeling onderdoet voor formele,
abstracte verhoudingen en betrekkingen. Dat het ‘warenhuisideaal’ in strijd is met
Ter Braaks personalisme springt in het oog.
Ter Braaks afschuw van alle instellingen ter bevordering van het boekwezen vindt
zijn oorzaak in zijn opvatting van het boek. Dit is voor hem geen koopwaar, die iets
moet opbrengen en daarom met alle mogelijke middelen aan de man moet gebracht
worden. Het is geen stoffelijk voorwerp, wel iets immaterieels, nl. een mensenleven
dat in woorden gestalte krijgt. Iedereen heeft en eigen bestaansvorm; Ter Braak
realiseert zich in het schrijven, het boek is dan ook voor hem het
communicatiemedium bij uitstek, hoe onvolmaakt het ook mag zijn; door het boek
treedt hij in contact met de andere. Daarom heeft het boek voor hem een heilig
karakter; van hem wordt verteld, dat hij ongraag zijn boeken uitleende. In Journaal
1939 gewaagt hij van zijn boekenbezit als van de enige bezitting die hem nauw aan
het hart ligt:
‘Los van boeken zijn resumeert voor mij los zijn van bezittingen. Aan
andere bezittingen dan boeken hang ik niet; ... alleen mijn boekenbezit is
een eigen vormgeving.’14
Dat hij niet gelezen wordt, kan hem niet schelen; hij schrijft zelfs, dat hij ‘er best
content mee is de impopulairste auteur’ te zijn15, mits de vrijheid hem gegund wordt
onbekommerd aan zijn schrijfbehoefte te voldoen. Dit verklaart voorts waarom hij
voor zijn scheppende activiteit geen beloning verwacht: ‘Ik wil niet van mijn pen
gaan leven’,
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Nederland voor de storm, Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1969, blz.
49.
M. TER BRAAK, Verzameld Werk, deel 4, blz. 881.
Briefwisseling M. Ter Braak-Ed. du Perron, deel 4, blz. 21.
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schrijft hij in een brief aan Du Perron16. Geen honorering kan immers opwegen tegen
de heimelijke vreugde die hij bij het schrijven beleeft. Daar hij als schrijver geen
prestige geniet, en het schrijverschap geen fatsoenlijk bestaan kan verzekeren, is hij
wel genoodzaakt een sociaal statuut elders te vinden.
Na afloop van zijn studie treedt hij in het gymnasiaal onderwijs; in 1933 ruilt hij
zijn leraarsbaan voor de journalistiek; tot aan zijn dood blijft hij aan de Haagse krant
Het Vaderland verbonden. Hoewel hij in beide werkkringen vruchtbaar en
gewaardeerd werk geleverd heeft, kon hij in geen van beide bevrediging vinden; hij
was een voortreffelijk en plichtmatig leraar geweest, waarvan zijn leerlingen hielden;
desondanks was hij het onderwijs zo beu geworden, dat hij bereid was geweest het
eerste het beste ‘eerwaardige kleine ambt’ te aanvaarden om eruit te komen; hij had
naam gemaakt als criticus, en toch ondervond hij vaak de journalistiek als een druk;
‘een enkele maal schrijf ik een artikel werkelijk voor mijn plezier’, klaagt hij in de
brief aan Du Perron van 19 februari 193617. Hieruit kan afgeleid worden, dat Ter
Braak alleen genoegen vindt in economisch improductieve werkzaamheden, waarbij
hij zich losvoelt van gelijk welke maatschappelijke dwang, terwijl alles wat hem
door de maatschappelijke normen opgelegd wordt, - in zijn eigen behoeften en in
die van zijn gezin voorzien, geen lelijke figuur in de samenleving slaan, eenvoudigweg
gewoon zijn, - hem lastig valt, daar de rust van zijn innerlijke wereld, zijn
boekenwereld erdoor verstoord wordt.

III. Tot welk publiek richt Ter Braak zich?
Het publiek waarvoor zijn boeken bestemd zijn, is ongetwijfeld de burgerij; 't zijn
haar problemen die hij aansnijdt; 't zijn haar waarden die hij problematisch stelt: de
godsdienst, de wetenschap, de menselijke waardigheid, de eerlijkheid, het elitebesef.
Die bourgeoisie zal hem evenwel negeren, omdat hij de grondslagen van haar
standsbesef aan het wankelen brengt en meteen haar bestaansrecht contesteert.
Aangezien hij de groeiende middenklasse geen nieuwe doelstelling aanwijst, ontzegt
hij zich elke kans op een verruiming van zijn publiek tot andere lagen van de
maatschappij. Zijn publiek blijft dan ook beperkt tot een kleine kring van ingewijden,
die deelgenoten zijn geworden van zijn denk- en gedragsgeheim, van kenners, die
zijn paradoxen doorzien, van vrienden, die instinctief, zonder de omweg van de
discursieve redene-
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ring, zijn bedoelingen raden. Ter Braak schrijft om vrienden te winnen, en het is dan
ook geen wonder dat de vriendschap de enige sociale band is die voor hem van tel
is:
‘Ik kan alle impopulariteit verdragen, als ik weet hoe mijn vrienden erop
reageren’, schrijft hij op 6 juli 1933 aan Du Perron18.
In een latere brief aan dezelfde geadresseerde beschouwt hij de vriendschappelijke
steun van Du Perron en diens vrouw als een ‘sine qua non’19.
De vriendenkring is de enige groep, en nog wel een microgroep, die in Ter Braaks
ogen genade vindt, en waarvan hij impulsen verwacht. Dat hij het ernstig meent met
de vriendschap, wordt voorts hierdoor bekrachtigd, dat hij er een ritueel aan verbindt.
In Uzzeltje vertelt H.A. Gomperts hoe hij slechts trapsgewijze als volwaardige vriend
door Ter Braak werd aangenomen.
‘Na enige weken stelde Ter Braak vast, dat het moment aangebroken was
elkaar te tutoyeren en weer later berichtte hij mij, dat onze vriendschap
een stadium bereikt had, waarin het passend was de voornamen te
gebruiken.’20

IV. Waardoor worden Ter Braaks denk- en uitdrukkingswijze
gekenmerkt?
Dat Ter Braaks geschriften alleen toegankelijk zijn voor een handvol vrienden, is te
wijten aan zijn esoterisch taalgebruik; heel zijn werk is doorspekt met opvallende
paradoxen en schitterende humoristische vondsten. In zijn eerste werken komt het
er, naar Ter Braaks eigen zeggen, op aan in de saaie wereld van de geest wat
vrolijkheid te brengen. Evenals Nietzsche een ‘fröhliche Wissenschaft’ wenste te
oefenen, meende Ter Braak met Policus zonder Partij het spelelement in het
geestesleven in te voeren. Te dien einde bedient hij zich van de humor, die precies
tot doel heeft de uitersten te relativeren en met elkaar te verzoenen, nl. het
onbereikbare verheven ideaal en de harde laag-bij-de-grondse werkelijkheid. Men
late zich echter niet door de schijn bedriegen: dit spel speelt Ter Braak met een
dodelijke ernst, zodat het geleidelijk zijn onschuldig karakter verliest en zijn ware
tragische gedaante vertoont. Dit is hem trouwens niet ontsnapt. Op 6 juni 1933 schrijft
hij:
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‘Aan alle kanten heb ik mezelf de ernst onmogelijk gemaakt, nu zit ik met
het feit, dat ik au fond een ernstig mens ben en geen humorist.’21
Enige dagen later, op 12 juni, verduidelijkt hij zijn stelling:
‘Ik hoop toch, dat uit mijn passage over de humor duidelijk is gebleken,
hoezeer humor voor mij afwachten van tragiek betekent.’22
De gewone romantische humor, zoals wij die bij Hildebrand of Kneppelhout
aantreffen, is een onschadelijk spel, dat in de fantasierijke verbeelding plaatsheeft
en de buitenwereld niet aantast; het is dan ook louter een geestelijk spel, dat niemand
kwetst. De humorist onttrekt zich aan de dwang van het ideaal en aan de druk van
de werkelijkheid door zich een toestand voor te stellen, waarin beide, buiten de logica
van het intellect om, met elkaar in betrekking komen. Het komische ligt niet in het
object, - op zichzelf is noch het ideaal noch de werkelijkheid belachelijk, - wel in de
voorstelling ervan, dus in de subjectiviteit van de humorist. Een stap verder gaat Ter
Braak, als hij de humor op het object zelf richt, de verbeelding rationaliseert, en het
toeval tot hoogste waarheid verheft. Wat zich binnen het verbeeldingsvermogen
afspeelt projecteert hij op het object, zodat het absurde zinvol wordt. Men heeft dan
hier te maken met wat Hegel de objectieve humor noemt, en A. Breton de
galgenhumor.
De humor, schrijft Freud, heeft iets verhevens:
‘Le sublime tient au triomphe du narcissisme, à l'invulnérabilité du moi
qui s'affirme victorieusement.’23
Dit is ook geldig voor de galgenhumor, in zover het ik zich aan het geobjectiveerde
absurde onttrekt en zijn onkwetsbaarheid vrijwaart. De vraag is echter, of bij de
galgenhumor het ik triomferend uitsteekt; wat betekent inderdaad de overwinning
op het Niets zoniet de volstrekte leegte, de breuk tussen het ik en zichzelf, de
maatschappij en het heelal, kortom zelfvervreemding en eenzaamheid. M. Carrouges
heeft in de volgende regels het eigene van de galgenhumor treffend uitgedrukt:
‘L'humour noir n'a rien à voir avec la bonne humeur de Rabelais, ni avec
l'esprit intellectuel de Voltaire... Il est le rire de l'homme qui se sait écrasé,
mais rit de se voir écrasé. C'est un rire de défi... Son propre, c'est de garder
secret, inconscient, le motif de son rire: est-ce un rire purement
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absurde qui puise dans une exaltation de l'absurde le moyen de s'escamoter
lui-même héroïquement, ou bien devine-t-il en lui-même une force
injustifiable et indestructible qui ne peut pas être écrasée, quel que soit le
triomphe apparent de la machine qui écrase, voilà ce qu'il refuse à élucider.
C'est dans le suspens de cette ambiguïté qu'il fait passer la suprême gorgée
d'air respirable pendant laquelle il refuse de s'avouer vaincu.’24
Voor Ter Braak eindigde de spanning op 10 mei 1940, toen hij, overeenkomstig de
opvatting die hij in zijn brief van 24 januari 1934 aan Du Perron huldigde, niet
terugschrok voor de enige ‘werkelijk heroïsche consequentie van het
onmaatschappelijk standpunt’: de zelfmoord25.
We moeten nu besluiten. Ter Braak wordt niet gelezen en wil ook niet door jan en
alleman gelezen worden; zijn publiek beperkt zich tot enkele trouwe vrienden; door
zijn esoterisch taalgebruik vervreemdt hij de doorsnee-lezer van zich; zijn sociaal
prestige dankt hij aan zijn maatschappelijk beroep, niet aan zijn kunstenaarschap;
hij maakt alle instituties belachelijk, inzonderheid de literaire instellingen die tot de
horizontale verspreiding van zijn denkbeelden zouden kunnen bijdragen; zijn
zelfmoord is de tragische, maar ook de meest opzienbarende bevestiging van zijn
onmaatschappelijk standpunt. Alles wijst erop, dat Ter Braak tot het negatief
maatschappijcontraire type behoort.
Hij ligt in de lijn van de romantische traditie, die tot het begin van de 19de eeuw
teruggaat, toen, in het spoor van de Franse revolutie en de eerste industriële revolutie
de maatschappij een druk begon uit te oefenen op de kunstenaars, die zich bedreigd
voelden door de starre organisatie van het maatschappelijk leven en door de
vertechnisering van de menselijke activiteit. De kunstenaar, en de woordkunstenaar
in het bijzonder, zondert zich af van de samenleving, die door haar steeds meer
gecompliceerde rationele organisatie zijn vrijheid dreigt aan banden te leggen. Meteen
affirmeert hij het overwicht van de fantasie, het irrationele, het beweeglijke, de
differentiatie, kortom het leven, op de rede, het logische, het statische, de nivellering,
d.i. de dood. Het nivelleringsproces, dat op grond van het gelijkheidsbeginsel in de
19de en de 20ste eeuw doorloopt, zal bij menig dichter het gevoel van onbehagen
en onveiligheid aanwakkeren, en de kloof tussen literatuur en gemeenschap verbreden.
In zijn boek Literature and Society heeft A. Guérard die tegenstelling scherp
geformuleerd:

24
25

Ibid., blz. 124-125.
Briefwisseling M. Ter Braak-Ed. du Perron, deel 2, blz. 291.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

143
‘The first article in the code of the gentleman is: “thou shalt conform”; in
the code of the poet: “thou shalt be different.”’26
In de eerste aflevering van 1970 van het tijdschrift Raam, geheel gewijd aan de
sociale positie van de schrijver, legt L. Tegenbosch eens te meer de nadruk op de
non-conformistische en sanerende functie van de kunstenaar:
‘In de geschiedenis van de laatste eeuwen is het de kunst geweest, die tot
het besef is ontwaakt, dat ze niet zomaar versiering van dit bestaan kan
blijven. Ze heeft de taak op zich genomen de cultuur cultureel te houden.
Ze is daartoe in conflict geraakt met bijna alles wat officieel de cultuur
uitmaakt: met ethiek, wetenschap, religie, traditie van elke soort.’27
Terwijl de auteur van dit opstel van oordeel is, dat het de plicht van de maatschappij
is de kunstenaar voor die culturele taak te honoreren, gaat Ter Braak, evenals zijn
voorgangers, er prat op aan iedere materiële beloning te verzaken, opdat zijn
belangeloosheid borg zou staan voor de zuiverheid van zijn literaire bedoelingen en
voor de voldoening die hij in het schrijverschap vindt. Hij verwacht niet alleen geen
enkele honorering van de gemeenschap, maar is er zich bovendien van bewust, dat
hij voor zijn onmaatschappelijkheid zal moeten boeten, en te gronde gaan.
Al in een van zijn eerste opstellen, Ondergang, geschreven in 1927, laat hij geen
twijfel bestaan omtrent het lot van de non-conformist:
‘Individualiteit is onderscheiding en ondergang; collectiviteit is
eentonigheid en onsterfelijkheid.’28
Hij is zelf, zoals reeds aangetoond, een exponent van dit strategisch denksysteem.
Hij heeft zich bij elke gelegenheid van de anderen onderscheiden met het gevolg dat
dezen hem verwerpen en hem eenzaam laten ondergaan. Zijn lot droeg hij gerust,
tot op het ogenblik dat de onder nazistische dwingelandij gebukt gaande samenleving
hem zo'n walg inboezemde, dat hij er zich door een zelfgekozen dood eens en
voorgoed van bevrijdde.
Niemand zal eraan twijfelen, dat zelfmoord, galgenhumor en onmaatschappelijkheid
symptomen zijn van een neurologisch gestoorde persoonlijkheidsstructuur. Op dit
probleem kan ik hier jammer genoeg niet ingaan. Ik verwijs alleen maar naar het
voortreffelijke opstel van
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H. Kaleis, getiteld In de Schaduwen van Ter Braaks Tweede Gezicht, waarin de
auteur de schizoïde basispersoonlijkheid van Ter Braak aan de hand van diens romans
in het licht stelt29.
De vraag die ons echter wel moet bezighouden, is te weten in welke mate de
persoonlijkheidsstructuur beïnvloed wordt. Op dit punt steun ik op de jongste
onderzoekingen van de Amerikaanse sociaalpsycholoog S. Riesman en de Nederlandse
sociaalpsychologen J. Gadourek en J. Van den Berg, die tot de stelling komen, dat
veel neurosen het gevolg zijn van een desintegratie van het referentiekader. Zij
verwijzen naar de zgn. ‘neurotiserende factoren’, d.w.z. sociaal-culturele elementen
die op de persoonlijkheid inwerken, o.a. de steeds toenemende normonzekerheid of
normloosheid, die E. Durkheim anomie noemde, het verlies van de relatieve stabiliteit
die vroegere maatschappijvormen kenmerkte en de versnelde structuurveranderingen.
Kunnen deze beschouwingen op Ter Braak toegepast worden, en kan men o.a.
gewag maken van een desintegratie van zijn referentiekader, nl. de bourgeoisie? Ik
meen die vraag bevestigend te kunnen beantwoorden.
In de jaren dertig staat de burgerij nog een hoge toon aan. Het politiek leven wordt
beheerst door premier H. Colijn, die, zoals Van Galen Last het in zijn boekje
Nederland voor de Storm duidelijk aantoont, zowel op ethisch als op politiek en
economisch gebied de burgerlijke waarden in ere houdt: de zedelijkheid, de
vroomheid, het gezagsen fatsoensbegrip, het liberalisme, de spaarzaamheid, het
privé-initiatief, de minimale overheidsbemoeiing, het imperialisme. Dit neemt niet
weg, dat een gevoel van onbehagen en onzekerheid zich van de burgerij begint
meester te maken. De grote economische crisis van 1929, die een groeiende
werkloosheid teweeg brengt en in 1936 aanleiding geeft tot de devaluatie, luidt de
ineenstorting van het klassieke liberalisme van A. Smith in, dat op het
staathuishoudkundig vlak door de befaamde Engelse econoom Keynes bestreden
wordt. De aanhoudende internationale spanning, de mislukkingen van de Volkenbond
om de vrede te handhaven, de steeds grotere aantrekkingskracht van het communisme
ondervond de burgerij als even zovele tekens van een nabije ‘Untergang des
Abendlandes’. Het ras der vooruitstrevende 19de-eeuwse pioniers, die door hun
charismatische persoonlijkheid, hun durf, hun ondernemingsgeest, hun vlijt binnen
een twintigtal jaren een bloeiend bedrijf konden uitbouwen, sterft langzamerhand
uit. Men staat meestal voor
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behoudsgezinde burgers, die er hoofdzakelijk om bekommerd zijn hun materieel en
geestelijk bezit te verdedigen, en daarom bereid zijn zich voor de voeten te werpen
van de eerste de beste fascistische dictator als Mussert om hun voorrechten te
behouden. Doch de burgerij mag zich niet op voorrechten beroepen, dit onderscheidt
ze van de vroegere adel, die een kaste uitmaakte en bijgevolg een officieel en wettelijk
bestaan had. In een heldere sociologische studie over de moderne Franse burgerij
wijst de auteur, E. Goblot, die zichzelf een burger noemt, op de wankele positie van
de burgerij:
‘Une classe qui n'a pas de privilèges et n'existe que dans l'opinion et les
moeurs peut réussir à se considérer elle-même et à se faire considérer
comme supérieure tant que personne ne se demande en quoi consiste sa
supériorité. Cette absence de critique lui permet de naître et de durer.’30
‘Les temps de la bourgeoisie sont prés d'être révolus. Comme cette
dissolution est due à l'impossibilité de maintenir ou de renouveler toujours
des illusions, des conventions, des préjugés, des mensonges, la bourgeoisie
disparaît par la seule raison que le vrai est plus puissant que le faux, le
naturel plus solide que le factice.’31
De kritisch gestelde Ter Braak was zich duidelijk bewust geworden van het illusorisch
karakter van het burgerlijk elitebesef. Daar hij echter in merg en been een burger
was, trachtte hij de burgerlijke waarden te redden door ze in een mytisch burgerschap
nieuwe gestalte te geven.
In Van Oude en Nieuwe Christenen heeft Ter Braak het over de laatste christenen,
waartoe hij behoort. Hij mag ook gezien worden als een der laatste burgers, die een
don quichottiaans gevecht voert om te redden wat al zoek raakt. Voor een verloren
zaak voelt de maatschappij bitter weinig. Verliezers vertrapt zij.
R. HENRARD
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Kroniek
Stand van de literatuurstudie
Een overzicht van de toestand in de internationale literatuurstudie is altijd welkom.
Vooral op dit ogenblik, nu de toestand sneller dan ooit blijkt te evolueren in een
klimaat van zeer intense methodologische bewustheid (en labiliteit). De toevloei van
(weer) nieuwe methodische beginselen vanuit de linguïstiek en vanuit de
mathematische en statistische onderzoeksdisciplines is, naast de snelle groei, een
belangrijk fenomeen dat de situatie in de internationale literatuurstudie voor een
groot deel bepaalt. Daarnaast is het cosmopolitisme der methoden een verworvenheid.
Dit internationalisme belet echter niet, dat de situatie er in 1970 op z'n minst even
verward uitziet als rond 1920 of rond 1950. Welk overzicht uit de laatste 50 jaar men
ook leest, men treft overal een evengrote chaotische variëteit van methodische
beginselen aan. Dit betekent alvast dat de literatuurstudie in al haar vertakkingen
vitaler is dan ooit en dat zij wat haar methoden- en beginselleer betreft gekenmerkt
wordt door het verlangen om inzichten uit hulpwetenschappen die alsmaar talrijker
worden, voor haar eigen doel operationeel te maken. Hieruit volgt een steeds verder
doorwerkende spesialisering, wat eveneens een opvallend kenmerk is van het huidige
literatuuronderzoek. Maar het aanpassingsvermogen (of de aanpassingsnood) waarvan
de literatuurstudie blijk geeft, maakt de realisatie van een synthese der methoden
alsmaar hachelijker. Ook dit verlangen naar synthese loopt als een refrein door alle
overzichten van de toestand. Na de evolutie in de jaren 1950-70 verkrijgt dit
syntheseverlangen stilaan de trekken van een utopie.
Het jongste overzicht van de situatie is een publicatie van de uitgeverij Kandelaber
te Bern onder de titel Literaturwissenschaft und Literaturkritik im 20. Jahrhundert.
Herausgegeben von FELIX PHILIPP INGOLD. Mit Beiträgen van GIOVANNI BONALUMI,
FELIX R. BOSONNET, FELIX PHILIPP INGOLD, ROBERT KOPP und MAX WEHRLI. (Edition
Materialien 1, 1970, 186 blz.). Het boek bevat vijf in het Duits geschreven of vertaalde
essays over de toestand in Duitsland (M. Wehrli), het Angelsaksische taalgebied
(F.R. Bosonnet), Frankrijk (R. Kopp), Italië (G. Bonalumi) en de Sovjetunie (F. Ph.
Ingold). De samensteller, die het objekt van dit overzicht bewust zeer breed nam,
wilde aan de hand van de vijf opstellen de grondlijnen van een
‘Methodologiegeschichte’ van de moderne literatuurstudie laten schetsen. Dat is
zeker gebeurd, al werden landen als Spanje, Polen, Tjechoslowakije en heel
Zuid-Amerika niet behandeld. De vijf medewerkers geven telkens een tot ongeveer
1968 bijgehouden bibliografie over hun materie. Alleen wegens deze bibliografie is
dit boek al onmisbaar.
Ook in deze overzichten valt eerst en vooral de chaotische gisting in de
literatuurstudie op. In een opstel van 1946 karakteriseerde René Wellek1, die
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Twentieth Century English, ed. W.S. Knickerbocker. New York, Philosophical Library, 1946,
p. 67-89. Dit opstel werd onveranderd opgenomen in RENÉ WELLEK, Concepts of Criticism.
New Haven and London, Yale U.P., 1963, p. 256-281.
RENÉ WELLEK,
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het vaakst de moderne literatuurstudie in verschillende leerrijke essays heeft trachten
te overschouwen, de toestand in de jaren 1900-1945 in Duitsland als volgt: ‘On the
whole, Germany represented the most baffling variety of schools and methods, a
lively debating ground and experimenter's shop’2. En op het eind van zijn opstel van
1946 sprak hij van ‘the bewildering variety of methods which are, or rather were,
being cultivated in Europe’3. Welnu, als men de gegevens uit dit Kandelaberboek
vergelijkt met de bevindingen van Wellek in 1946, constateert men in de laatste
twintig jaar een complicering van de toestand en een wemeling van specialismen die
aanleiding geven tot een nog veel meer ‘baffling variety’ dan Wellek in 1946 kon
vermoeden. Ook het beeld dat Wellek nog in 1959 schetste, onderging inmiddels
grondige wijzigingen. Wellek onderscheidde in een nieuw overzicht van 1959, Die
Hauptströmungen der Literaturkritik des 20. Jahrhunderts4 een vijftal dominerende
stromingen: 1. marxistische, 2. psychoanalytische, en 3. linguïstische literatuurkritiek5,
4. een nieuw formalisme, 5. door het existentialisme beïnvloede literatuurstudie.
Deze volgorde is ook min of meer de chronologische. Onder punt 3. en 4. kan Wellek
op dat ogenblik echter nog niets anders rapporteren dan het Russische Formalisme,
L. Spitzer en diens ‘school’, I.A. Richards en enkele New en Southern Critics, B.
Croce, de George-Kreis en een paar dichters-theoretici als Valéry en Eliot. Nu - 10
jaar later - dekken de termen ‘linguïstische literatuurstudie’ en ‘nieuw formalisme’
al heel andere ladingen6. Als men speciaal Welleks gegevens over de situatie in
Frankrijk na de tweede wereldoorlog vergelijkt met de jongste (dan nog niet volledige)
informatie daaromtrent in het opstel van R. Kopp, lijkt daar wel een aardschok te
hebben plaatsgegrepen die o.m. het gezag van J.-P. Sartre inzake
literairwetenschappelijke methode en flinke deuk gaf.
De laatste twee decennia vooral hebben heel wat nieuwe gezichtspunten
aangebracht. En dit ongeveer tegelijkertijd in alle landen van Europa. Zoals gezegd,
is het cosmopolitisme een opvallend kenmerk van de huidige situatie. (Dit geldt
zowel voor de literatuur als voor de literatuurstudie.) Daarom is de opdeling

2

3
4
5
6

Concepts of Critismism, p. 275. Cfr. L.L. DUROCHE, Aspects of Criticism.
Literary Study in present-day Germany. The Hague/Paris, Mouton, 1967, p. 60: ‘contemporary
German criticism is as versatile as it is chaotic’.
o.c., p. 280.
RENÉ WELLEK, Die Hauptströmungen der Literaturkritik des 20. Jahrhunderts, in: Studium
Generale (Berlin), 12. Jahrgang, Heft 12, 1959, p. 717-726.
‘Literaturkritik’ moet hier verstaan worden in de zin van het Angelsaksische ‘criticism’, niet
in de Duitse betekenis van deze term.
Deze veroudering geldt in nog sterker mate voor alle andere overzichten sinds ongeveer
1940, bij voorbeeld die van J. Petersen (1939), Fr. Baur (1939), H. Oppel (1939 en 1957),
K. May (1947), E. Lunding (1952), W.H. Bruford (1952), F. Martini (1957), R. Weimann
(1962), enz. Om zich te vergewissen van deze evolutie, volstaat het even de inhoudstafel te
bekijken van Les chemins actuels de la critique. Ensemble dirigé par GEORGES POULET. Paris,
Union générale d'éditions, (1968), of te bladeren in de speciale aflevering van Raster, III, 2,
zomer 1969, gewijd aan Linguïstiek en literatuur.
RENÉ WELLEK,
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van het overzicht in ‘nationale literatuurwetenschappen’ m.i. niet zo gelukkig. R.
Wellek, die zelf in zijn overzichten graag een indeling per natie of taalgebied volgt,
constateerde in 1959: ‘Es fällt zunächst auf, dass bestimmte internationale Richtungen
der Literaturkritik die Grenzen einer Nation überschritten haben, obwohl sie nur in
einer Nation entstanden sind. (...) Zugleich kann man jedoch nicht umhin zu
bemerken, wie tief eingewurzelt und fast unüberwindbar nationale Eigenheiten zu
sein scheinen, wie doch in dem weiten Umkreis der westlichen Gedankenwelt, mit
Querströmen von Russland nach Amerika und von Spanien nach Skandinavien, die
einzelnen Nationen heute noch hartnäckig ihre eigenen Traditionen bewahren und
zugleich auch ihre eigene Atmosphäre auf dem Gebiet der Literaturkritik’7. Hoe
dichter men bij 1970 komt, des te kunstmatiger komt het onderscheid per natie voor.
Volgens een ander indelingsprincipe ware het overzicht van het Kandelaberboek
wellicht nog veel moeilijker te realiseren geweest, maar dit overzicht op basis van
taal- (en zelfs lands-)grenzen is in de huidige constellatie toch wat uit de tijd.
Herhalingen van parallelle situatieschetsen in de verschillende landen zijn hier
uiteraard onvermijdelijk, en ze zijn precies niet uit den boze. Toch konden in een
andere groepering de dominerende, internationaal verspreide tendensen, met vooral
hun evolutielijnen en filiaties over alle taalgrenzen heen, duidelijker in beeld gebracht
zijn. Ik stip hierbij enkel aan dat twee toch wel belangrijke Italiaanse geleerden over
het hoofd gezien werden, wellicht omdat zij niet te best pasten in het schema der
nationaliteiten: Mario Praz en Umberto Eco. De eerste wordt enkel in het
bibliografisch overzicht van de Italiaanse literatuurstudie vermeld als medewerker
aan een verzamelbundel over comparatisme (blz. 132). De tweede is helemaal
‘onbehuisd’: hij komt zelfs in geen enkel bibliografisch overzicht voor en alleen R.
Kopp vermeldt hem - in een tussenzin van vijf woorden - in zijn overzicht in Frankrijk
(blz. 87). Zowel Praz als Eco zijn nochtans belangrijke namen, die in een zo
gedetailleerd overzicht als dit zeker niet zouden mogen ontbreken. Overigens lijkt
het me weinig zinvol over H. Lefebvre en L. Goldmann te spreken zonder daarbij
G. Lukàcs te betrekken die (als Hongaar?) helemaal niet ter sprake komt.
De feiten zelf echter hebben een samenhang aan het vijfvoudige overzicht
opgedrongen. Vijf maal wordt een althans in grote trekken gelijklopende evolutie
van de literatuurstudie met bepaalde treffende constanten geschetst. Vertrokken van
een gelijkaardige situatie rond 1900, heeft het literatuuronderzoek zich in de
behandelde gebieden over gelijkaardige stadia in een zelfde richting ontwikkeld.
Steviger demonstratie van de internationale samenhang in de Europese (plus
Amerikaanse) literatuurstudie is bezwaarlijk denkbaar, want het spreekt vanzelf dat
dit treffende parallellisme te danken is aan de internationaliserende osmose die het
moderne geestesleven kenmerkt. (De trek naar het Westen van R. Jakobson, L.
Spitzer, R. Wellek, T. Todorov e.a. is veeleer een begeleidingsverschijnsel dan een
oorzaak van genoemd internationalisme.) Alleen wordt hier

7

rené wellek, Die Hauptströmungen der Literaturkritik des 20. Jahrhunderts, p. 117.
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van de lezer gevraagd, vijf keer ongeveer hetzelfde te lezen, geïllustreerd met andere
namen en boektitels en met een kleine verschuiving in de data.
De behandelde periode is in de vijf overzichten niet strikt dezelfde (ze varieert
van 30 jaar voor Duitsland, over 50 jaar voor het Angelsaksische taalgebied, naar
ongeveer 70 jaar voor de overige landen), maar methodisch gezien is, onafhankelijk
van de lichtjes fluctuerende chronologie, het uitgangspunt overal hetzelfde: de afkeer
van de traditionele literatuurgeschiedenis na de bloeiperiode van het positivisme.
Inzover ‘positivisme’ betekent antiquarisch encyclopedisme, werd het in de eerste
decennia van deze eeuw overal afgewezen. Dit is het geval in Rusland bij de
comparatist Aleksej Veselovskij (1843-1918), wiens inzichten door de Russische
formalisten vanaf 1915-16 zouden geradicaliseerd worden. In Duitsland leidt het
afzwakken van het traditionele historisme tot de afbrokkeling van de
‘geistesgeschichtliche’ methode, die zelf reeds als alternatief voor het antiquarische
historicisme der positivisten had gefungeerd. De term ‘geistesgeschichtlich’ is nu
bijna een scheldwoord geworden en in elk geval uit de mode (M. Wehrli, p. 16). Het
onbehagen omtrent de traditionele literatuurgeschiedenis bij de eerste New Critics
is voldoende gekend. In het werk van I.A. Richards liggen de kiemen van het door
zijn leerlingen briljant ontwikkelde close reading, een analytische techniek die zich
in haar meest consequente toepassingen afzet tegen de literairhistorische methode,
althans tegen de eenzijdigheid van een causaal verklarende, extern-biografische
historie. De pogingen van T.S. Eliot om de ‘traditie’ te recupereren in een eigentijdse
visie van de historiciteit, werden bevonden als zijnde anti-historisch of a-historisch
(F.R. Bosonnet, blz. 38). In Frankrijk werd het positivistisch determinisme van
Lanson het mikpunt van zowel misplaatste als intelligente aanvallen. R. Kopp schrijft
in dit boek een prachtig rehabiliterend stuk over Lanson, die zelf veel beter is dan
zijn reputatie en wiens leerlingen eigenlijk de grootste schuld hebben aan de slechte
faam van het Lansonisme. Wat met Lanson gebeurde, kan vergeleken worden met
de trieste faam die zich ongelukkig vastzette op de naam van W. Scherer, die evenmin
de bekrompen positivist was die men al te vaak kortzichtig in hem ziet. (De
devaluaties en revaluaties van geleerden als Lanson en Scherer tijdens de laatste
halve eeuw lopen parallel met die van een schrijver uit het ‘positivistische’ tijdperk
als Balzac. Van hem heeft zelfs A. Robbe-Grillet moeten erkennen dat hij meer waard
is dan zijn reputatie.) In de Italiaanse literatuurstudie, die van ouds oerdegelijk
filologisch, historisch werkt en vastzit in een stevige humanistische traditie, uit het
anti-historisme zich bij B. Croce, die het bestaansrecht van de literatuurgeschiedenis
loochende.
De antihistorische tendens in de literatuurstudie, waarmee bepaalde modernistische
fenomenen in de literatuur na de eerste wereldoorlog parallel liepen (bij voorbeeld
het verband tussen Russisch formalisme en futurisme, het verband tussen Eliots
poëzie en zijn theoretische en kritische inzichten), leidde naar een formaliserende
strekking die tot op onze dagen crescendo zou gaan. Met Roman Jakobson trok deze
tendens steeds meer westwaarts: van Moskou naar Praag
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en vandaar naar de USA. Het Praagse structuralisme, het Franse structuralisme, de
formaliserende tendens in het milieu van Tel Quel onder invloed van Marx, Freud,
Lacan en de TGG, de school voor mathematisch-exakte literatuurwetenschap in
Duitsland, evenals het nieuwe formalisme in de Sovjetunie dat daar niet officieel
aanvaard maar geduld wordt, zijn allemaal symptomen van één grote internationale
beweging die op zoek is naar een alternatief voor de traditionele literairhistorische
methode.
Inmiddels deed de literatuurstudie na de eerste wereldoorlog (ongeveer) nog twee
belangrijke aanwinsten: de psychoanalytische en de sociologische methode. Na de
kapitulatie van de formalisten in Rusland (met o.m. spectaculaire zelfbeschuldigingen
van de belangrijkste voortrekkers) ontstond een door de partij gedirigeerde
literairwetenschappelijke discipline, die zou uitlopen in het dogmatisme van het
‘socialistisch realisme’. De methodologisch niet zo belangrijke inzichten van Lenin
werden ook inzake literatuurstudie tot staats- en partijdoctrine verheven. De
ontwikkeling van de literatuurstudie in de Sovjetunie werd voortdurend onderworpen
aan de politieke constellatie (winter, dooi, personencultus, weer dooi en weer winter).
Sinds 1956, bij de opheffing van de personencultus, heeft zij zich stilaan uit de
stagnatie kunnen bevrijden (F. Ph. Ingold, p. 162). Het nieuwe structuralisme wordt
er stilaan bovengronds. Ook in de USA werd gereageerd tegen het beperkende
formalisme van de New Critics, o.m. door Northrop Frye, Kenneth Burke, Edmund
Wilson, Ph. Rahv, die allemaal meer oog hadden dan hun voorgangers voor de sociale
context van het literaire feit. In het Duitse taalgebied schenen zich in de jaren
1940-1950 met de ‘werkimmanente Interpretation’ nieuwe kansen voor een
echt-literair georiënteerde literatuurstudie af te tekenen, met E. Staiger, K. May, M.
Kommerell, Th. Spoerri, J. Pfeiffer, W. Kayser e. dgl. Men meende dat men na de
drastische ‘dieetkuur’, die het belang van de historische methode sterk reduceerde,
opnieuw bij de bron kon beginnen, nl. met een verscherpte ‘Andacht zum Text’.
Maar eind 1966, ten tijde van de studentenonlusten, de APO, de culturele revolutie,
de auteursbijeenkomsten over het angagement en aanverwante fenomenen, barstte
in Zurich een ‘Literaturstreit’ los, waarin het gezag van E. Straiger en van diens
methode werd aangevochten. De ‘professorenesthetiek’ met haar ‘Nabelbeschauung’
en haast liturgische verering van het autonome schone woord werd een te grote
‘Abseitigkeit’ tegenover het sociale leven aangewreven. Wie tegenwoordig niet
sociologisch denkt, kan niet meer meepraten, merkt M. Wehrli ironisch op (bl. p.
27). De ‘Zürcher Literaturstreit’ blijkt op een aantal misverstanden te berusten, maar
als teken des tijds was hij een symptomatisch gebeuren. Ook in Italië (Antonio
Gramsci), maar vooral in Frankrijk kreeg de literatuursociologie een stevige
methodologische onderbouw. De sociologische methode, al of niet versneden met
andere technieken en heuristische beginselen als de psychoanalytische, de
structuralistische of de linguïstische, is één van de belangrijkste constanten in het
totaalbeeld van de huidige situatie.
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Hetzelfde geldt voor de psychoanalyse in nu reeds vele varianten. (Er wordt
daaromtrent nochtans niets vermeld in het overzicht van de situatie in Rusland.) Ook
hier gaan Franse geleerden voorop (J.-P. Sartre, G. Bachelard, Ch. Mauron, J.
Starobinski en de groep rond Tel Quel die toch ook Freud - met J. Lacan - tot
schutspatroon heeft). Maar zowel in Duitsland als in Italië en de Verenigde Staten
zijn de contakten tussen psychoanalyse en literatuurstudie tegenwoordig zo intens
dat het in bepaalde gevallen nog moeilijk uit te maken is welke van de twee als
hulpwetenschap voor de andere fungeert.
Met de import van het Russische en Praagse formalisme in het Westen ontstond
een literair structuralisme op linguïstische grondslag. Sinds het einde van de jaren
1950 kan men een echte euforie van linguïstisch georiënteerd literatuuronderzoek
constateren. Ik heb hierboven reeds op een paar filiaties gewezen. Met de inbreng
van het linguïstisch structuralisme, de semiotiek en de TGG kwam een nieuwe
bezinning (vanuit strikt linguïstische premissen) over de ‘literariteit’ van de literaire
tekst op gang. Meteen ontwikkelden zich een aantal specialismen die R. Wellek in
zijn laatste overzicht van 1959 op verre na nog niet vermeldt8 en die ook in dit
uitstekende Kandelaber-boek niet allemaal tot hun recht komen. F.R. Bosonnet
vermeldt daarover in zijn historiografisch zeer degelijk, maar theoretisch weinig
geëngageerd opstel praktisch niets voor het Angelsaksische taalgebied. Vanaf 1955
verschijnen in Italië tal van structuralistische studies; de Russische formalisten en
de geschriften van de Cercle Linguistique de Prague worden er druk vertaald; het
tijdschrift Strumenti Critici is structuralistisch georiënteerd. De huidige situatie in
Frankrijk wordt gekenmerkt door een sterke opbloei van semiotische en linguïstische
literatuurstudie. R. Kopp besteedt wel veel aandacht aan R. Barthes en aan het
historische dispuut met R. Picard (wat heel goed past in zijn vanuit Lanson
geconcipieerd essay), hij vermeldt de linguïstiek wel (p. 94), maar over Tel Quel
merkwaardig genoeg geen woord. (In zijn bibliografie ontbreekt overigens een rubriek
‘tijdschriften’, wat m.i. een grove vergetelheid is.) De exakt-mathematische
literatuurstudie uit het technologische (niet meer humanistische) tijdperk is ook in
Duitsland goed vertegenwoordigd (M. Wehrli, p. 21-23). M. Wehrli stipt hierbij aan
dat in deze computer-esthetiek de aandacht voor de historische dimensie volledig
verloren dreigt te gaan (p. 23). Hét centrum van deze technologische literatuurstudie
in het teken van communicatie- en informatieleer, van statistiek en cybernetica lijkt
de Sovjetunie te zijn. F. Ph. Ingold begint zijn overzicht direkt met een uitspraak van
V. Ivanov in april 1966 over de toepas-

8

R. WELLEK

spreekt wel over de jongste uitlopers van de Praagse school, met name over de
leerlingen van Jan Mukarovskij, zoals Jiri Levy en Lubomir Dolezel, in zijn studie The
literary Theory and Aesthetics of the Prague School (Michigan Slavic Contributions), Ann
Arbor, 1969. Uit deze tekst, evenals uit zijn bijdrage Zur statistischen Theorie der
Dichtersprache tot Mathematik und Dichtung, herausgegeben von RUL GUNZENHÄUSER und
München, Nympenburger, 1967 2, p. 275-294, en uit zijn ‘closing
statement’ From the viewpont of literary criticism in THOMAS A. SEBEOK (ed.), Style in
HELMUT KREUZER,

Language. New York, M.I.T., 19642, p. 408-419, moge blijken dat hij t.o.v. statistische
methoden een afwachtende houding aanneemt.
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sing van mathematische methoden bij het bestuderen, eventueel ook bij het
vervaardigen, van woordkunstwerken. In 1966 betreurde nog iemand in de Izvestija
dat ‘linguïstische proefschriften waarin met mathematische methoden gewerkt wordt,
nog nergens aanvaard worden’. Inmiddels bloeit deze richting volop in de Sovjetunie.
Ook hier bestaan parallellen met technologische kunstvormen: de konkrete poëzie,
het Amerikaanse Autobeatnik-programma voor ‘eigentijdse poëzie’ en de Russische
Ural-computer die componeert. In verband met de linguïstische poëtiek wijst Ingold
ook nog op het werk van nieuwe structuralisten als Jurij M. Lotman en Michael
Bachtin. Vooral de poëtiek van Lotman, van wie tot dusver nog maar bitter weinig
in een Westerse taal beschikbaar is, lijkt mij zo te oordelen naar de informatie bij
Ingold biezonder interessant. Ik heb de indruk dat de vertaling van de grondteksten
van dit nieuwe Russische structuralisme zeer wenselijk kan zijn voor de
literatuurstudie in het Westen. Als men weet dat pas 6 jaar geleden de eerste ernstige
bloemlezing uit het Praagse structuralisme van de jaren 1920 in Engelse vertaling
verscheen, en T. Todorov pas 5 jaar geleden de Russische formalisten in Frankrijk
introduceerde, is het wellicht nog wat vroeg voor vertalingen van de tweede golf van
het Russische structuralisme. Nochtans is de politieke constellatie daarvoor zeer
gunstig op dit ogenblik, het dooit.
Met deze mathematische methoden lijkt de literatuurstudie solieder en exakter dan
ooit gegrondvest. Wie een beetje vertrouwd is met overzichten als het hier besproken
boek, stelt vast dat de beoefenaars van de literatuurstudie ongeveer om de 20 jaar
menen zich radicaal té moeten herpakken en ‘van voren af aan opnieuw beginnen’.
Dat schreef, bij voorbeeld, E.R. Curtius in 19489, dat proclameerde ook E. Staiger
in 194910. Na elk krisismoment, d.w.z. wanneer de noodzaak van een radicale
herbronning bij het begin het scherpst wordt aangevoeld, hoort men oproepen die
‘nog meer filologie’ vragen. Dat blijkt telkens de veiligste uitweg te zijn. Het
tijdschrift Trivium, dat na de tweede wereldoorlog eveneens op een nieuwe lei
beginnen wou en al zijn verwachtingen op de ‘werkimmanente Interpretation’ bouwde,
schreef in zijn programma: ‘Literaturwissenschaft ist Philologie und nicht Geschichte’.
Over het verlangen naar ‘meer filologie’ hoort men ook in teksten van 25 jaar vroeger,
bij voorbeeld bij Oskar Benda11 en Julius Petersen12 in hun overzichten van de situatie
na de teloorgang van de geesteshistorische methode. Nu, 25 jaar na de tweede
wereldoorlog, blijkt de ‘exakte Philologie’ er weer stevig voor te staan, omdat zij
bondgenoten heeft gevonden in de toegepaste linguïstiek en de cybernetica. Dit zeer

9
10
11
12

Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, Francke, 1948, p.
20.
E. STAIGER, Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte. Zweite,
unveränderte Auflage. Zürich, Atlantis Verlag, 1957, p. 12.
OSKAR BENDA, Der gegenwärtige Stand der deutschen Literaturwissenschaft. Eine Einjührung
in ihre Problemlage. Wien/Leipzig, Höder-Pichler, Pichler-Tempsky, 1928, p. 59-62.
JULIUS PETERSEN, Die Wesensbestimmung der deutschen Romantik. Eine Einjührung in die
deutsche Literaturwissenschaft. Leipzig, 1926, p. 110.
E.R. CURTIUS,
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soliede, technologische alternatief voor de traditionele literatuurstudie zou aan het
literatuuronderzoek eindelijk die graad van wetenschappelijke exaktheid verlenen
die zij tot dusver moest missen. Eindelijk een remedie tegen het amateuristisch
intuïtionisme en tegen het impressionistische ‘whirligig of taste’! Evenals 50 jaar
geleden geroepen werd om een ‘nieuw positivisme’ na het wegdeemsteren van een
methode die het positivisme had bevochten, en evenals 20 jaar geleden op de eerste
Deutsche Germanistentagung in München (september 1950) over een ‘neopositivisme’
gesproken werd als uitweg uit de impasse, zo staan wij wellicht nu weer voor een
neopositivisme van het technologische type dat steunt op de stelregel: niets is
wetenschappelijk geldig tenzij het geverifieerd kan worden met quantitatieve
middelen.
Men kan zich met R. Wellek afvragen of deze mathematisch-exakte vormen van
literatuurstudie nog kunnen verzoend worden met ‘a humane and humanistic
conception of literary study’13, maar dit is een vraag van niet meer
striktmethodologische aard. Het grote probleem in deze context blijft de
literatuurgeschiedenis. De Russische formalisten, de Praagse structuralisten (Jan
Mukarovskij bij voorbeeld), de New Critics en close readers werden allemaal met
dit probleem geconfronteerd. Zij werden allemaal min of meer, vroeg of laat
gedwongen, hun formalistische beginselen te verzoenen met de historische dimensie,
hetzij ze die opvatten in de traditionele literairhistorische zin, hetzij ze die volgens
hun eigen inzichten dermate herdachten dat een ‘formalistische literatuurgeschiedenis’
(een interne geschiedenis van ‘artistic devices’) realiseerbaar werd. Dit probleem is
nu weer zeer acuut, zoals M. Wehrli, die ongetwijfeld de methodisch meest gevoelige
is onder vijf medewerkers aan dit boek, terecht opmerkt (blz. 24). Hij verwijst naar
een paar hoopgevende programma's als die van H.R. jauss en J. Hermand.
Met ‘die Forderung einer Rückkehr zur Geschichte’ (M. Wehrli, p. 31) belanden
we weer bij ons uitgangspunt, nl. de literatuurgeschiedenis. Het opstel van R. Kopp,
dat een verdediging van Lanson tegen het Lansonisme bevat, is wellicht betekenisvol
in dit opzicht: men recupereert nu methodische beginselen die men vroeger
lichtvaardig overboord wierp. R. Kopp verdedigt het goed recht van invloedenstudie,
bronnenonderzoek, biografische investigatie, kortom het bestaansrecht en de
onmisbaarheid van de oude filologie. Maar de nieuwe conceptie van
literatuurgeschiedenis, die aan het groeien is, zal ook de verworvenheden der nieuwe
tendensen moeten assimileren. Na de inbreng van het formalisme van 1920 en van
1970 zou een literatuurgeschiedenis van het 19e-eeuwse type niet meer mogelijk
mogen zijn. Daarom zoekt men nu - nu men de historische dimensie en de taak van
de literairhistoricus weer met de scherpste methodische bewustheid overdenkt en
ernstig opneemt - naar een intern-literaire vorm van literatuurgeschiedschrijving. Of
men die zal vinden en in hoever deze nieuwe literatuurgeschiedenis zal beantwoorden
aan de complexiteit van het

13

R. WELLEK,

The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School, p. 32.
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literaire gegeven, zowel in zijn autonomie als in zijn historiciteit bekeken, blijven
nog open vragen.
Het historische bewustzijn werd ook weer aangescherpt door het contakt met de
sociologische methode. Literatuurstudie is echter geen sociologie, evenmin
psychoanalyse, Geistesgeschichte, linguïstiek, enz. Maar hoe kan dit alles samen
nog in een synthetische methode operationeel gemaakt worden? Deze vraag is, zoals
ik al zegde, het eeuwige refrein dat wij vanzelfsprekend ook in dit Kandelaber-boek
een paar keer horen (M. Wehrli, p. 18 en R. Kopp, p. 94: ‘Einmal mehr wäre zu
wünschen, die verschiedenen Methoden möchten sich ergänzen, anstatt sich
gegenseitig auszuschliessen’). Is de huidige literatuurstudie op weg naar deze synthese
of mondt zij weldra te midden van het gewemel van elkaar bestrijdende specialismen
uit in een defaitistische ‘Kritik des Schweigens’ (R. Kopp, p. 98 en F.R. Bosonnet,
p. 68)? - Er verschijnen tegenwoordig al essays die de titel ‘Tegen de interpretatie’
(Susan Sontag) dragen. - Of is deze synthese een overjaars humanistisch ideaal dat
in de technologische fase van de wetenschapsbeoefening nog enkel als waanbeeld
kan voorkomen? Het is mogelijk. Ik constateer enkel dat vooral met betrekking tot
de literatuurgeschiedenis dit verlangen naar een synthese der operationele
mogelijkheden steeds weer geuit wordt14. Dit syntheseverlangen is vooralsnog in de
overzichten een topos, juist zoals het besef steeds weer te moeten ‘van voren af aan
beginnen’ en het heimwee naar ‘nog meer en exakter filologie’, waarmee het
syntheseverlangen overigens ten nauwste samenhangt.
MARCEL JANSSENS

14

Om slechts een paar, in de tijd gespreide voorbeelden te noemen: MAX WEHRLI, Zum Problem
der Historie in der Literaturwissenschaft, in: Trivium, 7, 1949, p. 59; WALTER MÜLLER-SEIDEL,
Zur gegenwärtigen Lage der deutschen Germanistik, in: Deutsche Vierteljahrschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 26, 1952, p. 545: ‘Es scheint, als strebe man
heute einer Integration der Methoden zu, oft gerade dort, wo sich ein stärkeres methodisches
Bewusstsein zeigt, vor dem es heute kein Ausweichen gibt; en L.L. DUROCHE, Aspects of
Criticism. Literary Study in present-day Germany (1967), p. 59-62.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

155

Boekbeoordelingen
Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap. Afl. 1 en
2 (eerste en tweede kwartaal 1970). 's-Gravenhage enz. 1970.1
Een feestelijk gebeuren voor de neerlandicus, zo mag men deze uitgave zonder meer
noemen. Het zal velen (ook hen die hun werk doen ver van de grote bibliotheken)
beter in staat stellen op de hoogte te blijven van wat er aan recente vakliteratuur
voorhanden is - vooral ook aan artikelen in zeer vele tijdschriften die meestal buiten
het gezichtsveld van de neerlandicus blijven. Natuurlijk is er allerlei kritiek mogelijk,
zowel op hoofd- als bijzaken, maar dat doet aan het grote belang van deze bibliografie
(BNTL) nauwelijks iets af!
De BNTL geeft een kwartaaloverzicht van verschenen boeken, tijdschriftartikelen
en andere publikaties over, of betreffende de Nederlandse taal- en letterkunde. Daarbij
wordt naar volledigheid gestreefd. Literaire werken (primaire literatuur) worden niet
opgenomen, de dubieuze categorie van essays en kritieken uitgezonderd - voorzover
ze tenminste over Nederlandstalige literatuur handelen. Brinkman's catalogus blijft
vooralsnog het hulpmiddel waardoor men zich van de (primaire) literaire publikaties
op de hoogte kan stellen, tenminste als het boeken zijn; literaire tijdschriftbijdragen
blijven net zo vindbaar of onvindbaar als tot nu toe: via Nijhoff's index zijn ze slechts
voor een deel te achterhalen en dan bovendien pas geruime tijd na publikatie. Het
ligt echter in de bedoeling van de redactie van de BNTL, op den duur ook deze
primaire literatuur te vermelden.
Het werk zal vier maal per jaar verschijnen, drie maal als kwartaaloverzicht, de
vierde maal als cumulatief jaaroverzicht. In dit jaaroverzicht worden ook de
publikaties betreffende de Friese taal- en letterkunde opgenomen. Iedere vijf jaar zal
er een cumulatief vijfjaarlijks deel uitkomen (vergelijkbaar met de gang van zaken
bij Brinkman's catalogus). De redactie stelt zich voor, hierin enerzijds aanvullingen
op te nemen, anderzijds tot op zekere hoogte selectief te werk te gaan met het
materiaal uit de voorgaande jaardelen. Het laatste is zeker nodig, gezien o.a. de vele
kleine boekbesprekingen en -aankondigingen die in het kwartaaloverzicht vermeld
zijn.
De BNTL is als volgt ingedeeld:
a. Systematisch gedeelte: 1. Taalkunde, 2. Letterkunde;
b. Trefwoordenregister (op het Systematisch gedeelte); c. Alfabetisch gedeelte.
Het systematisch gedeelte is geordend volgens een decimaal systeem dat de

1

Een Belgisch-Nederlandse samenwerking, waarbij de K.B.'s te Brussel en Den Haag,
de letterkundige documentatiecentra in Antwerpen en Den Haag, en andere Noorden Zuidnederlandse wetenschappelijke instellingen betrokken zijn. (De Fryske Akademy
bewerkt het bibliografisch materiaal betreffende de Friese taal- en letterkunde.)
Administratie-adres: Juffrouw Idastraat 11 in Den Haag, en Minnebroedersstraat 22
te Antwerpen. De abonnementsprijs bedraagt f 35.- of Bfrs 500 per jaar (voor
studerenden f 20.- of Bfrs 280).
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mogelijkheid van een verregaande specificatie biedt. Een snelle interpretatie van de
codering is echter vrij moeilijk - althans voor degene die het werk niet regelmatig
raadpleegt. Het opzoeken van studies over bepaalde onderwerpen via de codering is
evenmin een eenvoudige handeling.
De verklaring van het nogal ingewikkelde en weinig ‘elegante’ systeem moet
gezocht worden in de wens van de redactie, te werken aan iets dat nóg belangrijker
is dan een bibliografie van de neerlandistiek, n.l. een kritische bibliografie van de
neerlandistiek! De codering met behulp van hoofd- en hulpschema wil hiertoe reeds
een eerste aanzet geven.
Opzet en werkwijze zijn uitvoerig toegelicht in een separaat verschenen
Handleiding voor de gebruiker. Hier vindt men de gehele systematiek tot in details
in schema gebracht.
Onduidelijk zijn sommige inhoudscriteria van de BNTL die in deze Handleiding
gegeven worden. Zowel voor taal- als letterkunde zullen publikaties opgenomen
worden op het gebied van de algemene en vergelijkende
taalwetenschap/literatuurwetenschap, indien met Nederlands voorbeeldmateriaal
gewerkt is, of ‘indien de publikatie rechtstreeks belangrijk is’ (voor de neerlandistiek).
Waar kan hier de grens liggen? Zal een nieuwe studie van Chomsky opgenomen
worden, omdat men mag aannemen dat die van ‘rechtstreeks’ belang is voor de
Nederlandse GT-grammatici; of een studie van Greimas die ook de neerlandici
mogelijk een basis voor een teksttheorie zal verschaffen? Kan niet iedere
niet-Nederlandse studie over romananalyse in principe rechtstreeks bijdragen tot de
beoefening van de analyse van Nederlands-talige romans? Voor dit uitgebreide
grensgebied zal de redactie zich duidelijke beperkingen moeten stellen. Kosten en
moeite kunnen m.i. beter besteed worden om een zo volledig en zo kritisch mogelijke
bibliografie van de strikte neerlandistiek tot stand te brengen, dan een uitgebreide
en willekeurige lijst van niet-neerlandistische werken die voor de neerlandicus van
belang zijn. Om de laatste categorie te bereiken zijn er de internationale bibliografieën
(de Bibliographie linguistique bijv.), de internationaal-georiënteerde vaktijdschriften
met uitvoerige bibliografische jaaroverzichten (zoals de Publications of the modern
language association of America), en de literatuurbesprekingen en -aankondigingen
in de tijdschriften.
Een tekort van de kwartaalaflevering is, dat men via het trefwoordenregister wel
kan vinden dat bijv. H.G. van den Doel gerecenseerd is, maar niet dat er een recensie
op een studie over Camphuysen verschenen is. Aangezien recensies aanvullingen
kunnen geven op het onderwerp van het gerecenseerde boek, is voor een volgende
onderzoeker de informatie dat er een recensie op een studie over Camphuysen
verschenen is, meestal bruikbaarder dan dat een werk van H.G. van den Doel
besproken is2.
Een plezierig bibliografisch bijprodukt vormen de lijsten van gedepouilleerde
tijdschriften, die menig onderzoeker (al of niet met terugwerkende kracht) voor

2

Dit principe is overigens niet consequent gehandhaafd. In afl. 1 vindt men bijv. Hooft wel
in het trefwoordenregister in verband met recensies; de meeste andere onderwerpen van de
gerecenseerde boeken niet.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

157
andere doeleinden kan gebruiken. Er zal de neerlandicus overigens weinig meer
kunnen ontgaan, want ook Aold Hoksebarge, Avenue, Elegance, Gandalf,
Heidebloemke, Seq, Sextant en Sodipa, worden nauwkeurig voor ons uitgeplozen.
Het toevalselement voor de niet strikt neerlandistische tijdschriften is in de eerste
twee afleveringen nog wel aanwezig. Waarom ontbreekt bijv. onder de vele
tijdschriften voor regionale en lokale geschiedenis het Gelders oudheidkundig
contactbericht, of het Maandblad van ‘Oud-Utrecht’?
Tot het ‘weinige’ dat de neerlandicus nog wel enige tijd ontgaan kan, behoort de
vijfde, geheel herziene druk van het eerste deel van Knuvelders Handboek tot de
geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deze uitgave wordt in de eerste twee
afleveringen niet vermeld, terwijl dit werk volgens Brinkman's catalogus in het eerste
halfjaar van 1970 verschenen is.
Er kunnen verscheidene detailopmerkingen gemaakt worden; het ten onrechte
vermelden van ‘Handleiding’ op de titelbladzijde van de eerste aflevering hoeft
nauwelijks genoemd te worden, wel het omschrijven van ‘Analytische bibliografie’
als studie en kennis van het boek ‘als kostbaar object’ in plaats van het bedoelde
‘tastbaar’ (liever: materieel) op p. 29 van de Handleiding. Allerlei kleine
inconsequenties en onnauwkeurigheden zou men breed uit kunnen meten, maar wie
literatuur zoekt over een onderwerp zal zich door een spelfout, een weggelaten
komma, of een gedeeltelijk verkeerde pagina-aanduiding niet van de wijs laten
brengen. Een bibliografie als deze is een hulpmiddel en geen doel in zichzelf - wat
uiteraard niet wegneemt dat redactie en medewerkers naar zo groot mogelijke
nauwkeurigheid moeten streven. Een laatste, vrij ernstig, bezwaar is de m.i. geringe
overzichtelijkheid van de indeling, rubricering etc. In hoeverre is met typografische
middelen ook in off-set een beter resultaat mogelijk?
Voor een zo uitermate belangrijk project als de BNTL verdienen de redactie - die
bestaat uit mej. H. van Assche, E. Beukenhorst-Kamp, G. Borgers, G.J. van Bork,
C. van Bree, W.A. Hendriks, C. Neutjens, G. de Schutter en R. Spoor -, en hun vele
medewerkers, alle steun en aanmoediging. Een eerdere poging tot een neerlandistische
bibliografie, het Repertorium voor Nederlandsche taal- en letterkunde. I: 1930
(Groningen enz. 1931), had geen levensvatbaarheid. Dankzij het onlangs (nov. 1970)
genomen besluit tot een permanent bureau met een vaste staf, heeft de BNTL gunstiger
vooruitzichten. Het is te hopen, dat thans de retrospectieve overzichten niet te lang
meer op zich zullen laten wachten. Deze zijn van vitaal belang voor de onderzoeker,
die nu soms evenveel tijd moet steken in het bibliografisch voorwerk als in het
eigenlijke onderzoek. Laten de subsidiërende instanties niet vergeten hoeveel, meestal
door de gemenschap duur betaalde man-uren, tot nu toe door individuele neerlandici
aan ‘bibliograafwerk’ besteed worden - niet zelden met onbevredigend resultaat.
Met nadruk zou ik nogmaals op de noodzaak van een kritische bibliografie willen
wijzen: hebben we namelijk door middel van een lopende en retrospectieve
bibliografie, laten we zeggen 200 grotere en kleinere bijdragen over het toneel in de
Renaissance gevonden, wie adviseert ons dan welke tien à twintig
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studies we beslist moeten lezen voor ons bepaalde onderzoek, en welke 180 gerust
verder onder het stof mogen geraken?
Tot slot zou ik de volgende aanbevelingen willen doen:
1. Ook de onderwerpen van gerecenseerde werken in het trefwoordenregister op
te nemen.
2. Het trefwoordenregister een opvallender plaats te geven - bijv. vóór de
systematische afdeling waarop het betrekking heeft -, óf het op de oude plaats
sneller vindbaar te maken - bijv. door papier van een andere kleur te gebruiken.
3. Bij ieder werk in de systematische afdeling een korte aanduiding te geven zoals
nu meestal werken met een weinigzeggende titel hebben (de aant. na +); liefst
in het Engels.
4. De redacteuren-kopijlezers van de belangrijkste vakbladen (NTg, TNTL, SpL,
Lev.T., Stud. Neerl.) te verzoeken, de in hun bladen te plaatsen artikelen van de
rubriceringscode te voorzien - dit bespaart vele uren dubbel werk.
5. De rubriceringen in de systematische afdeling duidelijker aan te geven, bijv.
door ‘running titles’ en rubrieknrs. in de bovenmarge van de pagina, door
uitspringen in de zijmarge, door vet-drukken, of door andere typografische
middelen.
Nov. 1970.
A.N. PAASMAN
De grote bijbelse gedichten van Johan de Haes
(1685-1725). Proefschrift. Drukk. Jeka, Tilburg, 1970. 215 blz.
H.M.J. VAN GALEN,

In 1964 publiceerde Prof. Dr. W.A.P. Smit in de Etudes germaniques een interessante
bijdrage over La vogue de l'épopée biblique dans les Pays-Bas au XVIIIe siècle, later
ook opgenomen in Smits Twaalf studies (Zwolle, 1968). Hij schetste daarin de
ontwikkeling van een genre dat in 1662 door Vondels Johannes de boetgezant in de
Nederlandse letterkunde geïntroduceerd was geworden en tussen 1712 en 1728 in
het werk van Houbraken, Van Hoogstraten, De Haes, Droste, Smout, Klinkhamer
en Hoogvliet - Michiel de Swaens Het leven en de dood van Jesus Christus van 1694
werd hierbij buiten beschouwing gelaten - een (kwantitatieve) bloei bereikte. Smits
bijdrage was een algemeen oriënterend opstel, dat niettegenstaande de grondigheid
waarmede deze genregeschiedenis beschreven werd, ruimte liet voor verdere
detailstudie en daartoe ook stimuleerde.
Zulke studie wordt ons thans aangeboden in de dissertatie, waarop H.M.J. van
Galen, met als promotor Prof. Zaalberg, onlangs te Leiden gepromoveerd is en de
bijbelse gedichten Judas de verrader (1714) en Jonas de boetgezant (1723) van de
Rotterdamse rijmer Johan de Haes tot onderwerp heeft.
Een duidelijk overzicht van de door S. in zijn proefschrift behandelde problematiek
vinden wij in de uitvoerige verantwoording, waarmede het werk aan de lezer
voorgesteld wordt. Daar wordt het belang van het ondernomen onderzoek verdedigd
met de argumentatie, dat De Haes' gedichten geschreven werden in
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een nog niet voldoende bestudeerde periode (het eerste kwart van de 18de eeuw),
dat zij, als exponenten van het litteraire verval, karakteristiek zijn voor hun tijd, op
eigen wijze de Vondeltraditie en een genre dat bijna nog niet bestudeerd is
vertegenwoordigen, aanleiding geven tot een onderzoek van de houding door dichters
op het stuk van poëtische vrijheid tegenover bijbelse stof aangenomen, en tenslotte
voor de studie van invloed, imitatio en daarmee verwante zaken in de genoemde
periode een grote hoeveelheid materiaal opleveren.
S. vangt aan met en nauwkeurige precisering van de door hem bij de bespreking
van een zo ‘onpersoonlijk’ dichter als De Haes, herhaaldelijk te gebruiken termen
‘invloed’ en ‘imitatio’, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de verschillende
vormen van imitatio die men bij de renaissancisten kan onderscheiden. Tegen deze
achtergrond moet het eigen karakter van De Haes' werkwijze een duidelijke vorm
krijgen. De Inleiding wordt besloten met een aantal realia betreffende De Haes'
afkomst, beroep en ook zijn litteraire nalatenschap, waarvan een volledige editie
door H.K. Poot in 1724 bezorgd werd.
In het eerste hoofdstuk bespreekt Dr. Van Galen ‘de invloed van de literaire
stromingen op de grote bijbelse gedichten van de Haes’ en hoewel men het van
methodologisch standpunt uit kan betwisten dat deze invloed besproken wordt
vooraleer de gedichten zelf beschreven worden, moet men de resultaten van dit
hoofdstuk als zeer belangrijk beschouwen. De genoemde werken worden hier met
nauwkeurigheid in hun literair-historische context gesitueerd. Deze nauwkeurigheid
moet des te meer gewaardeerd worden, daar men er door S. van overtuigd wordt dat
het niet gemakkelijk is steeds duidelijk tussen de twee hoofdstromingen van het
eerste kwart der 18de eeuw, de Vondeltraditie en het Frans-klassicisme, te
onderscheiden. Wat de invloed van de barokdichter Vondel op De Haes betreft - S.
hanteert daarbij hoofdzakelijk de normen door F.L. Kerkhoff in haar opstel over De
literaire stijl van de Barok aangegeven - constateert Van Galen enige sporen in Judas
de verrader, maar geen nawerking meer in Jonas de boetgezant. In vele andere
opzichten zal het laatste gedicht, waarin De Haes zich, tengevolge van de
‘poëtenoorlog’, waarbij hij het grote mikpunt van de bespotters der Vondelnaäperij
was geweest, ver van zijn model verwijderd heeft, t.o.v. Judas de verrader grote
verschillen vertonen. Elk der volgende hoofdstukken leidt tot deze constatatie.
Hoofdstuk II geeft, nauw aansluitend bij Prof. Smits hierboven genoemd opstel,
niet alleen een antwoord op de vraag hoe Judas en Jonas zich tot het genre van het
bijbelse epos verhouden, maar lost dergelijke vraag, door onderzoek van de
aanwezigheid van ‘het grootse’ en van andere elementen van de eposstof en ook door
analyse van vormelementen, ook op voor alle grote bijbelse gedichten die tussen
1662 en 1723 in Nederland geschreven zijn. Wat De Haes' gedichten in het bijzonder
betreft, ziet Van Galen noch in Judas noch in Jonas de kenmerken van een waarachtig
epos. Het eerste noemt hij ‘een dichterlijke levensbeschrijving van een bijbels
persoon’, het tweede, een werk waarin nauwelijks nog literaire aspiraties merkbaar
zijn, ‘gedeeltelijk... een dichterlijke levens-
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beschrijving van een bijbelse persoon, gedeeltelijk... een berijmde preek’. Ook Smit
kon beide werken geen epen noemen, zij waren voor hem enkel ‘des récits biblioques
mis en vers’.
De Haes' twee gedichten in Hoofdstuk III verder vergelijkend, ontdekt Van Galen
in het eerste werk, binnen de Vondelimitatie nog uitingen van beperkte creativiteit,
terwijl hij in het tweede werk, waarin Vondel als model losgelaten wordt, niet de
minste creativiteit meer constateert. Zij heeft hier plaats gemaakt voor dissimulatio,
d.i. navolging verdoezeld door vertaling. Een artistieke vooruitgang kan men in De
Haes' jongste gedicht allerminst waarnemen. Ook op het stuk van de poëtische vrijheid
tegenover bijbelstof vertonen Judas en Jonas grote verschillen. In het eerste gedicht
blijkt De Haes nauw aan te sluiten bij de drie regels die Vossius in dit verband de
dichters voorgehouden had en aan de Rotterdammer uit Vondels Gebroeders bekend
waren: ‘'t Geen Godts boek zeit, nootzakelijk; 't geen het niet zeit, spaerzaem; 't geen
hier tegens strijdt, geenszins te zeggen’. In Jonas de boetgezant daarentegen is de
eerbied voor de bijbeltekst heel wat groter geworden, terwijl een hiermede gepaard
gaande sterker geworden drang naar stichtelijkheid op de voorgrond treedt.
Het laatste hoofdstuk van Van Galens studie is gewijd aan het element dat in de
renaissance en het klassicisme aan het epos inherent werd gedacht: het merveilleux.
Hierin konden drie soorten onderscheiden worden: het goddelijk wonderbaarlijke
(dat heidens of kristelijk kon zijn), de magie en het menselijkwonderbaarlijke.
Vanzelfsprekend is hier vooral het ‘merveilleux chrétien’ van belang. Weer blijkt
dit alleen in De Haes' eerste bijbelse gedicht voor te komen, maar dan toch nog in
mindere mate dan bij Vondel die het niet met de klassieke eis van de
waarschijnlijkheid in strijd achtte, niet uitdrukkelijk in de Bijbel vermelde wonderen
in zijn verhaal op te nemen. Van Galen acht het niet onmogelijk dat De Haes zijn
houding tegenover het ‘merveilleux’ onder invloed van Houbraken en Boileau
gewijzigd heeft, al kan hij hiervoor geen direkte bewijzen aanhalen.
Dit voortdurend zoeken naar ‘verklaring’ typeert Van Galens werkwijze. S. stelt
zich nooit tevreden met constataties, hij wil ook steeds een antwoord vinden op het
waarom van de geconstateerde verschijnselen. Op die manier worden herhaaldelijk
draden blootgelegd die de dichter met voorgangers en tijdgenoten verbinden en lost
Van Galen de gedane belofte in niet alleen afzonderlijke gedichten te bespreken,
maar ook een stuk literatuurgeschiedenis te schrijven. Hierdoor worden wij zelfs
meer geboeid dan door de besproken gedichten zelf, die Van Galen ook zonder
aarzeling produkten van letterkundig verval noemt. En al zouden wij ons niet zo
gemakkelijk, als met S. gebeurt, ertoe laten verleiden om voor alle aspecten van een
literaire ontwikkeling beïnvloeding van buitenaf te onderstellen en op te zoeken,
toch noemen wij zijn boek een geslaagd voorbeeld van methodische aanpak, dat wij
warm kunnen aanbevelen aan allen die werken willen analyseren, waarin de imitatio
als vormprincipe gegolden heeft. En iedereen weet dat zulke werken talrijk zijn.
I. ROOSE
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[Nummer 3]
An anatomy of melancholy
Huygens' ‘Op de dood van sterre’ en de afsluiting van ‘Dagh-werck’
1. Men kan bij de interpretatie van het kunstwerk twee mogelijkheden onderscheiden:
de eerste en onontbeerlijke is die van het kunstwerk op zich als een zelf-standige
structuur; en de tweede de ‘toe te voegen’ interpretatie, - als het kunstwerk in een
groter geheel is ingeschakeld -, waarbij de mate van onontkoombaarheid afhangt van
de mate van gestructureerd zijn van dat groter geheel. In het eerste geval dient elk
onderdeel van het kunstwerk beschouwd te worden in verband met de context en
bevindt het zich altijd in een niet uit te schakelen contextuur; in het tweede geval is
het gehele kunstwerk in de nabijheid gebracht van andere gehelen en bevindt het
zich in een contiguïteit, waarbij de samenhang met die andere gehelen van een
verschillende graad van intensiteit kan zijn en de onontkoombaarheid van een
interpretatie-vanuit-die-samenhang afhangt van de intensiteit van die samenhang.
Het inschakelen van een kunstwerk in een groter geheel vindt in de literatuur
voortdurend plaats bij de samenstelling van gedichtenbundels. De dichters zien zich
daarbij voor de taak geplaatst, gedichten die in verschillende omstandigheden of
vanuit verschillende vormproblemen ontstaan zijn, in een groter geheel onder te
brengen; en er zijn er, die deze taak serieus opvatten en in de samenhang der gedichten
een bepaalde betekenis leggen. Het kan gebeuren dat zij daarbij geïnspireerd worden
tot het schrijven van gedichten die een centrale betekenis in die samenhang krijgen;
het kan evenzeer voorkomen, dat reeds bestaande gedichten door wijzigingen aan
die samenhang worden aangepast. Zo kan de contiguïteit tussen de gedichten van
een dichtbundel van min of meer bepalende aard voor de betekenis van de gedichten
afzonderlijk worden. Er is nu eenmaal een verschillende intensiteit in de samenhang
tussen de sonnetten van Dantes La vita nuova en Kloos' Verzen I.
De mate waarin de betekenis van 't Laetste in Gezelles Gedichten, Gezangen en
Gebeden (1862) door de plaats in de bundel bepaald wordt,
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is belangrijk: het vers is als laatste van de bundel duidelijk als afsluitend gedicht van
een bundel bedoeld (het werd er ook voor geschreven), hetgeen minder tot uiting
kwam, toen vanaf 1904 door toedoen van de tekstbezorger Stijn Streuvels achter dit
gedicht nog andere werden afgedrukt1. Toen leek het een gedicht dat meer een
definitief afscheid van het dichterschap dan van een dichtbundel betekende, en werd
het een van de pijlers onder de theorie over Gezelles ‘zwijgen’ na 1860. Minder
dwingend, maar toch wel in een bepaalde richting wijzend, is de plaats van Kleine
Prélude van Ravel aan het slot van de afdeling Tuinfeesten in Nijhoffs bundel Vormen;
het is immers vreemd, dat een gedicht dat alleen de voorbereidingen vertelt tot een
tuinfeest, een reeks gedichten over ‘Tuinfeesten’ afsluit. Voor wie waarneemt dat in
dit gedicht het accent, op de wijze van een humoreske, ligt op het nog niet tot stand
brengen van het kunstwerk (een muziek- en dansuitvoering), is de parallel duidelijk
met het laatste gedicht Het steenen kindje van de volgende afdeling Dagboekbladen,
waar eveneens het nog niet tot stand komen van een kunstwerk (een gedicht) wordt
uitgebeeld, zij het op veel tragischer wijze. Door dat parallellisme wordt een bepaald
facet van een gedicht wat meer belicht, al is het zonder die rangschikking ook wel
duidelijk2.
Een bijzonder geval doet zich voor bij het bekende sonnet Op de dood van Sterre
van Constantijn Huygens. Het gedicht werd door Huygens op 24 januari 1638
gedateerd, ruim een half jaar na de dood van zijn vrouw op 10 mei 1637. Hij
publiceerde het in Koren-bloemen achter Daghwerck, waarvan hij de slotfase in
verzen (vv. 1972-2063) in juni 1638, en de daarachter komende slotfase in proza,
tegelijk met zijn ‘Voor mijn' Uytleggingh’ (dat aan het geheel voorafging), in juli
1638 voltooide: als sluitsteen volgt daar ons sonnet op, dat dus reeds een half jaar
eerder was geschreven.
Huygens heeft Dagh-werck inclusief vv. 1972-2063, slotproza en sonnet als één
geheel willen zien: zowel in de eerste druk van Koren-bloemen van 1658 als de
tweede van 1672 (welke zorgvuldiger is dan de eerste) is het één geheel, in 1658 als
het het ‘Seste Boeck’ van blz. 333 t/m 439, in 1672 als het ‘Vierde boeck’ van blz.
175 t/m 252. Wel is het zo, dat in 1658 én 1672 het sonnet apart op de laatste bladzijde
staat, waarbij in 1658 de voorlaatste bladzijde onder het proza duidelijk veel wit
vertoont; alle twijfel verdwijnt toch, als men in de uitgave van 1672

1

J.J.M. WESTENBROEK, Van het leven naar het boek, Kapellen 1967, blz. 292 vlgg. en 17* noot

2

68.
Zie mijn: De druiven in het boudoir. Een nieuw commentaar op Nijhoffs ‘Kleine Prélude
van Ravel’, Nwe Taalgids, jrg. 64 (1971), blz. 63-64.
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boven de titel Dagh-werck op blz. 175 ‘Vierde Boeck’ leest en onder het sonnet op
blz. 252 ‘Einde des vierden Boecks’. Hier hebben we dus een duidelijk geval, dat
een dichter met een reeds voorhanden zijnd gedicht een ander nog onvoltooid werkstuk
afrondt, en kunnen we nagaan of het onvoltooide werkstuk invloed op de
totstandkoming van het gedicht en omgekeerd dit gedicht op de afronding van het
geheel heeft uitgeoefend, en tenslotte in hoeverre de interpretatie van een
oorspronkelijk steeds als onafhankelijk werkstuk gelezen gedicht door de inschakeling
in een ander geheel wijziging of aanvulling verdient. Daartoe beschouw ik eerst de
tekst van het sonnet zonder, voor zover dat mogelijk is, rekening te houden met de
contigue tekst van Dagh-werck; daarna onderzoek ik de plaats van het sonnet in het
geheel van Dagh-werck en ga ik na in hoeverre de interpretatie van het gedicht door
de contiguïteit binnen Dagh-werck bepaald dient te worden3.
2.

Op de dood van Sterre
Of droom ick, en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdweenen?
Ick waeck, en 't is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet.
O Hemelen, die my haer aengesicht verbiedt,
Spreeckt menschen-tael, en seght, waer is mijn' Sterre henen:
5 Den Hemel slaet geluyt. ick hoor hem door mijn' stenen,
En seght, mijn' Sterre staet in 't heiligh gebied
Daer sy de Godheit, daer de Godheit haer besiet,
En, voeght het lacchen daer, belacht mijn ydel weenen.
Nu, Dood, nu snick, met een verschenen en verby,
10 Nu doorgangh van een' steen, van een gesteên ten leven,
Dun schutsel, staet naer by; 'k sal 't u te danck vergeven;
Komt, Dood, en maeckt my korts van deze Cortsen vry:
'k Verlangh in 't eewigh licht te samen te sien sweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn lijf, mijn' God, mijn' Sterr, en my.

Dit zo bekende gedicht heeft meermalen aanleiding gegeven tot commentaar. Het is
beter voorbij te gaan aan hetgeen Lissens ooit schreef4 en te beginnen met het wel
mislukte commentaar dat Jacques Kruithof onlangs publiceerde,5, maar dat toch de
verdienste heeft enkele problemen (bij mijn weten voor het eerst) al ‘close reading’
op te werpen;

3

4
5

De teksten werden bestudeerd in en overgenomen uit het vierde deel (derde druk) van de
Pantheon-uitgave van Huygens' Korenbloemen, blz. 201-293, na gecollationeerd te zijn met
Koren-bloemen, tweede druk van 1672. Ook werd gebruik gemaakt van Voet-maet, rijm en
reden. Bloemlezing uit Huygens' gedichten door DR. F.L. ZWAAN, Zwolle, 1963, blz. 32-40.
Poëtisch handspiegeltje, Brussel-Amsterdam 1956, blz. 9-10.
Kentering, 11e jrg, 1970, blz. 18-23 onder de titel Een godsspraak binnensmonds.
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het niet helemaal kloppen van de tegenstellingen in de vv. 1 en 2, de verschillende
bewoordingen Hemelen in v. 3 en Hemel in v. 5, en de conditionele bijzin: ‘voeght
het lacchen daer’ in de toespraak van de ‘Hemel’ in v. 86. Laat ik met het bezwaar
betreffende de bijzin in v. 8 beginnen. Kruithof meent dat in de woorden van de
Hemel: ‘voeght het lacchen daer’ de illusie, dat de Hemel spreekt, verstoord wordt:
de Hemel weet toch als de alwetendheid zelf wel, wat al dan niet passend is? ‘Wij,
zijn lezers, luisteren naar de Hemel, maar Huygens praat erdoorheen’. Deze bewering
hangt echter af van de opvatting dat Hemel in v. 5 ‘de hemel des lichts’ is, waar de
Godheid zich met Sterre bevindt, en dat dus het Allerheiligste in ‘menschen-tael’
spreekt. Deze interpretatie lijkt me onjuist. Kruithof wijst op het verschil Hemelen
(plur.) in v. 3 en Hemel (sing.) in v. 5, en knoopt daar het volgend verschil in betekenis
aan vast: Hemelen is het uitspansel, het zichtbare heelal met zijn zeven sferen of
hemelen van Saturnus, Jupiter, Mars, de Zon, Venus, Mercurius en de Maan, en de
Hemel is de onzichtbare hemel, waar God woont. Kruithof baseert dit verschil nergens
op, en hij kan dat ook niet. Hij sleept er Bergsma's inleiding tot Vondels Lucifer bij
om Huygens' wereldbeeld uiteen te zetten, wat voor die tijd van doorzettende
veranderingen in het wereldbeeld zeker bij de vader van Christiaen Huygens een
onverstandige daad is. Hij had beter kunnen refereren aan Rosalie Colie's The
Cosmology of Constantijn Huygens. A study of Daghwerck7 n.a.v. Huygens'
aantekening 108 bij v. 1122 vlgg. van Daghwerck waar staat: ‘Somwijlen sal ick
mijne gedachten voeren boven alle de versierde (dus verzonnen JW) hemelsche
ringen, tot in den hoogen, onendigen, onbegrijpelicken Hemel’. Hemelen en Hemel
in het sonnet slaan op hetzelfde uitspansel; alleen valt bij Hemelen het accent op de
samengesteldheid van dat uitspansel en in Hemel op de eenheid van dat geheel.
Huygens gebruikt ook elders heel rustig Hemelen en Hemel in één zin zonder het
door Kruithof gestelde verschil, nl. in proza-aantekening 123 bij Dagh-werck, vv.
1213 vlgg.: ‘Ick gae bedencken de deftige gestaltenisse des Hemels, der wolcken,
ende insonderheit der Sonne, die, als de Prophete seght, als een Bruydegom uyt sijne
kamer komt, dewijle de Hemelen een' Tale spreken die alle volcken

6

7

De uitleg van vergeven in v. 11 in de huidige betekenis op blz. 21 had Kruithof zijn lezers
kunnen besparen door de aantekening bij Zwaan op blz. 33 op te slaan: de interpretatie van
‘'k zal 't u te danck vergeven’ als ‘ik zal het u dank weten’ had hij daar kunnen lezen. Kruithofs
bezwaar tegen de vv. 1 en 2 wordt eerst tegen het eind van het artikel besproken, omdat de
interpretatie van deze verzen alleen in het licht van de contiguïteit binnen Daghwerck mogelijk
is.
The Germanic Review, XXX (1955), blz. 101-109.
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verstaen’ (cursiveringen van mij). Het is dus niet de Alwetendheid die als ‘Den
Hemel’ spreekt, maar het uitspansel, dat bij klaarlichte dag Huygens het aangezicht
van zijn Sterre ‘verbiedt’ en op zijn vraag antwoordt. Wie beweert dat het uitspansel
alwetend is? Geen godsspraak dus, en daarmee vervalt Kruitshofs bezwaar.
Er is nog iets, dat Kruithof in dit verband is ontgaan. De woorden van ‘Den Hemel’
worden niet in de directe rede, maar in een soort Erlebte Rede gegeven: de volgorde
der directe rede is bewaard, maar het gebruik van het pronomen possessivum mijn
(‘mijn' Sterre’ in v. 6 en ‘mijn ydel weenen’ in v. 8) trekt de weergave van 's Hemels
woorden in de ban van de ikfiguur. Dit duidt op een bepaalde gemoedstoestand van
deze ‘ick’. Commentators hebben in hun aantekeningen de neiging het woord stenen
in v. 5 in verband te brengen met Huygens' verdriet (Zwaan tekent aan: ‘steunen,
klagen, jammeren’; Anton van Wilderode in zijn prachtige schoolbloemlezing De
dubbelfluit I: ‘jammeren’), hoewel stenen in de betekenis van ‘steunen’, ‘zuchten’
in verband gebracht kan worden met Cortsen in v. 12, dat gewoonlijk ook weer met
verdriet wordt geassocieerd (Zwaan: ‘koorts, hier: onrust, begeerte om te sterven’,
Anton van Wilderode: ‘koortsachtig verlangen’). Nu pleit ik er niet voor, hier de
psychische zijde buiten beschouwing te laten, maar ik meen dat het onjuist is de
somatische aspecten te verwaarlozen. Huygens wijst er in Dagh-werck vv. 990-992
op, dat hij van koortsen een voortdurende last heeft (‘Cortsen, Corsten van soo taeyen
sleet/ In mijn ad'ren, als ghy weet’). In een brief aan Barlaeus van 5 januari 1638
schrijft Huygens: ‘Ik voel mij nog niet goed, hoewel ik weet, dat er bij mijne ziekte
ook veel inbeelding is. (...) De lust om te schertsen ontbreekt mij geheel’9. Het is
natuurlijk niet van belang, of Huygens op 24 januari 1638 werkelijk koortsig was;
het gaat er alleen om, of we de uitbeelding van een koortsige toestand bij Huygens
zouden kunnen verwachten. Dit blijkt uit deze biografische gegevens inderdaad het
geval te zijn10. In Op de dood van Sterre zijn van zulk een uitbeelding aanwijzingen:
de toespeling in ‘stenen’ op koorts, het noemen van ‘Cortsen’ in v. 12 en vooral, het
stokkende, onrustige ritme in het gehele gedicht (met uitzondering van v. 13, waar
de hoop op verlossing woorden vindt). Het gehele gedicht door is de koortsige dichter
aan het8

9
10
8

J.A. WORP, De Briefwisseling van Consiantijn Huygens 1608-1687, tweede deel 1634-1639,

Den Haag, blz. 330, brief nr. 1783.
Reeds op 19 juni 1626 schreef Huygens Koortsighe Bedde-bede naar aanleiding van een
ziekte die drie maanden duurde.
2de oplage, Antwerpen-Utrecht 1969, blz. 287.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

166
woord, óók in het tweede kwatrijn. Uit het zo zeer op eigen lijden geconcentreerde
gejaagde spreken blijkt het onvermogen tot objectieve weergave van een anders
woorden (hier van de ‘Hemel’) uit de Erlebte Rede in de vv. 6-8.
3. De belangrijkste commentaar op ons gedicht gaf S.F. Witstein in het proefschrift
Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance, Assen 1969, blz. 238-242, waarin
het sonnet werd ‘bezien tegen de achtergrond van de theorie van het genre’ gedichten,
geschreven bij gelegenheid van een sterfgeval. De drie elementen die in deze poëzie
alle drie of in combinatie van twee optreden, zijn: de luctus (de klacht om het verlies),
de laus (de lof van de gestorvene) en de consolatio (de troost); S. Witstein gaat na,
in hoeverre deze elementen voorkomen en met welke argumenten ze worden
opgebouwd.
In het eerste kwatrijn van Op de dood van Sterre is de tegenstelling tussen dag en
nacht in vv. 1 en 2 slechts de aanloop tot de sterk klagende vraag van het ‘waar is
gebleven’. In het tweede kwatrijn wordt deze klacht opgevangen door de troost in
het antwoord van de hemel, dat Sterre in ‘'t heilige gebied’ de Godheid en de Godheid
haar aanschouwt. De laus op Sterre ontbreekt geheel, de luctus schijnt zich te
ontwikkelen, maar slaat meteen om in een consolatio. In het sextet gebeurt dit
eveneens: het verzoek van de dichter tot de dood in de eerste terzine om hem ook te
laten sterven is een gebruikelijk argumentum om uitdrukking te geven aan de smart
over het verlies van de echtgenote, waarin tevens de laus op de huwelijkstrouw ligt
opgesloten. De dood is dan in deze sfeer geen verschrikking meer, maar een
vertroostend vooruitzicht. Dit argumentum, gebruikt bij een luctus, blijkt echter,
gezien de tweede terzine, een inleiding te zijn op de consolatio, die in het vooruitzicht
op een eeuwig samenzijn is te vinden. Het sextet is gemaniëreerder dan het octaaf:
vooral de perifrase van de dood in de eerste terzine is gekunsteld, en vanuit de aan
Filippenzen I: 23 verwante titel in het handschrift ‘Cupio dissolvi. Op de dood van
Sterre’ wordt de paradox geschapen, dat een duidelijk als tot de luctus behorend
argumentum een consolatio inluidt. Voorts laten de terzinen ‘een fraaie verstrengeling
zien van boven- en ondertoon’: in de eerste terzine geeft één regel (v. 10) uitzicht
op het eeuwige leven en de twee andere regels op de snelheid van het stervensproces,
en in de laatste terzine omgekeerd slechts één regel (v. 12) op de vlugheid van de
dood en twee regels op de eeuwigheid van het hemels leven in eenheid met God en
Sterre: ‘het
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is vooral aan de intensiteit van dit wisselspel te danken dat zich uit het
klaagargumentum een zo duidelijk consolatief argument ontwikkelt’11.
Het sonnet Op de dood van Sterre kwam eerst in de openbaarheid als slotwerk van
Dagh-werck. Merkwaardig is dat S. Witstein bij de bespreking van Op de dood van
Sterre en van Huygens' andere gedichten over deze droevige gebeurtenis nalaat het
slotgedeelte-in-alexandrijnen van Dagh-werck (vv. 1972-2063), al dan niet met het
prozaslot, in de beschouwingen te betrekken. In deze slotgedeelten, vooral in de
alexandrijnen, wordt de overledene uitvoerig herdacht: indien het sonnet als funerair
gedicht wordt besproken, hadden ook deze delen tot onderwerp van onderzoek
gekozen moeten zijn, te meer daar ze door Huygens zelf steeds mét dat sonnet binnen
het groter geheel van Dagh-werck werden gepubliceerd. In juni/juli 1638 kreeg de
afsluiting van Dagh-werck haar beslag. We kunnen nog aan het handschrift dat voor
de druk van 1658 werd gebruikt, zien hoe de situatie was: gereed waren het gedeelte
van Dagh-werck in verzen van 4 trocheeën tot en met v. 1971 én het sonnet Op de
dood van Sterre, beide in hetzelfde nethandschrift (een ander dan het handschrift
waarin Huygens zelf de ons als vroegst bekende van de twee handschriften van Op
de dood van Sterre schreef). Tussen het onafgemaakte Dagh-werck en Op de dood
van Sterre was als het ware een gat, dat door Huygens in hetzelfde handschrift als
de vroegste versie van het sonnet werd ‘opgevuld’ met de verzen 1972-2063 en het
proza12.
Het Dagh-werck, oorspronkelijk vooral in 1630 geschreven als de schildering van
het komende huwelijksgeluk dat hij dacht te zullen vinden,13 was vervuld van de
levende geliefde. Het sonnet daarentegen was vervuld van het verlangen naar de nu
gestorven en voorgoed van het aardse naar het hemelse vertrokken Sterre, evenwel
in de zekerheid dat hij met haar in God voorgoed verenigd zou worden. Het
Dagh-werck was vol van de laus, de lof van de levende Sterre, in het sonnet ontbreekt
de laus volledig, en verkeert de luctus meteen in een consolatio.
Het was Huygens psychisch onmogelijk de schildering van het hem ideaal gedachte
huwelijksleven met Sterre te voltooien. Hij moest nu de breuk, die in zijn leven was
gekomen, ook in het werkstuk gestalte geven. Daartoe liet hij het laatste vers van het
fragment, v. 1971: ‘Spreeckt ghy, Sterre, neffens my’, niet rijmen op v. 1972;
bovendien is v. 1971 de laatste in 4 trocheeën en v. 1972 de eerste in 6 jamben. Zo
wordt de

11
12
13

O. c. blz. 241.
Hiertoe werd het handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage geraadpleegd.
THEOD. JORISSEN, Constantin Huygens. Studiën. Eerste deel, Arnhem 1871, blz. 233.
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breuk reeds verstechnisch weergegeven. In v. 1972 wordt het ‘neffens mij’ van v.
1971 voortgezet: ‘Maer wie staet neffens my? wat spreeck ick, en waer henen?’ via
welke vraag de dichter komt tot de korte mededeling van Sterres overlijden:
mijn' Sterr is uytgeschenen;
Daer sleept een' witte wolck haer' dampen over heen:
Sy strijckt ten Tijden uyt (w. 1973-1975)

en onmiddellijk daarop tot een uitvoerige, de hoofdmoot vormende luctus (vv.
1975-2049), vooral in de vorm van een iacturae demonstratio (‘het aanwijzen van
de betekenis van het verlies’, Witstein, blz. 108). Deze iacturae demonstratio is
opgebouwd uit een lange reeks argumenta in de vorm van retorische vragen: ‘Wien
sal ick, sonder u, doen deelen in mijn lijden? Wie sal mijn toevlucht sijn’ enz. enz.
De inhoud daarvan wordt toegelicht met beweringen omtrent de ‘Wereld’: ‘De Wereld
is soo barsch, soo koel van medelijden’ (v. 1996), ‘de Wereld is soo wijd
Gemaeghschapt in den nood’ (vv. 2011-2012), ‘de Wereld is soo bits Op 's naesten
voorden-wind’ (vv. 2030-2031), ‘De wereld is soo vies’ (v. 2037), in welke
vijandigheid Sterre zijn onontbeerlijke steun en toeverlaat was. Ook als lezeres en
critica van zijn dichterlijk werk mist hij haar (vv. 2039-2045). Sterres vertrek is
echter definitief, zij is buiten de wereld getreden: ‘Sy is geen' Sterre meer; Sy treedt
op Sterren’ (w. 2051-2052).
Op dit moment is de luctus zover uitgediept, dat hij vraagt aan de vrienden die
een soortgelijk verlies hebben geleden, hem te troosten. Hij zal gewillig naar hun
spreken luisteren, want tot zelf spreken ontbreekt hem nu de kracht (vv. 2052-2059).
Aldus vindt Huygens vanuit de iacturae demonstratio in schijn de wending naar de
consolatio, in werkelijkheid naar het zwijgen:
Tot spreken hoort noch kracht; de mijne gaet te niet:
Spreeckt, vrienden, ick...

Daarop volgt na een regel wit een kwatrijn (met gekruist in plaats van het tot nu
gebruikte gepaard rijm), waarin de pen terneer ligt. De consolatio komt kennelijk
niet tot stand:
Sy (= de pen) sal niet leveren als leeden-lied en lijcken (V. 2061).

Zou er meer geschreven worden en het gedicht ‘volmaeckt’ in de dubbele zin des
woords worden, dan zou het niet op zijn vader lijken, wie immers de kracht ontbreekt
om het gedicht af te maken... en de consolatio te schrijven.
Hierna komt het prozastuk, waarin Huygens vertelt hoe hij zich oor-
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spronkelijk het vervolg en het slot van Dagh-werck gedacht had. De aanvang is echter
wat wonderlijk. Huygens sluit namelijk niet aan op de laatste regels van het in
alexandrijnen geschreven gedeelte, maar keert terug naar het slot van het
oorspronkelijke stuk in 4 trocheeën per regel. De eerste zin luidt immers:
Mijn voornemen was op den selven voet als tot hier toe (cursivering van mij J.W.) dwers door
de Boeck-Kamer te wandelen, enz.

Wanneer hij de oorspronkelijke opzet van Dagh-werck verteld heeft, begint hij
opnieuw het overlijden van zijn Sterre mede te delen:
Soo steil had ick derven op sien, mijn Leser. Maer mijn' lieve Leester, dien dit eenigh te gevalle
gewrocht wierde, dieder my in steunde en stierde; die my leerde wat sy hooren wilde, ontviel
my daer ghy myn' beswijcken gesien hebt.

Dit ‘beswijcken’ kan niet slaan op de vv. 2052-2059, want dát zwijgen vindt plaats
ná de dood van Sterre, wanneer hij zijn vrienden om steun heeft gesmeekt: hier doelt
hij op de breuk na v. 1971. Bovendien sluiten na de geciteerde prozazin de eerste
woorden van het citaat uit Petrarca bij v. 1971 aan: E volea dir oftewel zij wilde
spreken... (De altijd weer overgenomen of aanbevolen verkeerde vertaling van
Bilderdijk: ik stamelde verduistert dit verband).
Huygens herdenkt het sterven van Sterre in een merkwaardige slotpassage, rijkelijk
voorzien van citaten uit verscheidene gedichten van Petrarca14. Deze passage dient
weer ter verklaring van zijn onvermogen om het werk te voltooien. Hier schemert
duidelijker het geluk van Sterre door, al is het meteen in tegenstelling tot zijn eigen
verdriet.
Zo in het eerste citaat:
E volea dir; ô di miei, tristi e lenti,
E più cose altre; quand'io vidi allegra
Girsene lei fra belle alme lucenti15.

Laat de lezer aanvaarden wat er is. ‘Maer en verght my niet dat ickse natrede. Mijn'
Leid-STERRE miss ick, ende moet swichten:
Morta colei che mi facea parlare,
E che sistava de' pensier' miei in cima.
Che poss'io più?’16

14
15

16

Zie voor de bronnen C. YPES, Petrarca in de Nederlandse letterkunde, Amsterdam 1934, blz.
122-123.
‘En zij wilde spreken; o mijn droevige en langzame dagen,
En nog andere dingen; wanneer ik haar vrolijk tussen
de schone lichtende zielen zag rondgaan’.
‘Gestorven is zij die mij deed spreken,
En die zich bevond in de top van mijn gedachten.
Wat kan ik meer?’
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Laat de dichter in vrede zwijgen; want, zegt het Griekse slotcitaat: wat is van meer
gewicht voor een van verzorging beroofde man op aarde dan een gestorven
echtgenote? Nog steeds valt het accent op het zelfbeklag, al wordt het tegendeel, het
geluk van Sterre in de hemel, in de citaten wat meer zichtbaar. Daarop nu volgt het
sonnet met zijn verrassende nadruk op de consolatio der te verwachten eeuwige
hereniging in God in de hemel.
Het is hier de plaats, dat ik het nog niet besproken bezwaar wil beschouwen dat
Kruithof tegen de vv. 1 en 2 koestert. Volgens hem duidt v. 1 een tegenstelling aan:
‘ofwel Huygens droomt dat Sterre verdwenen is, ofwel zij is werkelijk onvindbaar.
Vers 2 geeft de oplossing: Huygens is wakker, en Sterre ziet hij niet. Dat spreekt
vanzelf: overdag zijn de sterren onzichtbaar (...) Alleen: Als Sterre overdag
onzichtbaar blijft, dan moet zij 's nachts verschijnen (d.i. schijnen), maar dat doet zij
niet. Hoogstens in Huygens' droom - maar hij vraagt zich af of hij droomt, dus zal
zij nog wel niet gekomen zijn’. Kruithof vindt ‘dat Huygens zich er hier wat al te
gemakkelijk van af gemaakt heeft. De twee beginverzen zijn niet weldoordacht
genoeg - wat de lezer mag verwachten nu ze zo'n doorwrochte indruk maken’. Men
moet, dunkt me, bij een vernuft als Huygens oppassen, voor men hem beschuldigt
van ondoordachtheid: zo bij iemand, dan kan dit bij hem als een boemerang werken.
Kruithof heeft uit het oog verloren, dat Op de dood van Sterre het slotstuk is van
Dagh-werck. Oorspronkelijk bestonden alleen het torso gebleven in trocheeën
geschreven deel én het sonnet. Daartussen vulde Huygens het stuk in alexandrijnen
en het proza in. Er is (ik vermeldde het reeds) een vroeger handschrift van het
slotsonnet, door Huygens zelf geschreven: interessant is dat de titel
Cupio dissolvi
Op de dood van Sterre

met lichtere inkt aan de daaronder staande tekst schijnt toegevoegd te zijn. Denken
we die titel dan ook even weg en nemen we aan, dat Huygens het gedicht, evenals
niet alleen de alexandrijnen 1972-2063 maar ook, zoals we zagen, het proza, wilde
laten aansluiten bij v. 1971. Huygens was bij dat vers gevorderd tot het midden van
de dag. Hij spreekt over verschillende regeringsvormen en merkt op, hoe ieder zijn
stelsel het beste vindt:
Wie wil tussen Boom en Schellen,
't Kittelachtig vonnis vellen?
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En dan vraagt Huygens het oordeel van Sterre in de regel waarmee het werk afbreekt:
1971 Spreeckt ghy, Sterre, neffens my.

Laten we in deze situatie de eerste regels van het sonnet volgen:
Of droom ick, en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdweenen?
Ick waeck, en 't is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet.

Nu slaat Huygens' vraag, of hij droomt, op de voorbije situatie van v. 1971, die in
strijd is met de huidige werkelijkheid: áls hij Sterre naast zich ziet om hem te
antwoorden, dan kan het alleen een droom in de nacht zijn; ziet hij haar niet en is zij
verdwenen, dan waakt hij en bevindt hij zich in de realiteit. Het is overigens een
onzekerheid die te meer, - in het reeds genoemd verband met het stokkende ritme in
nagenoeg het gehele gedicht, de Erlebte Rede in vv. 6-8, ‘stenen’ in v. 5 en ‘Cortsen’
in v. 12, - duidt op een uitbeelding van een koortsige toestand. Het antwoord op deze
onzekerheid geeft v. 2.
De constatering ‘'t is hoogh dagh’, die binnen de contextuur van het gedicht zonder
meer ‘middag’ betekent, krijgt binnen de contiguïteit van het geheel, dat onder titel
Dagh-werck verscheen, een speciale bijbetekenis. De opdracht van het gehele werk
aan Sterre is in de volgende bewoordingen gesteld:
Illustrissimo siderum
S'TELLAE,
Animae dimidio suae,
Diem vitae,
Vitam diei,
Operis dimidium sui,
et sui,
Cum aeterno luctu
d.
non suus autor.17

In Dagh-werck had Huygens een beeld willen geven van een ideale dag: de
beschrijving van deze ene dag moest het beeld van een geheel leven worden. De dag
werd in het gedicht echter half voltooid, doordat op de helft van zijn leven hem zijn
vrouw ontviel. Aan weerszijden van een citaat uit Petrarca (‘E compiè sua giornata
inanzi sera’18) schrijft Huygens in zijn proza vlak vóór het sonnet: ‘Soo ick ontrent
den middagh

17

18

‘Aan de glansrijkste der sterren,/Sterre,/ de helft van zijn ziel,/ draagt de dag van zijn leven,/het
leven van een dag/ en van zichzelf/ met eeuwige rouw/ op/ de zichzelf niet meester zijnde
schrijver’.
‘en voltooit zij haar dag vóór de avond’.
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sweette, gingh sy slapen (...) Jae, tot mijnent, langh voor noen: wat haer belanghde,
geen' oogenblick te vroegh.’ In het sonnet heeft ‘hoogh dagh’ de betekenis van
‘middagh’, ‘langh voor noen’, niet alleen wat het etmaal, maar ook wat het leven
betreft:
...'t is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet.

Uit de door Huygens aan het sonnet gegeven contiguïteit komt ook deze bijbetekenis
voort. Bij de veronderstelde onmiddellijke aansluiting van het sonnet bij v. 1971
spreekt deze allusie des te duidelijker.
Kruithof, wiens verdienste het is als eerste op het binnen de contextuur - alléén
ondoordachte van vv. 1 en 2 gewezen te hebben, heeft zich te zeer laten leiden door
een methode die uitsluitend gericht is op de structuur van het sonnet als volslagen
autonoom ten opzichte van de rest van Dagh-werck. Niet alleen de gewoonte der
bloemlezers om het sonnet als een zelfstandig gedicht (en vaak zonder vermelding
van Daghwerck) op te nemen heeft hier misleidend gewerkt. Ook de door Huygens
boven het sonnet geplaatste titel Op de dood van Sterre werkte misleidend. Niet
doordat Huygens hier een gebeurtenis zou mededelen, die blijkens de beginvragen
daaronder nog onbekend zou moeten zijn (integendeel, juist in de interpretatie der
vv. 1 en 2 in aansluiting op v. 1971 begint de verhouding tussen titel en vv. 1 en 2
ook te kloppen!), maar doordat hij nadrukkelijk een sonnet als zodanig van de rest
scheidde en daarmee het parallellisme met de aansluiting op v. 1971 van de
aanvangszinnen der alexandrijnen en het slotproza minder opvallend maakte. We
moeten ons echter wel realiseren, dat anderzijds juist een duidelijke scheiding van
het voorafgaande prozastuk nodig was om de aansluiting van het sonnet met v. 1971
mogelijk te maken. Deze titel betekende niet alleen een bovenschrift voor het sonnet,
maar ook een begrenzing ten opzichte van het voorafgaande.
Het sonnet is in het geheel van Dagh-werck een duidelijk van het voorafgaande te
onderscheiden slotstuk, maar niet een toevallig voorhanden ding dat er handig aan
werd toegevoegd. We hebben gezien hoe in de ‘tussengeschoven’ alexandrijnen,
prozazinnen en citaten de plaats voor een consolatio werd opengehouden: om
onvoltooid te blijven, moest het oorspronkelijk geheel Dagh-werck uitlopen op
onmacht door verdriet. Vandaar dat in die tussenvoegingen de luctus niet alleen
moest overheersen, maar ook het slot moest zijn: de melancholie is aan het eind
functioneel. Doch Huygens kon niet eindigen zonder de christelijke hoop
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op een eeuwigheid in vereniging met zijn geliefde. Begon Dagh-werck met de eenheid
van Sterre en ‘ick’:
17 Nu 't den Hemel soo gepast heeft,
Dat mijn' ziel aen d'uwe vast leeft,
Dat Ick Ghy, en t'eener tijd,
Ghy tot Ick geworden zijt;
34 Helpt my door den arbeit sweeten,
Daer Ghy Ick zijt, en Ick Ghy,
Moet de Moeder heeten, Wy.

door het sonnet sloot Dagh-werck met de komende eenheid in God:
'k Verlangh in 't eewigh licht te samen te sien sweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn lijf, mijn' God, mijn' Sterr, en my.

Zo werd toch de cyclus gesloten, zij het de eeuwigheid hoger.
Voorts is het nodig gebleken, bij de interpretatie van de vv. 1 en 2 de contiguïteit
binnen Dagh-werck, als geheel tot-en-met het sonnet, te betrekken. Men kan de eerste
helft van vers 1: ‘Of droom ick, en is 't nacht’, zonder de allusie op v. 1971 te kennen,
nauwelijks op de juiste wijze verstaan, en zonder het torso gebleven eerste deel van
Dagh-werck evenmin de dubbele bodem in het beeld ‘'t is hoogh dagh’ in vers 2
ontdekken.
Op de dood van Sterre is een interessant geval, waarin het noodzakelijk blijkt, de
contiguïteit binnen het geheel waarin het gedicht is opgenomen in de beschouwing
te betrekken, alvorens tot een interpretatie van het gedicht als autonoom geheel over
te gaan.
Wassenaar, juli 1970
J.J.M. WESTENBROEK
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Gezelle, de ‘Flaminguist’
Tijdens de De Bo-hulde te Tielt op 10 september 1885 heeft Gezelle, zoals bekend,
een rede uitgesproken die een belangrijk gedeelte van de vlaamsgezinde studenten
tegen hem in het harnas joeg. De kritiek van de dichter-taalkundige op de wijze
waarop de jeugd haar vlaamsgezindheid tot uiting bracht, kon, wellicht ook omwille
van de paternalistische en eigengereide toon, maar heel zeker op grond van de
principiële afwijzing van de politiek georiënteerde Vlaamse Beweging, door vele
jongeren niet gewaardeerd worden. Het betrof trouwens niet zomaar een terloopse
uitspraak ‘onder den druk van eigen zieletoestanden’, zoals A. Walgrave heel even
schijnt te willen sugereren1. Integendeel, ten overstaan van de ongunstige reacties
houdt Gezelle het been stijf: hij laat zijn rede afdrukken in RdH. van 4 okt. 1885 en
meent zelfs enkele van de meest aangevochten alinea's te mogen laten verschijnen
in zijn toch zuiver wetenschappelijke uitgave Loquela (V, nr. 6, okt. 1885, kol. 47).
Niet alleen de ongunstiger reacties, ook de al dan niet genuanceerde
adhesiebetuigingen2 bewijzen dat die rede een tijdlang als een soort katalisator heeft
gefungeerd in de toenmalige Vlaamse Beweging. Zo zelfs dat een van de Vlaamse
voormannen - al was het dan ook in een brief - mocht schrijven: ‘Onder de slachtoffers
die ons afvallen is jammer genoeg! onzen zoo gevierden en nu algemeen verachten
Guido Gezelle... Een onzer beste Vlaamsche dichters, dien wij zoo gaarne huldigden
moeten wij nu als eenen verrader aanschouwen, is 't niet jammerder dan jammer?’3
Over die Tieltse rede zullen we het hier niet hebben. Wel over een geschrift dat
Gezelle eraan liet voorafgaan en dat die rede helpt verklaren, ja ten aanzien van een
bepaald objectief van de Vlaamse Beweging uit die jaren zelfs zeer belangrijk is. De
wet De Vigne-Coremans had nl. in 1883 in het middelbaar staatsonderwijs een zekere
vorm van

1
2
3

Het leven van Guido Gezelle, Amsterdam 1924, dl. 2, blz. 136.
ibidem, blz. 145.
ROBRECHT BOUDENS, Kardinaal Goossens en de Vlaamse Beweging; - De Maand XIII (1970),
blz. 233, voetn. 6; uittreksel uit een brief van Ignace De Beucker, voorzitter van het bestendig
comité van de Landdag van de Nederduitse Bond aan kan. De Coninck, secretaris van het
aartsbisdom Mechelen, d.d. 30 dec. 1885.
A. WALGRAVE,
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vernederlandsing ingevoerd. De bisschoppen waren van oordeel dat er in de katholieke
scholen in die richting niet te veel toegevingen mochten worden gedaan. Tot groot
ongenoegen van de katholieke flaminganten! Welnu in het begin van 1885 heeft
Gezelle publiekelijk in een tijdschrift ten aanzien van de Algemene Taal een standpunt
ingenomen dat een gevaarlijk wapen had kunnen worden in de handen van de
tegenstander van de vernederlandsing.
Bedoeld geschrift was verschenen in het Leuvense franstalige tijdschrift van Ch.
de Harlez Le Muséon (Revue internationale publiée par La Société des Lettres et des
Sciences et l'Athénée Oriental), jg. IV (1885), blz. 114-116); het droeg er de titel
Etudes de philologie néerlandaise. Les Flaminguistes. Gelukkig had het geen te grote
weerklank gevonden, maar toch was de opwelling van wrevel in eigen bevriend
milieu nog niet volledig weggeëbd toen de veel luidruchtiger rede te Tielt voor een
onverwachte escalatie zorgde. Nog in januari 1886 immers schrijft Eugeen Van Oye
hem met ongenoegen over het eerste stuk in dezelfde brief waarin hij navraag doet
naar de rede die te Tielt werd uitgesproken4.
Het artikel in Le Muséon is zonder twijfel van betekenis voor de kennis van
Gezelles taalkundige en meer in het bijzonder taalpolitieke opvattingen; voor de
waardering van zijn houding tegenover de Algemene Taal is het daarenboven
uitermate instructief. Alleen daarom reeds zou het verdienen te worden opgedolven
uit de vierde jaargang van dat internationale, maar voorzeker weinig gelezen
tijdschrift. Het toeval wil nu dat er in een bundel papieren van Cordelia Vande Wiele
die in het Centrum voor Gezellestudie te Antwerpen berust, zeventien fiches worden
bewaard (GGgen IV, 10-13) die toelaten het handschrift van Gezelles artikel Les
Flaminguistes bijna volledig te reconstrueren (samen zeven genummerde bladen),
wat, zoals zal blijken, de interpretatie ervan ten goede komt. Het handschrift werd
verzorgd door Cordelia. Ergens had Gezelle daarvoor wel zijn instructies gegeven.
Er wordt inderdaad in hetzelfde centrum een velletje papier bewaard waarop de
dichter ten behoeve van zijn secretaresse had geschreven:

4

Jubileurnuitgave van Guido Gezelle's volledige werken; Brieven van, aan en over Gezelle,
dl. I, blz. 200: ‘Zoo zult gij het mij ook vergeven wanneer ik u b.v. zegge dat ik met spijt uw
artikel gelezen heb overtijd in Le Muséon verschenen. Wat goeds kan daarmêe verricht
worden?... // Gaat gij - rechtuit gesproken! - gaat gij niet een beetje te verre??... // ... // Is er
geen middel uwe Kerkhofbloemen voor Mr. Debo ievers te krijgen? Is dat in den handel?’ Bedoelde Kerkhofbloemen waren niets anders dan de rede die Gezelle te Tielt had
uitgesproken; deze was intussen onder die titel verschenen in RdH. van 4 oktober 1885; wat
er op wijst dat Van Oye RdH. niet regelmatig las. - Zie ook CAESAR GEZELLE, Guido Gezelle
1830-1899, Amsterdam 1918, blz. 207 v. en A. WALGRAVE, o.c., blz. 115 v.
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‘Faire deux copies de l'article ei contre un coté (sic) seulement de la feuille pour
faciliter composition typographique’ (GGgen II, 20). Het is best mogelijk dat deze
richtlijnen op het Muséon-artikel betrekking hebben: op de kopij die in ons bezit is,
werd de helft van de bladzijde wit gelaten; de tekst werd door Gezelle verbeterd en
aangevuld.
A. Walgrave vermoedt dat G. Verriest voor dit artikel bemiddelde tussen Ch. de
Harlez en Gezelle5. Dit is mogelijk. Maar in het Gezelle-museum is de brief bewaard
waarin de redacteur van Le Muséon eigenhandig om medewerking verzoekt; daarin
is geen spraak van de Leuvense hoogleraar. Het schrijven is niet gedateerd, maar P.
Allossery schreef er de volgende datering boven: ‘Dec. 1884?’ en dit lijkt aannemelijk,
al zouden wij liever tot november opklimmen, de maand waarin nr. 7 van Loquela
verscheen. De brief luidt als volgt6:
Monsieur le Vicaire
Je voudrais donner une étude quelconque de langue néerlandaise dans
notre Muséon. Voudriez-vous bien m'envoyer la traduction française de
votre étude sur dam, dem, den au No 7 de Loquela (1884) ou d'un autre
semblable que vous préféreriez; car ici nous ne comprenons pas toujours
parfaitement la langue particulière de la Loquela. Je renverrai du reste à
la Loquela pour le texte.
Veuillez agréer, Monsieur le Vicaire, l'expression de ma parfaite
considération
C. de Harlez
Louvain
C.S.S. (?)
Daarop moet Gezelle een tekst gestuurd hebben; maar, blijkens het antwoord van de
Harlez, was deze niet volledig wat verwacht werd. De tweede brief, ook in het
Gezellemuseum bewaard, luidt:
Mon cher Monsieur le Vicaire
J'ai reçu votre article et je l'insérerai dans le No de Mars. Mais j'aurais
voulu avant cela pour le grand monde savant où va le Muséon un petit
travail (2 pages ou plus) donnant une idée de votre travail linguistique.
Cela attirerait mieux l'attention et l'intérêt sur votre oeuvre et en donnerait
une plus haute idée. Que cela ait paru dans la Loquela ce n'est rien; elle
n'est pas connue de nos lecteurs. Donc une traduction suffit. Faites cela
s'il vous plaît tout de suite si c'est possible.
Tout à vous
C. de Harlez
Votre article programme venant après cela sera d'autant mieux reçu que
l'on vous saura d'avance des travailleurs sérieux.
5
6

o.c., blz. 115.
Bij het kopiëren van de brieven van Ch. de Harlez voegden we de accenten toe waar die in
het ragfijne geschrift wel eens schenen te ontbreken. We danken Christine D'haen die zo
vriendelijk was het afschrift met de oorspronkelijke stukken te vergelijken.
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P. Allossery dateerde deze brief: ‘Februari? 1885’; vermoedelijk is hij hierbij
uitgegaan van de vermelding van de maand maart in de eerste zin. Daar de Harlez
echter in dat schrijven een nieuw artikeltje vraagt voor het eerste nummer van zijn
nieuwe jaargang - hij dringt daarom aan op vaardige spoed -, lijkt het mij
aannemelijker hem ‘einde 1884’ of ‘januari 1885’ te dateren.
Heeft Gezelle dan een nieuw artikel geschreven? Of heeft de Harlez, die zonder
enige twijfel zeer vlug de weerbarstigheid van de Westvlaming heeft leren kennen,
ten einde raad het stuk dat reeds in zijn bezit was, met enkele redactionele
aanvullingen in zijn januarinummer opgenomen? Een feit is dat in het eerste nummer
van 1885 een korte bijdrage van Gezelle verschijnt die veilig als een ‘article
programme’ kan worden beschouwd7.
We laten dit artikel hier volgen samen met de tekst van het handschrift in zover
die kon gereconstrueerd worden. De correcties, schrappingen en aanvullingen in
Cordelia Vande Wieles handschrift werden tussen rechte haakjes opgenomen. Hierbij
werden de volgende afkortingen gebruikt:
≠GG betekent: geschrapt door Gezelle
≠VdW betekent: geschrapt door Cordelia Vande Wiele
+GG betekent: bijgevoegd door Gezelle.
Tussen rechte haakjes werden ook de overige beschrijvingen van het handschrift
toegevoegd. De nummering van de alinea's gebeurde door ons.

Etudes de philologie Neerlandaise. Les Flaminguistes.
Les Flaminguistes.
1

Avant de présenter aux
[Tekst sluit bij de titel aan.]
lecteurs du Muséon
quelques études de
philologie néerlandaise,
qu'il me soit permis de leur
faire connaître un groupe
de modestes travailleurs
qui s'occupent à défricher
ce champ trop peu exploré
certainement en présence
des nombreux matériaux
qu'il pourrait fournir à la
linguistique.

7

Van het artikel over Dam dem den uit Loquela IV, nr. 7, nov. 1884, waarover de Harlez het
in zijn eerste brief heeft, is verder geen spraak meer.
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2

Les flaminguistes ... c'est
ainsi qu'il convient du
moins à l'auteur de ces
lignes, - d'appeler un
certain groupe de
chercheurs qui se sont
imposé la tâche d'étudier
scientifiquement le
flamand, tant ancien que
moderne, tant académique
que populaire.

C'est ainsi qu'il
conviendrait - qu'il
convient du moins à
l'auteur de ces lignes, d'appeler un certain groupe
de chercheurs qui se sont
imposé la tâche d'étudier
scientifiquement le
flamand, tant ancien que
moderne, tant académique
que populaire.

3

Les Flaminguistes
entendent être, par rapport
au flamand, ce que sont les
Orientalistes, les
Américanistes, les
Germanistes et les
Linguistes quelconques,
par rapport à d'autres
langues ou à d'autres
produits de la civilisation.

Les Flaminguistes
entendent être, par rapport
au flamand, ce que sont les
orientalistes, les
américanistes, [einde van
fiche 1]

4

Ce mouvement flamand,
purement scientifique cette
fois, est né dans la
West-Flandre, et y reste
principalement concentré,
car en Néerlande, l'étude
scientifique de l'idiome
national ne semble plus
être en faveur comme au
temps des Taalkundige
bijdragen, dont la dernière
livraison a paru en 1879.
Ceci n'a d'ailleurs rien
d'étonnant.

[begin van fiche 2]
scientifique cette fois, est
né [≠GG: en Flandre]. Il ne
dit rien, paraît-il, à la
Néerlande, où l'étude
scientifique de l'idiome
national ne semble plus
être en faveur comme au
temps des Taalkundige
bijdragen, dont la dernière
livraison a paru en 18 [niet
ingevuld]
Ceci n'a d'ailleurs rien
d'étonnant.

5

Tandis que, chez nos
voisins du Nord, la langue
descend d'en haut vers le
peuple, refoulant l'idiome
spontané et s'imposant
officiellement à tous, en
Flandre, et surtout en
West-Flandre, la langue du
peuple restée pure et vivace
comme ou temps de van

Tandis que, chez nos
voisins du Nord, la langue
descend d'en haut vers le
peuple, refoulant l'idiome
spontané et s'imposant
officiellement à tous, en
[einde van fiche 2 en begin
van fiche 3] Flandre, et
surtout en West-Flandre, la
langue du peuple, restée
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Maerlant, prétend ne pas se
laisser refouler ni déplacer
par une invasion
linguistique quelconque.

pure et vivace comme au
temps de van Maerlant,
prétend ne pas se laisser
refouler ni déplacer par une
invasion linguistique
quelconque.

L'habitant des Flandres
parle le flamand de ses
Pères là où il lui convient
de le parler, mais, quand
son idiome natif ne lui
suffit plus,

L'habitant des Flandres
parle le flamand de ses
Pères, là où il lui convient
de le parler, mais, quand
son idiome natif ne lui
suffit plus,
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dans ses rapports avec la
société, il ne s'adresse
nullement à un flamand de
commande, à un
néerlandais de haut parage,
comme ses frères de
Hollande; non, il parle tout
simplement le français.
Autrefois, et dans le même
cas, il aurait parlé le latin,
l'italien, l'espagnol.

dans ses rapports avec la
société, il ne s'adresse
nullement à un flamand de
commande, à un [einde van
fiche 3]
begin van fiche 4]
aurait parlé le latin,
l'italien, l'espagnol.

7

Cette existence, en Flandre,
de deux idiomes aussi
disparates que le français
et le flamand, loin d'être
nuisible à la conservation
de celui-ci, lui est, au
contraire favorable.

Cette coexistence, en
Flandre, de deux idiomes
aussi disparates que le
français et le flamand, loin
d'être nuisible à la
conservation de celui-ci, lui
est, au contraire favorable.

8

Toutes les peines qu'on
s'est données, en Hollande,
pour recueillir les épaves
de la Volkstaal, n'ont
abouti qu'a des résultats
très insignifiants.
Pourquoi? parceque le
néerlandais vulgaire, la
volkstaal, est généralement
déprécié. On n'ose le parler
en bonne compagnie; la
volkstaal est proscrite dans
les écoles, bannie des
assemblées publiques,
ignorée à l'église, méprisée,
honnie par la société toute
entière.

Toutes les peines qu'on
s'est données, en Hollande,
pour recueillir les épaves
[≠GG: du] [+GG: de la]
Volkstaal, n'ont abouti qu'à
des résultats
très-insignifiants.
Pourquoi? parceque le
néerlandais vulgaire,
[≠GG: le] [+GG: la]
volkstaal, est généralement
dépréciée [sic!]. On n'ose
[≠GG: le] [+GG: la] parler
en [einde van fiche 4 en
begin van fiche 5] bonne
compagnie; [≠GG: le]
[+GG: la] volkstaal est
[≠GG: proscrit] [+GG:
proscrite] dans les écoles,
bannie des assemblées
publique, ignorée à l'église,
méprisée, honnie par la
société tout entière.

9

Comment se pourrait-il,
dans ces conditions, que la
volkstaal continuât
d'exister, à côté du

Comment voulez-vous,
dans ces conditions, que
[≠GG: le] [+GG: la]
volkstaal continue
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néerlandais académique et d'exister, à côté du
officiel?
Néerlandais académique et
officiel? [begin van
ingelaste fiche 6] [+GG:
Voici ce qu'écrit, dans la
revue Néerlandaise Noord
en Zuid, no 6, 1884 p. 365,
J. Hobbel, un partisan
enthousiaste de la langue
universelle: ‘Wie, die
eenige ontwikkeling
deelachtig werd, spreekt
den vreemdeling nog aan
in het dia-
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lect van zijn woonstede?
De dialecten verdwij [einde
van ingelaste fiche 6]8
[begin van ingelaste fiche
7]
faire place à une langue
unique: le Néerlandais. Et
ce, sans doute, en attendant
que le Néerlandais
luimême disparaisse devant
la Volapuk! [einde van
ingelaste fiche 7 en vervolg
van fiche 5]
En Flandre, [≠GG: au
contraire,] le flamand
coexiste avec [≠GG: la
langue française] [+GG: le
français]; il reste [+GG:
fièreme note intact et
vivace à côté de la [einde
van fiche 5]
[begin van fiche 8]
c'est [≠GG: le] [+GG: la]
volkstaal en habit de
Dimanche, si vous voulez;
mais c'est cependant
[≠VdW: vrai] toujours la
vraie langue, l'antique
idiome du peuple.
10

En Flandre une langue
officielle flamande, une
langue à l'instar du
néerlandais, qu'il est
convenu d'appeler het
fatsoenelijk Hollandsch, ne
se parle pas et ne s'y
parlera jamais.

Une langue officielle
flamande, une langue à
l'instar du Néerlandais,
qu'il est convenu d'appeler
het fatsoenelijk
Hollandsch, ne se parle pas
en Flandre et ne s'y parlera
jamais.

11

Cette situation peut être
très différemment
appréciée d'après le point
de vue où l'on se place,

Cette situation peut être
très-différemment
appréciée d'après le point
de vue où l'on se place

8

Citaat uit het artikel De nieuwe wereldtaal Volapük in Noord en Zuid, laatste nummer van
het jaar 1884, blz. 365-370; cit. blz. 365. Het artikel draagt als datering ‘Rotterdam, Sept.
'84’. De volledige tekst zal wel als volgt geweest zijn: ‘... De dialecten verdwijnen meer en
meer om plaats te maken voor één taal: de Nederlandsche’. Daarop volgde dan wellicht een
vertaling van het hele citaat.
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mais les Flaminguistes sont
loin de la déplorer; au
contraire, ils y trouvent un
sujet d'études intéressantes.

12

[einde van fiche 8 en begin
van fiche 9]
[≠GG:.Entretemps] [+GG:,
mais] les Flaminguistes
sont loin de la déplorer; au
contraire, ils s'en
réjouissent et y trouvent un
sujet d'études intéressantes.

Pour mieux faire connaître Pour mieux faire connaître
à nos lecteurs les idées des [≠GG:,] aux lecteurs de
cette revue, les
Flaminguistes,
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analysons brièvement
quelques-unes de leurs
publications:

idées des Flaminguistes,
analysons brièvement
quelques articles pris au
hasard dans une de leurs
publications:

13

Loquela, 8 colonnes 4o
paraît mensuellement chez
J. Demeester à Roulers au
prix de frs. 2,50 par an, fr.
1,75 pour les étudiants.

Loquela, 8 colonnes 4o,
paraît mensuellement chez
J. Demeester, à Roulers, au
prix de 2 frs. 50 c. par an,
1 fr. 75 c. [einde van fiche
9]

14

Cette Revue, a repris pour
dater ses numéros
mensuels, les anciens noms
germaniques des mois.

15

Le premier numéro est daté
de ‘Meiavond 1881’
(veillée de Mai) et le
dernier que nous avons
reçu porte: ‘Alderheiligen,’
(de tous les Saints),
c'est-à-dire Novembre
1884.

[begin van fiche 10]
heiligen [≠GG: 1884],’ (de
tous les Saints), c.à.d.
Novembre 1884.

16

L'adoption de ces termes
est caractéristique.

Cette manière de dater est
caractéristique.

17

Le Meiavond ou la veillée
de Mai des Flamands
correspond à la
Walpurgisnacht de la
mythologie allemande. Il
était sacré à plus d'un titre
aux yeux de leurs ancêtres.
Walpurge ou Walburge est
un des noms que portait la
Freia du Nord. Une cabane
bâtie pendant la nuit qui
précède le premier jour de
mai porte actuellement le
nom de Meikotje dans le
pays de Furnes.

Le Meiavond ou la veillée
de Mai des Flamands
correspond à la
Walpurgisnacht de la
Mythologie allemande. Il
était sacré à plus d'un titre
aux yeux de nos Ancêtres.
Walpurge ou Walburge est
un des noms que portait
[+GG: chez nous, daarna
≠GG] la Freia du Nord.
[+GG:’, daarna ≠GG] Une
cabane bâtie pendant la
nuit qui précède le premier
jour de [einde van fiche 10
en begin van fiche 11] [ten
dele leesbaar: Mai porte
actuellement en-] core le
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nom de Meikotje, dans le
pays de Furnes.
18

‘Un Mieikotje achevé
pendant la nuit sacrée ne
peut être démoli; celui qui
l'a construit y a droit de
domicile, et ce droit ne
peut lui être contesté.’ Tel
est le folklore des environs
de Furnes.

‘Un Meikotje achevé
pendant la nuit sacrée ne
peut être [≠GG: renversé]
[+GG: démoli,]; celui qui
l'a construit y a droit de
domicile, et ce droit ne
peut lui être [≠GG: disputé]
[+GG: contesté].’ Tel est
le folklore des environs de
Furnes.
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19

La Loquela a-t-elle choisi
intentionnellement le
Meiavond pour fixer sur le
sol flamand sa petite
cabane d'observations
scientifiques? Et serait-ce
une façon à elle d'y
affirmer son droit
d'existence et d'asile? Nous
ne le savons.

La Loquela a-t-elle choisi
[≠GG:, de propos délibéré,]
[+GG op ingelaste fiche
12: intentionelleme note le
Meiavond pour fixer sur le
sol flamand sa petite
cabane d'observations
scientifiques? Et serait
[≠GG: -ce une...] [+GG:
-ce une façon ...y...] [einde
van fiche 11]
[begin van fiche 13]
Nous ne le savons.

20

En tous cas, que le
Meiavond lui porte
bonheur! et qu'elle le voie
revenir longtemps!

En tous cas, que le
Meiavond lui porte
bonheur! et qu'elle le voie
revenir longtemps!

21

Après le fascicule de Mai
suit celui de Wiedmaand,
c'est-à-dire de Juin, ou de
la lunaison des jeunes
pousses. Wede, wide,
signifie surculus,
virgultum, dans l'idiome de
la West-Flandre, ce qui
revient à dire en vieux
flamand.

Après le fascicule de Mai
suit celui du Wiedemaand,
c'est-à-dire de Juin, ou de
la lunaison des jeunes
pousses. Wede, wide,
signifie surculus,
virgultum, dans l'idiome de
la West Flandre, ce qui
revient à dire en vieux
flamand. [einde van fiche
13 en begin van fiche 14]

22

Hooimaand, lunaison du
foin, c'est-à-dire Juillet, est
la date de la livraison qui
suit; après hooimaand,
nous trouvons:

Hooimaand, lunaison du
foin, c.à-d. Juillet, est la
date de la livraison [≠GG:
suivante] [+GG: qui suit];
après hooimaand nous
trouvons: [≠GG: le; een
correctieteken deed het
volgende woord
inspringen]

23

Oestmaand, la lunaison de Oestmaand, la lunaison de
la récolte.
la récolte.

24

Pietmaand, la lunaison des
ponts mobiles et
transportables: pieten, en
vieux flamand de la
West-Flandre. Ces ponts

Pietmaand, la lunaison des
ponts mobiles et
transportables, pieten, en
vieux flamand de la West
Flandre. [≠GG: Les] [+GG:
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servent à rendre accessibles Ces] ponts servent à rendre
les prairies, etc., entourées accessibles les prairies, etc:
de larges fossés.
entourées de larges fossés.
25

Bamesse est la première
dénomination chrétienne
que nous trouvons parmi
les noms du mois dont se
sert

Bamesse [≠GG:,
c'est-à-dire Octobre,] est la
première dénomination
chrétienne que nous
trouvons parmi
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Loquela. C'est la Messe, la
fête du grand patron des
Flandres, Bauo,
Saint-Bavon. Elle rappelle
l'époque où l'ancienne
langue et les anciennes
croyances des Flamands
n'avaient subi que peu
d'altérations.

les noms de mois dont se
sert Loquela. C'est la
Messe, la Fête du grand
Apôtre des Flandres Bauo,
St Bavon [≠GG:, elle]
[+GG:. Elle] rappelle
l'époque où l'ancienne
langue et les anciennes
croyances des Flamands
n'avaient subi que [≠GG:
fort] peu d'altérations.

26

Alderheiligen, la fête de
tous les Saints, est le nom
populaire du mois de
novembre, comme
Bamesse sert à désigner le
mois d'octobre.

Alderheiligen, la Fête de
tous les saints, est le nom
populaire du mois de
Novembre, comme
Bamesse sert à désigner le
mois d'Octobre [≠GG:,]
[+GG:.] [Hierop volgde
een regel die onleesbaar
is.] [einde van fiche 15 en
begin van fiche 16]

27

Kerstmaand est la lunaison Kerstmaand est la lunaison
du Kerst ou du Christ.
du Kerst ou du Christ.

28

Jaarmesse, la messe du
premier jour de l'an,
désigne janvier.

Jaarmesse, la messe du
premier jour de l'an,
désigne [≠GG: le mois de]
Janvier.

29

Sporkele, la lunaison des
jours intercalaires, de
sperken, sporken,
enjamber, passer en
sautant, signifie février.

Sporkele, la lunaison des
jours intercalaires, de
sperken, sporken,
enjamber, passer en
sautant, signifie Février.

30

Lente, la lunaison
printanière, remplace le
nom vulgaire du mois de
mars.

Lente, la lunaison
printanière, [einde van
fiche 16 en begin van fiche
17 in het midden van het
w. printanière] remplace le
nom vulgaire du mois de
Mars.

31

Et enfin Oostermaand, la
lunaison d'Ostara, la
lumineuse déesse du
printemps, qui correspond

Et enfin Oostermaand, la
lunaison d'Ostara, la
lumineuse Déesse [≠GG:
de la fête] du printemps,
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au temps pascal des
qui correspond [≠GG: aux
chrétiens, termine l'année Pâques chrétiennes,] [+GG:
au temps pascal des
scientifique de Loquela.
chrétiens,] termine l'année
scientifique de Loquela.
32

L'épigraphe Loquela tua
manifestum te facit, Matth:
XXVI, 73, n'est pas moins
caractéristique. Elle nous
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représente St-Pierre, dans
la grande cité des juifs,
trahi par l'accent de son
dialecte rustique et reconnu
disciple du Galiléen.
La nationalité, la
1
civilisation, la vie, les
idées, les traditions, en un
mot, l'homme tout entier se
reflète et se peint dans son
langage.
34

Aussi les flaminguistes et
spécialement les écrivains
de la Loquela se sont-ils
donné la mission de se
répandre parmi le peuple,
de l'écouter, de recueillir
sur les lèvres de l'ouvrier
comme du bourgeois, les
mots inconnus ou restés
dans l'oubli, de les réunir,
les étudier, d'en rechercher
l'origine, les
développements et
transformations et de
composer par lambeaux un
Wortschatz qui puisse
rendre des services à la
science des langues comme
à celle de l'homme.

35

Cela dit, présentons
quelques études de détails.
(A continuer)

GUIDO GEZELL. [sic!]

[Hierop volgt in een
voetnoot, waarnaar in de
tekst niet verwezen wordt,
een toelichting van de
redactie:]
36

(1) Signalons ici quelques C.H.
traits qui démontreront
l'utilité de l'étude du
Flamand pour la
linguistique
indo-européenne: Le
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Persan tak branche se
retrouve dans le flamand
tak id. le vañta avestique
dans fl. vent, amant, époux:
[in Griekse karakters:]
speud, spoud, dans fl.
spoeden. Le flamand
transforme d en y tout
comme le Persan, Ex.
goeye p. goed, bôï p. bôd,
spoeijen p. spoeden,
comme en persan p. ex. bôi
= bôd, etc.
Uit de vergelijking van de twee versies kunnen we opmaken, dat de redactie van
Le Muséon de oorspronkelijke tekst heeft laten wijzigen of dat ze hem, al dan niet
met Gezelles goedkeuring, zelf heeft gewijzigd. De inleiding (al. 1) en het slot (al.
32 tot al. 35) zijn hoogstwaarschijnlijk van de Harlez' hand of werden toch door hem
geïnspireerd. In het handschrift van Cordelia Vande Wiele volgt al. 2 onmiddellijk
op de titel Les Flaminguistes en het laatste blad, waarop de tekst vanaf al. 27 tot en
met al. 31 voorkomt, bevat duidelijk het einde van het handschrift. Dit blad is kleiner
van formaat zodat het volledig werd bewaard; van alle andere bladen zijn strookjes
verloren gegaan toen ze tot fiches versneden werden. En het is zeer duidelijk dat er
op al. 31 geen tekst meer aansloot.
Die inleiding en dat slot verschillen daarenboven van de rest van de tekst. In de
eerste plaats stilistisch: de zinnen zijn meer uitgebalanceerd, ze dreunen, terwijl
Gezelles zinnen in dit wetenschappelijk proza in-
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dringender zijn en meer kruim bevatten. In de tweede plaats wijken ze er inhoudelijk
van af: nergens treffen we in de oorspronkelijke tekst een zinspeling aan op het belang
van het werk der ‘Flaminguisten’ voor de studie van de algemene taalkunde; de
dichter houdt zich bezig met het Westvlaams en daarmee uit, de studie van de
volkstaal is doel op zich en hoeft geen verdere fundering. De voetnoot van de Harlez
echter plaatst Gezelles bevindingen in een veel breder verband, en de inleiding en
het slot doen hetzelfde. In de inleiding is er spraak van het nut van het onderzoek
van de ‘Flaminguisten’ voor ‘la linguistique’ en in het slot wordt diezelfde studie
nuttig voor ‘la science des langues’, ja zelfs voor de kennis van de mens in het
algemeen. Men kan niet aan de indruk ontkomen dat de Harlez meende dit zonderlinge
stuk voor zijn lezers te moeten verantwoorden. Daarbij zou m.i. Gezelle bezwaarlijk
het woord ‘Wortschatz’ hebben kunnen gebruiken.
Uit de eerste alinea en uit de toevoeging van de titel Etudes de philologie
néerlandaise blijkt ook de bedoeling om een reeks artikelen aan het onderwerp te
wijden. Bedoeling die in de Harlez' tweede brief geformuleerd wordt, maar nergens
in Gezelles tekst tot uiting komt. Ook niet in alinea 12, waar de zinsnede ‘quelques
articles pris au hasard’ trouwens slechts een handige manier is om een nieuw stukje
als reeds verschenen voor te stellen. Ch. de Harlez heeft dit blijkbaar wel doorgehad,
want in de gedrukte tekst vernemen we de waarheid: ontleed wordt niet een aantal
artikelen, maar het tijdschrift zelf!
De hand van de Harlez menen we in al. 12 nog eens terug te vinden wanneer
‘lecteurs de cette revue’ wordt gewijzigd in ‘nos lecteurs’ en in al. 17 waar, door de
vervanging van ‘nos ancêtres’ door ‘leurs ancêtres’ de verantwoordelijke voor de
gedrukte versie duidelijk afstand neemt van de opsteller van het handschrift. In dit
laatste is van die wijzigingen geen spoor terug te vinden.
Ch. de Harlez heeft er tenslotte naar gestreefd Gezelles tekst zo algemeen mogelijk
te houden. De weglating in al. 4 van de zin: ‘Il (= de wetenschappelijke Vlaamse
Beweging) ne dit rien, paraît-il, à la Néerlande, ...’ neemt alleszins mogelijke
reminiscenties aan het gekibbel tussen particularisten en voorstanders van de
Algemene Taal weg. Ook al. 12 is, dunkt me, door de wegwerking van het hierboven
genoemde lieve leugentje, minder typisch klein-Gezelliaans geworden. Hetzelfde
dient gezegd van al. 11, waar de zin ‘ils s'en réjouissent’ werd weggelaten.
We weten niet of het handschrift van Cordelia Vande Wiele dat in ons bezit is,
naar de drukker is gegaan. De meeste correcties van Gezelle
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op die kopij zijn in de gedrukte tekst wel doorgevoerd (al. 4, 1ste correctie, 8, 11,
18, 19, 22, 24, 25, 28 en 31), maar de belangrijke aanvulling van al. 9 (‘Voici ...’ tot
‘... Volapuk;’) werd niet gehonoreerd en daar bleef ook een gedeelte van de
oorspronkelijke tekst (‘En Flandre...’ tot ‘... du peuple.’) achterwege. Daarenboven
is het jaartal van al. 4 (18...) op die kopij niet volledig en werd in al. 21 ‘Wiedemaand’
geschreven en dit werd door Gezelle niet verbeterd. Het is dus mogelijk dat de dichter
de twee handschriften van Cordelia verbeterde en aanvulde, maar dat het niet bewaarde
méér correcties bevatte dan het bewaarde. Maar ook al zouden theoretisch sommige
varianten op het tweede, niet bewaarde handschrift kunnen teruggaan, toch lijkt het
mij in het licht van wat hierboven werd gezegd, nog zeer waarschijnlijk dat de Harlez
zelf voor heel wat wijzigingen verantwoordelijk is.
Met het voorgaande houdt verband de vraag of Gezelle de proeven heeft verbeterd.
Sommige correcties of wijzigingen waarvan we op het bewaarde handschrift geen
spoor terugvinden, zouden we, zoals gezegd, liever op rekening van de Harlez
schrijven (bv. ‘nos’ i.p.v. ‘leurs ancêtres’ in al. 17 en in al. 12 ‘nos lecteurs’ i.p.v.
‘lecteurs de cette revue’). Die bewijzen dus niets. Alleen i.v.m. het jaartal in al. 4 en
met het woord ‘wiedemaand’ in al. 21 is de toestand niet duidelijk. Die aanvulling
resp. wijziging kon nochtans ook door de Harlez gebeuren. Deze zal te Leuven wel
in de gelegenheid geweest zijn te achterhalen in welk jaar het ts. Taalkundige
Bijdragen zijn laatste nummer had gebracht, en voor de spelling van het w. wiedmaand
volstond het dat hij Loquela opensloeg. (Grammaticale, stilistische en andere kleinere
verbeteringen zoals die van al. 2 ‘conviendrait’, al. 7 ‘coexistence’, al. 9, al. 10, al.
13 ‘2 frs. 50 c.’ enz., al. 16, al. 17 ‘encore’ en al. 25 ‘noms de mois’9, waarvan in het
hs. geen spoor is weer te vinden, mag een redactie zich wel zonder meer veroorloven.
Maar het feit dat Gezelles naam aan het einde van het stuk foutief wordt gespeld, is,
dunkt me, ruimschoots voldoende om te veronderstellen dat Gezelle geen proef zag
of, indien hij ze zag, dat hij ze niet terugstuurde.
Of Gezelle een proef ontving en of de Harlez belangrijke gedeelten bijvoegde of
wijzigde, kan niet met volstrekte zekerheid uitgemaakt worden. Maar een feit is - en
dit houdt dan wel met diezelfde vragen verband - dat Gezelle zijn medewerking na
het verschijnen van het eerste stuk heeft stopgezet, terwijl dit - tenminste in de ogen
van de redactie - slechts de inleiding was van een reeks opstellen. Dit blijkt

9

De wijziging van ‘nom de mois’ in ‘noms du mois’ roept wel grammaticale bedenkingen
op.
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uit de tekst (al. 1 en 35), uit de tweede brief van de redactie en uit de toevoeging ‘A
continuer’ aan het einde van het stuk.
Waarom staakt de dichter zijn nauwelijks gestarte medewerking?
Was het omdat de Harlez zijn tekst enigermate naar zijn hand had gezet?
Was het omdat zijn naam foutief gespeld werd? (De redactie bleef op dit punt
trouwens halsstarrig in de boosheid. In de inhoudstafel per aflevering, blz. 671, is
het nogmaals Guido Gezell en in de inhoudstafel op naam van de auteurs, blz. 673,
wordt het voor de afwisseling dan maar: Geselle Guido.)
Of was het omwille van de kritiek van zijn vrienden?
Ook dit laatste is mogelijk; te meer daar die kritiek ten volle gewettigd was. Gezelle
staat in dit in het Frans gestelde stuk stellingen voor die om meer dan een reden, met
geen enkel soort gezond flamingantisme verzoenbaar zijn. Op grond van zijn zo
genoemde wetenschappelijke Vlaamse Beweging of ‘Flaminguisme’ kleeft de dichter,
behalve enkele wetenschappelijke, inderdaad ook de volgende taalpolitieke
opvattingen aan:
1. Een Algemene Taal, zelfs een Algemene Vlaamse Taal, heeft in Vlaanderen,
waar de taal van de vaderen nog steeds zuiver is gebleven, geen reden van
bestaan (al. 5) en ook geen toekomst: ‘En Flandre une langue officielle flamande,
une langue à l'instar du néerlandais, ..., ne se parle pas en ne s'y parlera jamais’
(al. 10).
2. De in sommige omstandigheden van het maatschappelijk leven noodzakelijke
algemene taal is in Vlaanderen niet het Hollands (zeker niet!), ook niet een
Algemeen Vlaams, maar het ... Frans (al. 6)!
3. Ook in Nederland trouwens is de bloei van de Algemene Taal niet te waarderen
(al. 9, niet opgenomen aanvulling, cf. tekst van het handschrift).
Ten overstaan van zulke stellingen (die Gezelle blijkbaar huldigt met een utilitair
doel, om nl. de studie van de volkstaal blijvend mogelijk te maken), konden de
vrienden van de dichter niet onverschillig blijven. Gezelle zou echter Gezelle niet
zijn, indien hij omwille van kritiek, in het aanschijn van iedereen zou inbinden. Toch
mag men zijn Tieltse rede, ondanks al haar heftigheid, als een gemilderde of toch
voorzichtiger weergave van zijn Muséon-artikel beschouwen. De achtergrond blijft
identiek, maar stelling 2 en 3 worden praktisch buiten beschouwing gelaten en van
stelling 1 houdt hij enkel de afwijzing van het Algemeen Hollands over.
Nadrukkelijker, maar tevens veel meer gevoelsgeladen
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verdedigt hij echter zijn wetenschappelijk georiënteerde Vlaamse Beweging als de
enig aanvaardbare t.o.v. de politiek gerichte. De gelegenheid daartoe was schoon,
want De Bo had gedaan wat hij zelf aan het doen was en door De Bo te huldigen,
stelde hij tevens de voortreffelijkheid van zijn eigen activiteit in het licht. We kunnen
niet aan de indruk ontkomen dat zijn rede te Tielt een strategisch pro domo werd ter
verdediging van vroeger geformuleerde en terecht aangevochten stellingen. In het
licht van de toenmalige Vlaamse Beweging kwamen echter niet alleen die stellingen,
maar ook zijn Tieltse rede zeer ongelegen.
J. BOETS
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Hugo Claus: het verdierlijkte lichaam
De bladzijden die hier volgen, vormen de gedeeltelijke neerslag van een uitgebreide
analyse van het dier en dierlijke in de poëzie van Hugo Claus. Zij bieden echter een
te beperkte ruimte om al het materiaal aangaande dit frequent geëvoceerde thema
erin onder te brengen. De lezer gelieve daarom aan te nemen dat zij enkel gegevens
bevatten verkregen door een streng-inductieve ontleding.
Elke creatie bevat een belangrijke factor transformatie waarbij de omgeving waarop
het subject noodzakelijk betrokken is zin en coherentie verkrijgt.
Deze analyse wil de eerste fase in dit proces onderzoeken, de imaginaire
omvorming van het meest nabije van de ik, het eigen lichaam, samen met zijn visie
op het lichaam van de vrouw, de op het subject meest intens inwerkende figuur van
de eigenlijke buitenwereld.
Het perspectief van de verdierlijking is in dat proces de primaire, eenheidbrengende
component.
Wij willen tevens nogmaals illustreren hoe belangrijk een microsemantische
analyse is voor de duiding van poëtische teksten waarvan de polyvalentie als een der
wezenskenmerken beschouwd wordt.
Om in onze behandeling een zekere systematiek te brengen, zullen wij zoveel
mogelijk een dalende lijn volgen: van het hoofd naar de benen.
De gebruikte afkortingen zijn als volgt te lezen:
OG: De Oostakkerse gedichten; GR: Een geverfde ruiter; OO: Oog om Oog; TH:
Het Teken van de hamster; TI: Tancredo infrasonic; MVT: De man van Tollund;
HNM: Een huis dat tussen nacht en morgen staat; 9Rg: Negen randgedichten bij
l'Inferno; BL: De blijde en onvoorziene week.
Het eerste cijfer verwijst naar de paginering in de verzamelde gedichten, het tweede
naar de bladzijde in de oorspronkelijke uitgave van de bundels.
In de Oostakkerse gedichten spreekt Claus van ‘Uw haar, het meeuwennest’ (OG
142, 31). (cursief van ons)
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De context suggereert dat we hier mogelijk te doen hebben met een seksueel gekleurd
element. De vraag is nu of de inhoud van ‘meeuwennest’ positief of negatief is.
Parallelplaatsen kunnen misschien helpen de connotatieve waarde van ‘meeuw’
te bepalen:
- ‘Over het zwellend land, de groeiende zee
Is onontkoombaar de duikende meeuw op de
Schalen van haar borst.’ (OG 153, 43)

De door ons onderstreepte woorden zijn seksueel geladen. ‘zwellen’, ‘groeien’, ‘zee’
zijn coïtustermen, ze staan voor de stijgende seksuele spanning. Daartegenover, in
antithese, de ‘duikende meeuw’, de ‘schalen’: een neergaan tegenover een zwellen,
een neergaan dat onontkoombaar is.
Naast dit neergaan zit in ‘duikende meeuw’ ook nog een actief-agressief element:
de meeuw die duikt om een prooi te grijpen.
De geladenheid is dus dubbel: op het hoogtepunt van de beleving treden
ontgoochelingsgevoel, beginnende verstarring, vrees voor de agressieve factor in de
roofvogel meeuw naar voren.
Beide ladingen zijn gemakkelijk te verzoenen: het is juist omwille van het
herkennen in de vrouw van de agressiviteit, dat de verstarring, de onmacht optreden.
De termen ‘roestberg van haar buik’, ‘roodvonk van haar lippen’ uit de volgende
strofe liggen trouwens in dezelfde sfeer: verval, ziekte, neergaan en vrees voor de
besmetting, voor de aantasting van het eigen lichaam door ‘roest’ en ‘roodvonk’.
Naast deze verzen kunnen we het geciteerde plaatsen:
- ‘Uw haar, het meeuwennest
Uw meerschuimheuvels waarin
Getand de vrucht die splijt
(...)
Hoor op de weg de hoeven van
Het paard Begeerte vluchten.’ (OG 142, 31)

Als we via de interpretatie van OG 153, 43 aannemen dat we aan het begrip ‘meeuw’
een negatieve waarde (agressie en neergang) kunnen toekennen, krijgen we in het
eerste vers de volgende situatie: ‘Uw haar’ is een positieve of een neutrale pool,
‘meeuwennest’ een negatieve.
Het structureel-inhoudelijk paralellisme van 1 en 2-3 versterkt nog deze
interpretatie. De verzen twee en drie bevatten duidelijk een anti-
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these: ‘meerschuimheuvel’ is een positieve term, te vergelijken met de sterker
wordende beleving van de ‘groeiende zee’. Vers drie brengt de anticlimax: ‘de vrucht
die splijt’. Het negatieve haalt de overhand in de laatste strofe: de begeerte vlucht
weg, wat overblijft is ‘de klappertandende liefde’ (ibid).
De (+ -)-verhouding van het eerste vers wordt herhaald in vers 2 (+) en vers 3 (-).
We kunnen ‘meeuwennest’ beschouwen als negatief element, omwille van de
agressieve geladenheid anticiperend op de ontgoocheling van de laatste strofe.
Eenzelfde ambivalentie treedt naar voren in OG 138, 27, merkwaardig genoeg
weer wentelend rond de polen ‘haar’ en ‘meeuw’.
Naast het uitbundige (volgens ons enigszins te uitbundige en zo in zekere mate
vervreemdende en angstverwekkende) ‘schaterend haar’, opnieuw een
meeuw-samenstelling: ‘meeuwenogen’.
Vast staat dat beide termen niet de onvermengd positieve inhoud hebben die ze
op het eerste gezicht suggereren.
Gezien in het licht van de gevoelswaarde van ‘meeuw’ in de boven gegeven citaten
en in de context van het gedicht, helpen ze een beeld ophangen van een ‘laaiende
vrouw’ met gevaarlijke ‘nagels’, met ‘klauwzeer’, een vrouw die zijn ‘kegel splijt’.
Deze termen impliceren opnieuw angst voor de pijndoende, agressieve vrouw.
Het haar en de ogen krijgen door het adjectief (schaterend) en het geadjectiveerd
substantief (meeuwen-) een, althans gedeeltelijk, negatieve inhoud. Toch bevatten
ze nog genoeg positieve substantie om ook het ‘geurend dier’ met de ‘lederzachte
knieën’ te helpen omschrijven.
De ogen van de vrouw zijn fascinerend, lokkend en tegelijk beangstigend,
gevaarlijk, ze hebben het fascinerende en het unheimliche, het lokkende en het
agressieve van de meeuw.
‘Meeuwennest’ ‘meeuwenogen’, ‘schaterend haar’ zijn dus woorden of
verbindingen met tegengestelde ladingen, mengsels van plus en min, van tederheid
en agressie, van verlangen en angst.
Nauw verbonden met verzen als ‘door het rund dat in de vrouwen huist bereden’
(GR 188, 20) en de koe-terminologie die elders voor de vrouw gebruikt wordt, zijn
de termen ‘rundsogen’ (TH 328, 27) en ‘de rundogig barende’ (ibid. 329, 27)
Zij tekenen de vrouw als een instinctief-vruchtbaar dier, zoals de koe
passief-vruchtbaar is. Vooral in deze context (Het Teken van de hamster) hebben zij
een erg pejoratieve klank: het rund, de koe-moeder
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die de stier-vader aanlokt. Het negatieve wordt nog vergroot doordat zij gebruikt
worden om een moederfiguur te evoceren.
Eenzelfde verdierlijking van de ogen vinden we in ‘met een dierenblik’ (TI 118,
33).
Onrechtstreekser, meer suggererend werkt:
- ‘Het ongedierte zijn wij nu,
met onze happige blik’. (MVT 270)

Een van de belangrijkste ‘wapens van de vrouw, in haar roofdierfunctie althans, is
de mond, met daarin de tanden, die bijten en verscheuren. De volgende identificatie
wordt dan begrijpelijk:
- ‘Haar mond: de tijger...’ (OG 149, 38)

Dezelfde angst voor de verslindende vrouw, nu geconcretiseerd in de apperceptie
van de tanden, ligt in:
- ‘Haar tanden bijten’ (HNM 89, 60)

Of nog:
- ‘Zoals je van de kameel de bulten hebt
en van de rat de tanden rechtaan’ (TH 338, 37)

Elders wordt de vrouw geëvoceerd in de woud-metafoor; ook dan luidt het:
- ‘Steeds weer ging ik het bos te lijf
(...)
Het hapte met zijn vrouwelijke tanden’ (GR 195, 26)

Daartegenover staat de man als ‘regenkoning’ (OG 125, 12); dit is zijn liefdesact:
- ‘Het verhaal van zijn tanden drong
In alle vrouwen.’ (OG 125, 12)

Zelfs in de animale mondterminologie zou er plaats kunnen zijn voor vertedering;
echter niet in het erg negatieve Het Teken van de hamster:
- ‘Zal ik nog spreken van een meisjesmond,
als de borst van een mees?
Voor lyriek hangt onderaan de lavabo
een speciaal zakje.’ (TH 335, 34)

Dit is wel een volstrekt cynisch torpederen van een mogelijke positieve pool.
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Overigens zijn er in het werk van Claus weinig of geen sporen te vinden van een
‘lyrische’ beschrijving van de mond. Frequent is de term ‘bek’ (TH 325, 24; TH 342,
40; GR 235, 70), even negatief klinkt ‘snoet’ (GR 211, 43). Met ‘roofmond’ (TH
325, 24) betreden we nog even het domein van de seksualiteit met de agressieve
beleving ervan: ook de man is bij het seksueel verkeer een roofdier.
Het nekvel1 is de plaats waar men een dier vastgrijpt, zodanig dat het niet meer
loskan. Dezelfde gedachte, namelijk het onverbiddelijk, misschien onwillig, maar
hulpeloos gegrepen worden, steekt in:
- ‘Zij is een andere geworden. Mijn oog ontwend,
die hoog als de zee en stollend in mijn nekvel
woonde.’ (OG 149, 38)

Voor de ontwenning dus be-zat zij hem, had zij hem in haar macht, een toestand die
niet noodzakelijk als negatief aangevoeld wordt. Verwant hiermee is:
- ‘En zij krimpen ineen, vlak voor zij op hun nekvel
landt.’ (9Rg 281)

Hier gaat het om de dood die, als een vogel, op de mens neerstrijkt en hem in zijn
macht houdt. De enige mogelijke ,hoewel nutteloze reactie is een ineenkrimpen zoals
een vastgegrepen dier.
Een ‘lyrische’ beschrijving, op hetzelfde niveau als ‘de borst van een mees’, staat
eveneens in TH:
- ‘Blank is haar hals, blank als een duif’ (TH 326, 24)
(cursief van ons)

Terminologie (cliché) en context (TH) stemmen eerder sceptisch tegenover de
oprechtheid van deze passage, die doet denken aan het ‘alphabet van zoethout’ (TI
100, 7) waar Claus programmatisch mee afrekent. Waarschijnlijk wil hij ook deze
vergelijking laten verdwijnen in het ‘zakje onderaan de lavabo’ en heeft hij ze er
slechts even uitgehaald om ze te laten fungeren in de collage van Het Teken van de
hamster.
De borsten van de vrouw worden dikwijls ‘uiers’ genoemd (TH 313, 12; TH 311,
10; GR 185, 16). Het zijn uiers van schapen waarin door de vossen (de man) gebeten
wordt, weke, kwetsbare plekken, de uitverkoren aanvalsplaats voor het roofdier man.

1

Het rangschikken van de term ‘nekvel’ bij de dierterminologie is een kwestie van interpretatie.
Hoewel ‘nekvel’ eveneens op de mens toepasselijk is, menen wij toch, op basis van de
frequente verdierlijking van het lichaam, deze fragmenten hier te mogen behandelen.
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Elders worden zij agressiviteitspool in de Clausiaanse ambivalentie der liefde:
- ‘Je borsten draag je als het everzwijn zijn tanden.’
(OO 291)

In dit verband moet ook de kameel-metafoor besproken worden die op zijn beurt
nauw samenhangt met de arabier-metafoor.
Als uitgangspunt nemen we: ‘Zoals je van de kameel de bulten hebt (...)’ (TH 338,
37). Dit wijst duidelijk op de borsten van de vrouw. Vandaar ‘trillende kameel’
(HNM 70, 36) als aanduiding voor de door seksuele spanning gegrepen vrouw. De
arabier rijdt op de kameel, dus op de vrouw; vandaar het beeld van de arabier voor
de man bij de coïtus (HNM 91, 68; OG 156, 46).
De vrouw met haar buik waarin ze een kind kan dragen of waarin de man (op zoek
naar het kind, het eerste begin, de zuiverheid, de moeder ook) kan doordringen, wordt
dikwijls vergeleken met een ‘buideldier’ (GR 231, 66), een kangoeroe.
In dit perspectief, nl. het zoeken naar, maar niet vinden van de geborgenheid,
moeten we aan het vers ‘... met een buidel op de buik’ (OG 138, 27) eveneens een
negatieve waarde toekennen. Wij menen dat het zowel verwijst naar de vrouw als
potentiële draagster van een kind als naar het gevoel van onbevredigdheid dat de
man aangrijpt als hij vaststelt de gezochte bescherming niet te kunnen bereiken in
haar schoot; integendeel hij verliest er zich in. Voeg hierbij de negatieve houding
van de dichter tegenover het kind dat de vrouw seksueel doodt door haar tot moeder
te maken (TI 101, 8: ‘Een kleine zachte wrede beul met krijten vingers // Die mijn
verwaten geluk kan aderlaten’) en het gedicht De Moeder (OG 133, 20) met verzen
als: ‘Ik was de genode maar dodende gast’ en deze buidelmetafoor past zeer goed in
de polariteit van het oeuvre van Claus met het verlangen naar geborgenheid en de
onvervulbaarheid van dit verlangen als absolute tegenpool.
Volkomen negatief en tragisch-hard is: ‘Naderden buidelwijven mijn jankend bed’
(GR 186, 17).
Verdierlijking van de schoot vinden wij eveneens in:
- ‘en hoe ik (...) mij in de dubbelgehoornde schoot
verlies’ (GR 234, 69)

De term ‘dubbelgehoornd’ hoort thuis in de veeterminologie en wijst op agressiviteit
en hardheid. Het is de tegenpool van het zelfverlies van de man: pijn en extase (wij
beschouwen het zelfverlies van de man
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namelijk niet als louter negatief), misschien een pijn die de extase stimuleert. Deze
extase werkt echter tegelijk aliënerend.
De dichter van de seksualiteit met al haar psychologisch-existentiële implicaties,
besteedt vanzelfsprekend grote aandacht aan het voornaamste contactpunt tussen
man en vrouw, de plaats waar pijn en genot samengaan, de geslachtsorganen.
Wat opvalt, is dat bijna nergens in het ganse poëtische oeuvre van Claus een
onvermengd positieve term voor de geslachtsorganen voorkomt. De enige plaats die
enigszins positief kan genoemd worden, is:
- ‘Duik niet zo snel, mijn gladde vis,
koert mijn bewoner kinds.’ (GR 200, 31)

‘mijn gladde vis’ heeft in ieder geval positieve inhoud. Hierbij dienen we echter het
volgende voor ogen te houden: primo, ‘mijn gladde vis’ slaat niet noodzakelijk op
het mannelijk geslachtsorgaan in enge zin, het slaat eerder als pars pro toto voor de
man; secundo, deze woorden worden in de mond gelegd van de vrouw, die
daarenboven nog bestempeld wordt als ‘kinds’, wat de balans wel erg in de negatieve
richting doet overhellen.
‘Terwijl je lacht om de gebarsten stenen krekel’ (HNM 60, 26) bevat een toespeling
op de in onmacht gevallen man (cf. ‘De vloed voorbij en ik geland // ben ik geen
man meer’ (ibid.). Een diep verdriet, wanhoopsgevoel bij de man, de tragiek van de
breekbare stenen krekel en onbegrip (lachen) vanwege de vrouw, staan tegenover
elkaar.
Mannelijke onmacht tegenover de superieure vrouw spreekt ook uit:
- ‘Zij kijkt in het oog van de bevende vogel en hij sterft
tussen haar bloeiende vingers’ (HNM 67, 34)

De man komt gebroken uit de coïtus, de vrouw daarentegen is ‘bloeiend’ en lacht.
Het ‘steigerend leven’ van de man ‘raakt verloren aan haar schuimende manen’
(ibid.).
Het vrouwelijk geslachtsorgaan is, net als de mond, een angstaanjagend
lichaamsdeel voor de man.
Claus noemt het ‘klem voor hazestaarten’ (GR 227, 62) of nog:
- ‘Zoals tussen de kalkstekels
je egel lokt’ (TH 313, 13)

Koude hardheid (kalkstekels), pijn (stekels, egel), ontoegankelijkheid (de opgerolde
egel) en aanlokking, verlangen (lokt) zijn hier vermengd.
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Hetzelfde geldt voor: ‘de egel van de zee in je kruis’ (TH 338, 36) en ‘(...) de egel
van de zee’ (GR 237, 72).
Een gevoel van opgeslokt worden komt tot uiting in het overigens vrij goedkope
(hoewel bewust goedkope) ‘mijn vogel voor je kat’ (TH 338, 37).
Het ‘wapen’ van de man is even gevaarlijk:
- ‘Hakend, harig, scherp
de handige harpoen’ (GR 237, 72)
- ‘het onzinnig beest
in het ondergoed’ (GR 247, 84)
- ‘(...) Gehoornde Pad
die snauwt tussen hun knieën’ (GR 222, 55)
- ‘angel’ (HNM 81, 50; GR 235, 70)
- ‘Het dorstig dier’ (OG 150, 39)
- ‘Gestrekt als een geweer’ (OG 138, 27)
- een harde, puntige ‘kegel’ (ibid.)
- ‘hun staarten sissen als slangen’ (BL 31)
- ‘krijsende kam’ van de ‘zomerhaan’ (OG 163, 53)
>- een mengsel van agressiviteit en breekbaarheid in:
‘mijn bronstige halm’ (OG 156, 46)

Niet alle hier aangehaalde voorbeelden zijn ‘dierlijk’ in strikte zin. We hebben ons
vooral laten leiden door de implicaties die erin verborgen liggen. De vrouw telijfgaan
met een geweer, haar willen doorsteken met een kegel, zijn, in hun paroxistisch en
onoplosbaar karakter, naar ons gevoel grotendeels animale handelingen. Opvallend
zijn de fallussymbolen uit de psychoanalyse: de vis, het geweer, de vogel, de slang,
de harpoen, de kegel, met daarbij analoge, eigen (?) symboolvormingen als de klem.
De armen worden tot snijdende ‘scharen’:
- ‘(...) de tuiniers die (...)
Met de zachte scharen van hun armen snijden (...)’
(OG 162, 52)

De vermelding van ‘tuiniers’ zou er kunnen op wijzen dat Claus hier een associatie
maakt met tuinscharen, eerder dan met scharen van bijvoorbeeld een kreeft; beide
interpretaties zijn gelijkwaardig en veranderen weinig aan de lading van het vers.
Deze scharen zijn ‘zacht’; opnieuw dus een vermengen van zachtheid en pijn,
waardoor sommige beeldeenheden bij Claus uitgroeien tot oxymora.
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De handen worden eveneens opgenomen in de dualiteitssfeer van tederheid en geweld:
zij kunnen strelen maar ook optreden als ‘schadelijke slangen’ die ‘tot in de
ingewanden raken’ (HNM 67, 34). Elders zijn het klauwen van een roofdier dat grijpt
naar een prooi om deze te verscheuren; zowel de vrouw als de man kunnen hun
handen als klauwen gebruiken:
- ‘haar nagels naderen mijn hout’ (OG 138, 27)
- ‘En ik werd vlees en klauw’ (OG 155, 45)
- ‘de vogelklauwen van de vrouwen’ (9Rg 283)
- ‘Als een pop zou zij mij kreuken, tussen haar klauwtjes’ (OO 293)
- ‘En hoe ik nu in de geit die mekkert
de graten van de tijd ontdek,
mij in de dubbelgehoornde schoot verlies
hoe ik in de brandbare nacht
reik en klauw naar jou.’ (GR 234, 69)

In het laatste citaat is het klauwen volgens ons tweeduidig: het gaat om een reiken
en klauwen van de seksueel bezetene in de ‘brandbare nacht’; belangrijker is de
existentiële achtergrond: de man reikt en klauwt naar de vrouw, de onbereikbare
partner. De ik ontdekt in de coïtus de vergankelijkheid, hij verliest zichzelf. De vrouw
is onbereikbaar, een vreemde. Het is een wanhopige daad van de volstrekt eenzame,
overweldigd door een onbevredigende maar dwingende seksualiteit.
Net als de armen kunnen ook de benen wapens worden, snijdende, knijpende
tangen, scharen van een kreeft; het zijn dan als het ware foltertuigen waarmee de
man de vrouw in bedwang houdt:
- ‘Zijn knieën werden scharen,
en hij pelde mij als een garnaal’ (OO 300)

We krijgen hier de associatie scharen (kreeft) - - - pellen (garnaal).
Elders zijn de vier ledematen beurtelings middelen tot verdediging en instrument
van tederheid:
- ‘Vier benen om te schoppen,
vier armen om te kozen’ (TH 321, 20)

De benen die kunnen schoppen, besmetten bijna de armen zodat deze eveneens
schoppende benen worden: verweer en aanval van een in het nauw gedreven dier
met de natuurlijke wapens die het heeft. Deze agressieve én defensieve houding is
begrijpelijk in de geschetste situatie:
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- ‘Wie zich ingraaft, vervriest,
wie verdersnelt, verliest zijn ledematen,’ (ibid.)

In beide gevallen belandt de mans op een dood punt; een evasie kan dan gezocht
worden in twee extremen: ‘kozen’ of ‘schoppen’, steeds met vier ledematen tegelijk.
Daartegenover staan de ‘lederzachte knieën’ van het ‘geurend dier’, de vrouw.
Ook het dieperliggende hart wordt voorwerp van verdierlijking:
- ‘Met een hart als een kalf’ (OG 154, 44)
- ‘Als hengsten springen hart en lenden’ (OG 127, 14)

Twee vergelijkingen met een sterk plastisch-dynamisch karakter; de eerste heeft een
tamelijk neutrale (eerder positieve) klank, de tweede bevat duidelijk seksuele
implicaties (hengsten, springen, lenden).
In OG 133, 20 worden de gewrichten van de vrouw (moeder) ‘jonge katten’:
- ‘Zij was geen stenen bed, geen dierenkoorts,
Haar gewrichten waren jonge katten.’

Het is evident dat we gewrichten hier moeten zien als pars pro toto; wij menen dat
we het op gelijke hoogte moeten plaatsen als ‘stenen bed’ en ‘dierenkoorts’ die staan
voor twee tegengestelde seksuele gedragingen. De interpretatie zou dan luiden: op
seksueel gebied was zij naïef, onschuldig, speels maar uitbundig, hevig ook als jonge
katten.
Een der meest opvallende punten van uiterlijke overeenkomst tussen mens en dier
is het schaamhaar op het menselijke lichaam.
Claus ziet dit als de vacht van een dier:
- ‘Zij zwelt - haar helm en haar vacht
Zijn hard - (...) (OG 165, 55)
- ‘(...) het sabel van je heimelijk haar’ (OG 144, 33)
- ‘Dat heimelijk haar van jou’ (OO 307)
- ‘en van onder is zij donker met een vacht als een mol’ (TH 326, 24)
- ‘de hazebuik van haar buik’ (GR 201, 32)
- ‘met je buik van pimpelmees’ (GR 228, 63)
- ‘met haar vacht van katoog en kaneel’ (GR 230, 65)

Soms breidt Claus deze apperceptie intuïtief uit tot:
- ‘(...) zijn harige lippen’ (OO, niet in verzamelde ged.)
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Bemerk nogmaals de meng-samenstelling ‘harige lippen’: ze bevat tegelijk genot,
prikkeling en afschuw, vrees.
Uit de hierboven geciteerde fragmenten blijkt ten overvloede de voortdurende
spanning die in de Clausiaanse beeldvormingen aanwezig is:
hardheid (hard) - - - zachtheid (vacht, mol, pimpelmees, kaneel)
vertrouwdheid, bewondering - - - verwondering, niet begrijpen
(het kostbare sabelbont) (heimelijk haar, donker, mol)

Onze analyse heeft aangetoond dat lichaam en lichaamsdelen, zowel van de man als
van de vrouw, aan de dichterlijke psyche verschijnen als dieren of met kenmerken
van een dier. De lichamen van beiden worden dikwijls stuk voor stuk geanimaliseerd.
Een verder onderzoek wijst uit dat vanuit de enge cirkel ik-vrouw als het ware
stralen vertrekken die het transformatieproces verderzetten. Deze expansie van dier
en dierlijkheid is zodanig dat de hele levensruimte van de dichter erdoor gegrepen
wordt.
Door de animalisering ontstaat een zeer concrete poëzie waarin abstracte begrippen
tastbaar gestalte krijgen in de figuur van een dier.
Een dergelijk frequent oproepen van een dierlijke inhoud laat toe een sterk
affiniteitsaanvoelen met het dier bij de dichter als vaststaand te beschouwen.
Bovendien vertoont de poëzie van Claus zich ook op dit vlak als een sterk polair
systeem van beelden dat pas na een nauwkeurige semantische analyse in al zijn
intensiteit kan belicht worden.
GUST FAES
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In margine
Nog aanvullende wetenswaardigheden over Justus de Harduwijn
I. Akademisch jaar ca. sept. 1605 - ca. aug. 1606 aan kapittelschool en
universiteit te Douai
Na zijn promotie in augustus 1605 aan de Leuvense universiteit tot J.-U.-Baccalaureus1
trok Justus de Harduwijn, daartoe aangemoedigd en geïntroduceerd door prof. Justus
Lipsius alsmede door zijn oom de Gentse ‘poeta laureatus’ (1600) Maximiliaan De
Vriendt (die zich zijn tweede vader noemde) naar Douai2: met het doel zich op een
vastere basis tot het priesterschap waartoe hij zich geroepen voelde voor te bereiden
zou hij er, vooraleer in seminarie-verband3 te Gent te worden opgenomen, allereerst
aan de theologische fakulteit van de te Douai in 1590 gevestigde Kamerijkse
kapittelschool studeren en overigens zoals het voor seminaristen was voorgeschreven
ook college lopen aan de facultas artium van de in 1562 door Filips II daar gestichte
contrareformatorisch georiënteerde universiteit. Deze universiteit, bedoeld als
opvangcentrum voor ev. naar het buitenland uitzwermende Nederlandse studiosi,
oefende op jonge intellectuelen een bijzondere aantrekkingskracht uit; en aan Douai
bewaarden daarenboven in 't bijzonder de katholieke Gentenaars een dankbare
herinnering, omdat die stad hun tijdens de calvinistische regeringsperiode (ca.
1580-84) een veilig toevluchtsoord had geboden4.

1

2

3

4

Baccalaureaat in de beide rechten, het wereldlijke en het geestelijk kanonieke. In de
benoemingsoorkonde tot pastoor van Oudegem en Mespelare (3 dec. 1607) wordt het als
volgt vermeld: ‘Domino ac Magistro Justo Harduinio presbytero gandavensis J.-U.
Baccalaureo’. (Vgl. O. DAMBRE, Justus de Harduwijns Testament en andere oorkonden uit
het jaar 1636. (Erasmusgenootschap Gent, 1952, blz. 41).
Vgl. over het seminarie (of kapittelschool) te Douai: A. ALVIN, Histoire du séminaire de
Cambrai depuis sa fondation jusqu'en 1802, in ‘Mémoires de la société d'émulation de
Cambrai’ t. XXV, blz. 63-404; alsook A. PASTURE, La restauration religieuse aux Pays-Bas
catholiques sous les Archiducs Albert en Isabelle, 1596-1633, (Louvain 1925, Chap. IV, blz.
172-188 en passim.
Er zijn weinig vaste gegevens te vinden over de eerste decennia waarin het seminarie te Gent
tot stand kwam. Het besluit tot het stichten ervan te Gent werd op 8 sept. 1568 door bisschop
Cornelius Jansenius genomen. Het werd in het Duivelssteen gevestigd en begiftigd met twee
beurzen. Gesloten tijdens de Calvinistische periode, werd het in 1584 door Farnese heropend
en begiftigd met drie nieuwe beurzen. Bisschop Petrus Damant (1590-1609) stichtte nog
twee beurzen voor theologanten. Het voor het ogenblik oudst bekende register van wijdingen
is dit van zijn episcopaat. In al die jaren studeerden toekomstige priesters over 't algemeen
eerst een tijdje te Leuven of te Douai. Te Gent zelf voltooiden zij waarschijnlijk daarna hun
opleiding aan het nog voorlopig seminarie en daar werden de wijdingen hun toegediend. Een
vast en definitief seminarie kwam er pas tot stand onder bisschop Henricus Van der Burch
(1613-16) na de synode van 11 sept. 1613. Dit voor de periode die ons bezighoudt.
Zelfs de ‘Raad van Vlaanderen’ week in die jaren uit naar Douai.
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Een eerste bewijs van de Harduwijns interimair verblijf te Douai ligt in het feit van
zijn latere benoeming door het kapittel van Kamerijk tot pastoor van Oudegem en
Mespelare (3 dec. 1607)5, twee standplaatsen - toen tot het bisdom Mechelen
ressorterend - waarover niettemin het kapittel van Kamerijk van oudsher geestelijke
jurisdictie en benoemingsrecht uitoefende, en waar vanzelfsprekend bij voorkeur
kandidaten werden aangesteld die aan de Duaceense Kamerijkse kapittelschool
hadden gestudeerd, op uitdrukkelijke voorwaarde overigens na de priesterwijding
de hun ev. door het kapittel toebedachte parochiale functie te zullen aanvaarden6.
Een tweede bewijs levert de bijzondere waardering die de aan de universiteit
docerende hellenist prof. A. Hojus S.J. (graecarum litterarum apud Duacenos professor
academicus) hem zou blijven toedragen; dit blijkt ten volle uit het huldevers dat hij
hem later én bij het verschijnen van ‘Roose-mond’ (1613) én van de ‘Goddelicke
Lof-sanghen’ (1620) vereerde7: in dezelfde geest als Lipsius' opvolger, de Leuvense
prof. E. Puteanus die de Harduwijn tot publiceren van de ‘Weerliicke Liefden’
stimuleerde en in hem de begaafde leider van een nieuwe dichter-generatie begroette,
verheugde de Duaceense prof. A. Hojus zich over de nieuwe bezieling en de
veerkrachtige aard van zijn poëzie en loofde hem uitbundig8. Belangrijk is daarbij
dat beider belangstelling en waardering het gevolg was van persoonlijk kontakt zowel
te Leuven als te Douai.
Er is nog een derde bijzonder interessant en doorslaand bewijs van de Harduwijns
aanwezigheid te Douai, en wel vanaf het laatste kwartaal 1605: hij trof er toen o.a.9
de met zijn familie bevriende vijf jaar jongere stadsgenoot Justus Ryckius10 aan.
Beiden hadden te Gent aan het jezuïetencollege gestudeerd; na de humaniora was
de Harduwijn eerst naar Leuven getrokken om er in de beide rechten te studeren,
Ryckius die later als gelauwerde primus de humaniora beeindigde had Douai als
alma mater verkozen. Hij studeerde er in de filosofie, de rechten en de letteren, en
noemde zich ‘L.L. apud Catuacos (synoniem van Duacenos) stud.’.
Toen nu de Harduwijn er in de herfst van 1605 als baccalaureaat aankwam,

5
6
7
8

9

10

Vgl. O. DAMBRE, Testament..., blz. 41.
Vgl. ALVIN (blz. 90) en PASTURE (boven geciteerd).
Vgl. de liminaria van beide bundels.
Vgl. de brief van Puteanus (die overigens dateert van 10 mei 1608) en het gedicht van Hojus
in de liminaria van ‘Roose-mond’ (Uitg. O. DAMBRE, Zwolse drukken en herdrukken, nr. 21,
1956, blz. 67 en 68).
O.a. ook Michiel Zachmoorter (1582-1660) uit Gent, die er licentiaat in de theologie werd,
op 24-25 maart 1606 te Gent tot priester gewijd (in het Registrum 1590-1609, fol. 53 verso
als Magr. betiteld) en daarna benoemd tot pastoor van St Marten op Akkergem Gent. Ook
de (latere jezuïet) Petrus Maillart uit Ieper was er toen.
Justus Ryckius, geb. 1587 te Gent, humaniora bij de jezuïeten te Gent, daarna tot aug. 1606
te Douai, dan tot 1612 te Rome, waarna hij naar Gent terugkeerde, er tot priester werd gewijd
en tot kanunnik bevorderd; hij verbleef te Gent, te Veurne en te Leuven; in 1624 vertrok hij
opnieuw naar Italië, waar hij tot prof. in de welsprekendheid te Bologna werd benoemd; daar
overleed hij in 1627. Publiceerde Latijnse gedichten en brieven, alsmede een werk over het
Kapitool te Rome.
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stond de dichterlijk begaafde Ryckius op het punt een reeks van zijn Latijnse oden,
elegieën, funera, anagrammen en epigrammen als poëtische primitiae in een
bloemlezing te publiceren; hij had ze opgevat als huldeblijken aan Gentse vrienden
en aan enkele bewonderde dichters en prominenten11. Zo had hij o.a. een ode
opgedragen aan Justus' vader ‘Ad poetam praestantiss. Franciscum Harduinum’,
waarin hij diens poëtische gaven prees. Dat de komst van Justus zelf als commillito
hem dan bijzonder aangenaam moet zijn geweest, hoeft wel geen betoog: ze
inspireerde hem spontaan tot een hartelijke welkom-ode ‘Ad Iustum Harduinum Fr.
F.’, aansluitend bij het lofdicht op de vader12. In deze ode spreekt hij de hoop uit dat
zijn vriend zich als waardige zoon van een eminente vader tot een nieuwe glorie van
zijn zo gehavende vaderstad Gent zou mogen ontplooien en daartoe oog, geest en
hart op het edele voorbeeld gericht zal houden; dat hij opgroeiend in de gloor van 's
vaders voortreffelijkheid en poëtische begaafdheid steeds naar het hogere moge
streven en op zijn beurt als dichter voor het voetlicht verschijnen (macte animi,
Harduine, et contendere in Ardua...).
Ryckius' oden zagen in 1606 te Douai het licht onder de titel ‘Praeludia Poëtica’13;
ze droegen een approbatie d.d. 8 dec. 1605, wat dus én de aankomst van de Harduwijn
te Douai én het ontstaan van de ode in het laatste kwartaal 1605 situeert.
In vrije vertaling luidt de ode als volgt: ‘Justus, waardige zoon van zúlk een vader,
op uw beurt een nieuwe rijke belofte voor uw vaderstad Gent, vestig onafgewend én
oog én geest én hart op het vaderlijk voorbeeld, groei op in de uitstraling van zijn
faam. Het spoor van de groten volgend, zult u - eens de jaren u tot man gerijpt hebben
- niet in gebreke blijven bij het streven naar een hoger doel. Gelukkige vader dank
zij zulk een zoon, gelukkige zoon dank zij zulk een vader, om beurt de
gemeenschappelijke fakkel beurend. Moed dan, Justus, en vertrouwend op die
wederzijdse steun beijver u naar het hogere te streven. Het moge u ook behagen vóór
het poëtisch forum te treden; ze hebben weerklonken de wekroepen van de dichters
die u tot wedijver aanzetten. Welhaast zullen jonge lauwertakken uw hoofd
omkransen, en dichterlijke inspiratie zal als trouwe bekroning van uw inspanning en
van uw overgave aan de muzen van de poëzie uw goddelijk bezielde mond
doorstromen.’
Uit deze bewoordingen van lofprijzing en aanwakkering - de in tijdsorde eerste
ons bekende uitvoerige van die aard - blijkt ongetwijfeld dat de Harduwijn

11
12
13

o.a. J. Lipsius, A Hojus, Franciscus de Harduwijn, Maximiliaan De Vriendt, Janus Lernitius,
David Lindanus, A. Miraeus, F. Sweertius, O. Vaenius...
Ode IX en X.
Iusti Rycki Gandensis (L.L. apud Catuacos stud.) Praeludia Poëtica. Odae. Elegiae. Funera.
Anagrammata. Epigrammata. Corollarium. (Duaci, Ex Typographeio Caroli Boscardi, Anno
1606). Ryckius was toen 19 jaar; later, bij het verschijnen van zijn ‘Poëmatum Libri II’
(Lovanii, 1614) oordeelde hij in een woord vooraf tot de lezer als volgt over zijn Praeludia:
‘Edideram olim Duaci Catuacorum adolescens, imó pené puer, cum Iuri illic operam darem,
Carmina nonnulla, praematura quidem et precocia, sedá viris tamen eruditioribus praefiscine
laudata’ (Lovani, XV kal. ab operiendo anno dictar).

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

203
reeds vóór zijn aankomst te Douai, dank zij zijn poëtische prestaties in de loop van
de Leuvense jaren, onder vrienden (zoals J. Stalpart van der Wiele en J.D. Heemssen)
bekendheid en waardering moet hebben verworven en hoge verwachtingen gewekt,
maar ook dat hij nog niet zelfzeker was, als dichter nog met schroom was bevangen
en aanmoediging nodig had.
Hoe lang bleef de Harduwijn te Douai? Het komt ons als meest waarschijnlijk
voor dat zijn heengaan te situeren is op het einde van het akademisch jaar 1605-1606,
d.i. ca. in augustus, nadat hij tot magister artium werd gepromoveerd: een titel (Mr)
waarnaar hij, zoals beneden zal blijken, o.a. vanaf einde december 1606 in oorkonden
wordt genoemd. Wij zijn van oordeel dat hij zich vanaf september 1606 te Gent zelf
rechtstreeks tot de verschillende priesterwijdingen zal hebben voorbereid.

II. Data van de wijdingen en van de eerste mis
A - Fr. De Potter en J. Broeckaert in hun Geschiedenis van de gemeenten van
Oost-Vlaanderen (IVe Reeks, 45e dl., Audegem) en ook E. Van Arenbergh in de
Biographie nationale beweren dat Justus de Harduwijn half-april 1607 te Gent tot
priester werd gewijd. Waarop zij zich steunden weten wij niet; in elk geval is die
datering fout.
Na vijftig jaar vergeefs zoeken naar een oorkonde die hun stelling had kunnen
bevestigen, zijn wij er immers onlangs in geslaagd de hand te leggen op een lange
tijd verloren gewaand14 register van priesterwijdingen: het uit het Gents bisschoppelijk
archief in de jongste tijd naar het Gents rijksarchief overgeheveld, goed bewaard, in
een 19de-eeuwse rode band gebonden, duidelijk leesbaar en overzichtelijk ‘Registrum
Ordinatorum per Rmum Dum Petrum Damant 3m Epum Gandavensium a tempore suae
consecrationis. Anno 1590’. Het berust er onder nr. B 1437, bevat 67 recto en verso
beschreven kleinere folio's met de van kwartaal tot kwartaal aangevulde lijsten van
‘Tonsurati et Ordinati’ gedurende het episcopaat Damant, d.i. van 14 dec. 1590 tot
14 sept. 1609.
Groot was onze vreugde, toen wij bij het doorbladeren al vlug niet enkel de datum
van Justus de Harduwijns eigenlijke priesterwijding maar ook de data van de eraan
voorafgaande kleinere wijdingen - de eerste uitgezonderd - ontdekten, en wel als
volgt:

14

Reeds in 1921 had kanunnik Van der Gheyn, toenmalig archivaris van het bisdom Gent, ons
meegedeeld dat geen data van vóór 1610 toegediende wijdingen konden worden gevonden;
wel bestond een oud register, maar daarin waren enkel wijdingen van ná 1610 genoteerd.
Latere navorsingen leverden evenmin iets op. Dat een vroeger register toch nog te voorschijn
is gekomen, is te danken aan Dr. M. Gysseling die de vóór enkele jaren aan het Rijksarchief
Gent in bruikleen toevertrouwde bisschoppelijke dokumenten (tot 1800) heeft geordend en
gekatalogiseerd. Toen wij nu einde juni 1970, na het ontdekken van de datum van de H's
eerste mis, er toe kwamen de door hem zeer overzichtelijk samengestelde katalogus te
raadplegen, vonden wij er tot onze verrassing twee oude registers van wijdingen vermeld,
één van vóór en één van ná 1610. Bij het doorbladeren van het eerste ontdekten wij eindelijk
wat wij al zolang hadden gezocht.
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1.
2.
3.
4.

f 55, 22-23 december 1606 ‘Ad Minores’ (o.a.) Mr Justus Harduinus.
verso f 55, 9-10 maart 1607 ‘Ad Subdiaconatum’: Justus Harduinus tt. patrimonii.
f 57, 8-9 juni 1607 ‘Ad Diaconatum’: Justus Harduinus.
f 58, 20-21 september 1607 ‘Ad Presbyteratum’: Justus Harduinus.

De sluier is dus opgelicht: Mr Justus de Harduwijn werd op 20-21 september 1607
te Gent door bisschop Petrus Damant tot priester gewijd!
Daarbij moge op een paar bijzonderheden worden gewezen:
1. De eerste kleinere wijding ‘Ad Tonsuram’ ontbreekt, de Harduwijn wordt onder
de getonsureerden nergens vermeld; dit is o.i. een bewijs te meer dat hij te Douai
aan de kapittelschool studeerde en dat hij de tonsuur daar ontving: luidens een dekreet
van het concilie van Trente immers, in oktober 1586 door het provinciaal concilie
van Kamerijk met het oog op het oprichten van een seminarie bekrachtigd, waren
de op een seminarie of kapittelschool toegelaten clerici ertoe verplicht daar van bij
hun intrede de tonsuur te dragen.
2. Onder ‘Ad Minores’ (22-23 dec. 1606: de eerste Harduinus-vermelding in het
register) gaat aan de naam Harduinus de titel Mr vooraf, d.i. Magister (artium); wij
mogen er ongetwijfeld uit besluiten dat, zoals wij boven suggereerden, die promotie
hem een tijdje voordien d.i. ca. in augustus te Douai te beurt was gevallen15.
Kort nadien komt die titel o.a. weer voor in een schenkingsakte van 7 maart 1607
te Gent16, waarin te lezen staat: ‘Mr Joos de Harduwijn17, cleercq deser diocese18 ende
canonincq van Middelburgh19, duer goddelijke inspiratie ende ingheven, zo hy verhopt,
van intentie es hem te begheven totten gheestelijcken ende priesterlij eken staet,
indien hij daertoe van weghen den stoel episcopael

15

16

17
18

19

‘Magister’ (artium) was toen een akademische titel. Afgekort ‘Mr’, als lagere universitaire
graad beantwoordend aan de huidige kandidatuur, en ongetwijfeld na één jaar studie aan
seminarie en universiteit te Douai verworven; ‘Magr’, als hogere graad, vooral in de theologie.
In het Registrum fo 53 verso wordt bvb. Michael Zachmoorter, die licentiaat in de theologie
was, ‘Mãgr’ genoemd. De titel ‘Mr’ kwam de Harduwijn overigens al toe als baccalaureaat
in de beide rechten (Leuven), en wellicht ook als behorend tot een adellijke familie. In
Nederlandse teksten wordt ‘Mr’ als ‘Meester’ gelezen; gewoonlijk is dit ‘Meester in de
rechten’; in een niet akademische betekenis kan het wellicht de aanduiding zijn van een
hogere graad in de maatschappij.
Vgl. de volledige tekst bij SERRURE, Vaderlandsch Museum V 409 en vlg., alsook gedeeltelijk
bij O. DAMBRE, De Dichter Justus de Harduijn (Gent 1926, blz. 89-90). Het oorspronkelijk
dokument berust op het Stadsarchief Gent (Reeks 333, nr. 3, 2dl, Jaar 1606-1607, fol. 102vo.
In de meeste oorkonden wordt de familienaam geschreven ‘Harduwijn’ (fonetische spelling
die wij bij voorkeur overnemen).
‘Cleercq deser diocese’: daaruit blijkt dat de H. toen in het diocees Gent verbleef, en niet
langer te Douai. Een ‘cleercq’ (clericus) is een geestelijke die alleen de lagere geestelijke
wijdingen heeft ontvangen en nog verder studeert. Hij kon ook een betrekking hebben in de
lagere geestelijke hiërarchie.
Eretitel waaraan een prebende was verbonden. Oorkonde dienaangaande nog niet ontdekt.
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gheadmitteerd ende ydoine bevonden wordt.’ Eveneens, en ditmaal voluit geschreven,
in de benoemingsoorkonde van 3 dec. 1607: ‘Domino ac Magistro presbytero
gandavensis J.-U. Baccalaureo’ en in de latere benoemingen van zijn opvolgers: ‘per
obitum Magistri Justi Harduini’20.
3. Onder ‘Ad Subdiaconatum’ (9-10 maart 1607, d.i. twee dagen na het verlijden van
boven vermelde belangrijke schenkingsakte) lezen wij ‘Justus Harduinus tt.
patrimonii’ (titulo patrimonii), hetgeen betekent ‘ten titel van een patrimonium,
rechtens levend van eigen vermogen (aangeërfd goed)’. Titulus patrimonii is het
voor de clericus of titulatus overeenkomstig zijn stand noodzakelijk inkomen21. Ten
volle wordt dit bevestigd door de akte van 7 maart, waarin de tijdelijke donatie van
Justus' vader wordt gestipuleerd, en wel in volgende bewoordingen: ‘want noodich
es den zelven ten effecte van dien voorsien te wesen van competente ende redelijcke
alimentatie22 van zes ponden gr. tsjrs, tot alderstont hij zoude moghen gheadvanceert
ende ghepromoveert worden tot eenich gheestelijck officie ofte prebende van ghelijcke
ofte meerder weerde. (Hier volgt een opsomming van schenkingen, waaronder de
‘Bibliotecque van zynen oom paternel, weerdich ten minste vijf zoo zeshondert
guldenen’). En verder: ‘heeft Comparant (Justus' vader) by desen tot betooghe van
alle paternelle affectie ende omme zynen voorn. zone alle adressen23 ende assistentie
te doene, metgaders den zelven te meer tot dingniteyt te advancheren in zyne goede
intentie den zelven gheassingneert ende bewesen t'ontfanghen tot vier ponden gr.
tsjrs. ... tot alderstont den zelven zynen zone zal voorzien wesen van eenighe beneficie.
't sy prebende, cure ofte capellanie, jaerlicx uytbringhende zes ponden gr. ofte bet(er)’.
Een welbepaalde tijdelijke schenking dus, om zijn zoon toe te laten overeenkomstig
zijn stand te studeren en te leven tot op het ogenblik van een benoeming met eraan
verbonden een behoorlijk inkomen24.
4. Uit het feit nu dat om de drie maanden een wijding te Gent werd toegediend, mag
ongetwijfeld ten slotte worden geconcludeerd dat Justus de Harduwijn het daarbij
horende hele jaar (sept. 1606 tot sept. 1607) te Gent zal hebben doorgebracht en zich
daar op het nog voorlopig priesterseminarie speciaal op de uiteindelijke wijding tot
sacerdos zal hebben voorbereid.

20

21
22

23
24

Vgl. O. DAMBRE, Testament... (Gent 1952) blz. 41, 43, 44, 46. In het Registrum 1590-1609
is het eerder uitzonderlijk dat een titel aan de naam van de wijdeling voorafgaat; wel wordt
vaak Fr (frater) vermeld, waar het gaat om regulieren. Mr enkele keren, Magr driemaal.
Vgl. W. NOLET, Kerkelijke instellingen... (Amsterdam 1951) blz. 91-92.
ten effecte van dien: met het oog daarop; competent: rechtens toekomend; redelijcke:
behoorlijke; alimentatie: toelage voor levensonderhoud aan bloedverwanten in de rechte
lijn.
adressen: mogelijkheden tot goed slagen.
Bedoeld patrimonium (tt. patrimonii) berust geenszins op een ev. aan de kanunnnikdij van
Middelburg verbonden inkomen; in dit geval zou er gestaan hebben: tt. beneficii.
Evenmin moet hier worden gedacht aan een ev. door het kapittel van Kamerijk reeds in 't
vooruitzicht gestelde benoeming na het verwachte overlijden te Oudegem van de reeds lang
ziek liggende (diu valetudine) pastoor Hubertus van Wezel.
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B - Bij het onlangs doorbladeren van de in 1627 te Brugge postuum verschenen editio
altera van Maximiliaan De Vriendts ‘Epigrammatum libri IX emendati et plurimum
aucti’, bevattende o.a. heel wat in vroegere uitgaven (Antv. 1603, Ingolstadii 1607)
niet gepubliceerde puntdichten, vonden wij op blz. 297 volgend chronogram, met
eraan toegevoegd de uitdrukkelijke datumvermelding 14 oktober 1607: ‘In Primitias
Iusti Harduyni: Christe fave, novus ingreditur tua templa sacerdos Harduynius, sacris
Christe fave auspiciis’. (Bij de eerste mis van I.H.: Christus, wees genadig; de nieuwe
- nieuwgewijde - priester de Harduwijn treedt Uw tempel binnen; begunstig hem
met heilige voortekenen). Zo blijkt dus dat Justus de Harduwijn zijn eerste (plechtige?)
mis op 14 oktober 1607 celebreerde, d.i. een drietal weken na de priesterwijding25.
Met welk bezorgd hart Maximiliaan De Vriendt de roeping en de toekomst van
zijn dierbare neef gadesloeg moge nog blijken uit een ander epigram (blz. 82); het
is ongedateerd, maar zal wel uit dezelfde tijd zijn, wellicht geschreven bij gelegenheid
van de kort daarop volgende benoeming tot pastoor van Oudegem en Mespelare op
3 december 1607. Zinspelend op de woordanalogie ‘ardua - Harduinus’, drukt hij
hem op het hart dat de weg naar de ware deugd een steile weg is en dat de zijnen
zéker van hem verwachten dat hij die zal beklimmen. ‘Ardua praestabis, teque, et
spe digna tuorum / Ad laudem rectâ si gradiare viâ. / Ardua amat virtus, tibi nomen
ab arduo, utrimq: / Harduyni, ad laudem non leve calcar habes’ (vrij vertaald: ‘harde
dingen zult u (moeten) verrichten, uzelf en de verwachting der uwen waardig, indien
u de rechte weg opklimmend lof en eer wilt oogsten. De deugd rekent op harde
inspanning: denk er om, dat ook uw naam synoniem is van lastig, hard; het zij dan
om een tweevoudige reden een afdoende prikkel om het lofwaardige te betrachten’.

III. Twee lofzangen op Justus de Harduwijn uit 1613/14
In de zomer van 1606 verliet ook Justus Ryckius Douai26 en vertrok naar Rome; daar
verbleef hij een zestal jaren en keerde in 1612 naar Gent terug, waar hij tot priester
werd gewijd en tot kanunnik van St.-Baafs bevorderd. Van uit Rome bleef hij in
drukke briefwisseling met verwanten en vrienden, bewonderde dichters en
professoren. Dit blijkt o.a. uit zijn in 1610 te Keulen uitgegeven ‘Primitiae epistolicae
ad Italos et Belgas’ (centuria prima)27 en uit

25

26

27

Ook Cornelius Lummenaeus a Marca (1570, Gent - 1629, Douai), benedictijn van
St.-Pietersabdij te Gent, bevriend met de familie de Harduwijn, huldigde hem bij gelegenheid
van zijn eerste mis in een uitvoerige ‘Ode sapphica. sub schemate Legis et Gratiae Prtncipo
sacro Reverendi et Eruditi Viri Iusti Harduyni decantata’. Ze is ongedateerd en verscheen
in Lummenaeus' ‘Opera Omnia, qua poetica, qua oratoria, qua historica’ (Lovanii, 1613),
Miscellanea, blz. 221-25.
Hij was er nog in juli, blijkens een ‘In Funere Justi Lipsi Elegeia’ gedateerd ‘Duaco
Catuocorum, pridie nonas Julias 1606’ (Vgl. Epistolarum centura nova, Lovani 1615, blz.
49). Naar alle waarschijnlijkheid zal hij na het akademisch jaar vertrokken zijn, in augustus
of september.
Niet te vinden in Belgische biblioteken; wel berust één ex. op de Staats- und
Universitätsbibliothek te Göttingen, onder nr. Sva V 5730.
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zijn in 1615 te Leuven verschenen ‘Epistolarum selectarum’ (centuria altera nova),
met telkens een honderdtal brieven die vaak interessante gegevens bevatten. In brieven
uit 1608 bvb. dankt hij prof. A. Hojus te Douai om zijn vriendschap; verheugt hij
zich in een schrijven aan prof. E. Puteanus te Leuven over diens benoeming tot
opvolger van J. Lipsius; dringt bij Maximiliaan De Vriendt te Gent aan op nieuws
uit het vaderland (‘ego sine tuis litteris valere non possum’) en eveneens bij Franciscus
de Harduwijn (‘omnes silent et obnutent; miror ne litteras quidem ullas afferri, quibus
de statu gandensium nostrorum aliquid liquido percipiam.’). Een heel bijzondere
genegenheid droeg hij de familie de Harduwijn toe: Franciscus noemt hij ‘mi Harduine
olim et semper carissime’ en groet van harte diens echtgenote en beide kinderen
(‘plurimam salutem carissimae uxori tuae, Iusto, Livinaeque probissimis liberis’ april 1608). En nadat hij al te laat uit een schrijven van Maximiliaan De Vriendt het
overlijden van Justus' vader (21 oktober 1609) had vernomen, antwoordt hij hoe zeer
die laattijdige mare hem heeft ontsteld, en te zullen bidden voor ‘de medeburger, de
gast en de vriend aan wie hij zoveel is verschuldigd’ (5 sept. 1610)28.
Vanzelfsprekend interesseerde hem heel bijzonder in hoever zijn Duaceense
commillito Justus de hem toebedachte opgang naar het hogere was ingeslagen en of
hij reeds een en ander had gepubliceerd. Hoe opgetogen hij reageerde, toen het blijde
nieuws én van diens sacerdotale én van diens poëtische eerste uitstraling tot hem
doordrong, moge ten slotte uit het volgende blijken.
Op terugreis uit Rome was Ryckius tijdens een oponthoud te Milaan (hij was er
in maart-april 1612) begonnen aan een ‘Gandensium Poëtarum Elogia’, waarin hij
in 't vooruitzicht van de thuiskomst het wel en wee van zijn vaderstad even herdenkend
met heimwee de lof van Gent (‘beata Ganda’!) verkondigde en hulde bracht aan een
reeks Gentse dichters. Onder verwanten en vrienden in mei 1612 dan weer thuis,
vernam hij met intense vreugde de triomf van Justus de Harduwijns doorbraak als
dichter en hoe o.a. de professoren Puteanus en Hojus zijn ‘Roose-mond’ onder hun
hoede hadden genomen. Ongetwijfeld zal hij al spoedig zijn vriend in de pastorie te
Oudegem hebben opgezocht om hem te feliciteren en op zijn beurt tot publiceren
aan te dringen. En wat was nu natuurlijker dan dat hij bij het voltooien en afronden
van de ‘Elogia’ zijn oorspronkelijke Milanese tekst zou wijzigen en er enkele
markante nieuwe verzen zou inlassen om er zijn vreugde en trots over uit te jubelen
dat ‘men nu niet langer bewonderend en naijverig naar de prestaties van buitenlandse
dichters hoefde op te zien, nu een eigen landgenoot-dichter29 - wiens zangen wel met
die van de zwanen konden wedijveren - in de eenzaam-afgelegen oase aan de

28
29

Vgl. ‘Epistolarum...’ (1615, Ep. L, blz. 163-166) ‘non uno enim titulo Harduino meo hoc
debeo Civi, Hospiti, Amico’.
Zoals later ook Vondel in de opdracht van zijn ‘Gysbreght van Aemstel’ (1637) aan Huigh
De Groot zou schrijven: ‘Het en is oock de reden niet ongelijck (niet in strijd met de rede),
dat onze eigen zaecken ons meer ter harten gaen dan die van vreemden en uitheemschen’.
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samenvloeiing van Dender en Schelde (bedoeld is de Harduwijns standplaats
Oudegem-Mespelare) zulke wondermooie elegische liederen (bedoeld zijn de
sonnetten, oden en elegieën uit ‘Roose-mond’ working) had gezongen, dat men hem
terecht de lauwerkrans van de poëzie kon vereren.’ (v. 75-81, vrij vertaald).
Ryckius werd intussen benoemd tot kanunnik van Ste Walburga te Veurne; van
daaruit (juni 1612 tot september 1613) korrespondeerde hij weer met Maximiliaan
De Vriendt30, hem verzoekende de ‘Elogia’ in zijn ter pers liggende ‘Urbes Flandriae
...’ een plaatsje te gunnen31. Wat dan naderhand inderdaad geschiedde. Het gedicht
(93 verzen) werd als bladvulsel opgenomen tussenin de ‘Urbes Flandriae’ en de
‘(Urbes) Brabantiae’ (Lovanii 1614) onder de titel ‘Elogia gandensium Poëtarum32,
authore Iusto Ryckio gandensi’, met als onderschrift ‘Mediolani (te Milaan) apud
Insubres: magnis urbium civibus, L.M.G.D.’ Het privilegie voor de ‘Urbes’ is
gedagtekend 24 december 1613, d.i. op het einde van het jaar waarin ‘Roose-mond’
het licht had gezien.
Einde 1613 nu verschenen daarenboven de ‘Opera Omnia’33 van een andere
familievriend, de Gentse benedictijn Cornelius Lummenaeus a Marca, - ook hij had
Justus de Harduwijn bij diens eerste mis een ode opgedragen 25 - met een zó
gelijkgestruktureerde lofzang op de Gentse dichters, dat ze ongetwijfeld in wedijver
met Justus Ryckius moet zijn ontstaan: door beiden wordt o.a. hulde gebracht aan
Kerchovius, Lindanus, Schepperus; ten slotte aan de Harduwijn, de dulcis Harduyni
genius, camoenae Belgicae Vindex’, d.i. ‘de innemende’ poëtische begaafdheid van
de Harduwijn, redder en handhaver van de Nederlandse poëzie (in Vlaanderen).
Dit waren dan de eerste ‘Roose-mond’-echo's en lofspraken buiten de engere
Aalsterse kring van de editie-lofdichters. Ryckius, van wie reeds in 1605-06 een
impuls op het poëtisch zelfbewustzijn van zijn bewonderde jeugdvriend was uitgegaan,
luidde nu - daarin gesteund door Lummenaeus a Marca - diens faam in. Door
bemiddeling van Justus' oom de Gentse poëta laureatus Maximiliaan De Vriendt,
wiens ‘Urbes’ bij velen waardering wekten, bereikte hij in 1614 kort na het anoniem
verschijnen van de ‘Roose-mond’, dank zij zijn op het stramien van een breder
kontekst gevlochten ‘Elogia’, al dadelijk de ruimere kring van de poëzie-minnaars
uit de Harduwijns geboortestad Gent. En de in het akrostichon-slotsonnet van de
‘Aensiet de diepte’! ondertekenende lof-

30

31
32

33

Vgl. IUSTI RICKI Epistolarum (Lovanii 1615, Ep. LXXV, 223-4; de brief is gedagtekend
‘Furnis Plemosiorum, Prid. Kal. sept. 1612’, wat bewijst dat Ryckius reeds toen op de hoogte
was van de Harduwijns publikatieplannen.
‘Gandensium Poëtarum Elogia iam mitto, tuis (nisi aliud videtur) interferenda.’
Volgende Gentse toenmalige dichters krijgen er hun beurt met een korte karakteristiek:
Andreas Papius, Laevinus Torrentius, Carolus Langius, Franciscus Harduinus, Philippus
Episcopius, Ludovicus Lautius, Daniel Heinsius, Maxaemilianus Vrientius, Cornelis
Lummenaeus a Marca, David Lindanus, Johannes Schepperus, Justus Harduinus Fr. F.,
Antonius Sanderus en Simon Kerchovius.
Opera Omnia (Lovanii, 1613), blz. 251-253. ‘Ad cives meos: Simonem Kerckhovium,
Davidem Lindanum, Justum Ryckium, Ioannem Schepperum, Iustum Harduynum’.
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dichter F. vander Beken onthulde naam van de ‘Roose-mond’-auteur ‘JOOST DE
HARDVIN’ geraakte alvast op veler lippen, en zou voortaan niet enkel bewondering
en vertrouwen van dichters wekken maar in bepaalde sacerdotale middens tevens
beroering en tweespalt, en blootstaan aan kerkelijk-rigoristische kontestatie34.
Gent, juli 1970.
O. DAMBRE

34

Tot de kerkelijke rigoristen, die remmend hebben gewerkt, moeten ongetwijfeld worden
gerekend: bisschop François van der Burch (1612-1615), ijveraar voor betere priesteropleiding
en regeneratie van het Kerkelijk leven; Kanunnik Simon vande Kerchove, de Harduwijns
op de Gentse ‘schola litteraria’ eerste leraar, die bij het later verschijnen van de Harduwijns
‘Godd. Lof-sanghen’ (1620) met afkeer zou herinneren aan de ‘onnuttelijcken clap en 't vuyl
on-reyn Venus ghesnap’ (van ‘Roose-mond’); de dekanale visitator Henricus Calenus, die
in opdracht van bisschop van der Burch pastoor de Harduwijn in 1614 er zou toe aanzetten
zijn dichterschap ten dienste van de contrareformatie te stellen; en de rigoristische bisschop
Jacob Boonen (1617-1620), die tot de Harduwijns heroriëntering tot ‘Gods gezalfde zo 't
behoort’ de doorslag gaf, zoals de Harduwijn zelf later zou getuigen: ‘gheanckert in het bevel
mijns Aldereerweerdighste Heere Oppersten Priester van mijn Vaeder-land’ (Voor-redene,
Godd. Lof-sanghen, 1620).
We hopen dit later nog nader te kunnen toelichten. Intussen raadplege men O. DAMBRE,
Betekenis van de ontmoeting Calenus-de Harduwijn. (Ascania, 7 jg. 1964, nr. 1, blz. 13-20,
Heemkundig tijdschrift voor Asse).
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Boekbeoordelingen
De natuurkunde van het geheelal. Een 13de-eeuws
middelnederlands leerdicht. Académie royale de Belgique. Classe des
Lettres et des Sciences Morales et Politiques. Collection des Anciens
Auteurs Belges. Brussel 1968.
RIA JANSEN-SIEBEN,

121 Jaar na de zo goed als onvindbare editie van Clarisse (1847), die op 5 codices
steunde, ontvangen we dankbaar uit de handen van Mevr. Jansen-Sieben een nieuwe
uitgave van de Natuurkunde van het heelal, berustend op een in omvang verdubbeld
handschriftelijk materiaal. Mevr. Jansen heeft zich op een voortreffelijke wijze van
haar moeilijke taak gekweten. Deze overtuiging belet me evenwel niet op enkele
punten met haar van mening te verschillen:
1. Volgens mij moet de tekstuitgever, die zoals zij het voorrecht heeft een
facsimile-editie te bezorgen, volop gebruik maken van de hem geboden vrijheid om
de lezer zover mogelijk tegemoet te komen met een ‘leesbare’ tekst en hem zeker
niet meer plagen met gekursiveerde oplossingen van abbreviaturen, met interlineair
gedrukte glossen en met marginalia, met verbeteringen en paleografische
aantekeningen in voetnoot. Kontrole is immers altijd mogelijk, want een blik naar
links volstaat en wie dit daar niet kan zien heeft ook aan al die rompslomp niets.
Haar akribie bij de transkriptie staat boven elke verdenking, maar ik begrijp dan
weer niet goed waarom zij enerzijds de paraaftekens overneemt en zelfs een punt op
de y laat drukken, maar anderzijds alle lombarden en vele hoofdletters niet honoreert.
2. Verder heeft zij deze editie, waaraan blijkbaar geen financiële beperkingen
werden opgelegd, niet handig ingericht. Interesseer ik me b.v. voor de passage over
de hondsdagen op p. 347, dan kan ik aantekeningen bij de inhoud vinden op p. 35-36,
de varianten op p. 520, de filologische en kritische kommentaar op p. 668. Het duurt
wel even voor men alles bij mekaar heeft gezocht.
3. Haar stijl vind ik nogal wijdlopig, haar retorische vragen te weinig zeldzaam,
haar uitroeptekens te menigvuldig. Hier en daar schrijft zij temperamentvolle
bladzijden, soms met een felheid die niet getuigt van historisch inzicht en waardering
van het verleden. Dat men met behulp van het alfabet kon te weten komen welke
van de echtgenoten het eerst zal sterven doet zij af als ‘nonsens’ (p. 102). Serrure
schrijft ‘schaamteloos’ (p. 265) Snellaert na. De ‘komische’ opvattingen van vroegere
filologen als Clignett en Steenwinkel getuigen van een ‘ongelooflijke lichtzinnigheid’
(p. 55), anderen weer van ‘armzalige eenzijdigheid’ (p. 56). Een uitspraak van Taine,
die niet veel begrip opbracht voor de oude Engelse letterkunde, werd ingegeven door
‘vooringenomenheid, kwade trouw en eenzijdigheid’ (p. 54). Clarisse met zijn
uitvoerige kommentaar wil ons ‘in de eerste plaats vergasten op een exhibitionistische
Spielerei’ (p. 12);
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hierbij moet ik toch opmerken - zonder daaruit konklusies te trekken - dat zijn uitgave
507 blz. beslaat, de hare 742.
4. Van enkele wijzigingen, die zij in haar teksthandschrift wil aanbrengen, zie ik
de noodzakelijkheid niet in:
a. Waarom moeten we in v. 578 ‘Ende het es te proeven goet Die van astronomien
es vroet’ sijn lezen i.p.v. es? Ik vertaal aldus, met een beroep op Stoett § 60 en § 62:
dit is gemakkelijk aan te tonen voor wie wat van sterrekunde afweet, elke
sterrekundige kan dit gemakkelijk duidelijk maken of bewijzen. De uitgeefster denkt
hier ten onrechte aan een relatiefzin bij Affricaen ende Tholomeus.
b. Waarom is het nodig in v. 917 ‘Aristotiles setter mee toe’ met de varianten te
lezen seiter? Steunend op MNW 7, 1016, betekenis 12 (lees 13) mogen wij hier
setten toch vertalen door (be)schrijven: A. schrijft daar meer over.
5. Het fragment uit Aardenburg had zij op p. 97 beter dan naar de overigens
uitstekende afdruk van J.H. van Dale uit 1856, geciteerd naar de gemakkelijker
bereikbare editie in VMVlAc 1966, 365, alwaar ook mogelijke bronnen worden
besproken.
6. Uit de tekst p. 99 en 259 wordt me niet duidelijk of de M en M' - fragmenten
uit Maastricht al of niet met Hasselt zijn geruild.
7. Op p. 106 is de mededeling dat codex L verkocht werd op de veiling George
Bruyn in tegenstrijd met voetnoot 1.
8. Zo kom ik tot mijn laatste en voornaamste opmerking, omdat ik hiermee een
uitsluitend positieve bijdrage meen te leveren tot het onderzoek van de Natuurkunde.
- Op fol. 184-187 van het Oudenaarse handschrift, tussen de (in een onverwachte
volgorde geplaatste) tekstgedeelten v. 279-1888 en v. 37-96 + 161-278 van de
Natuurkunde, komt een gedicht voor over de wisselende invloed van de wassende
en afnemende maan gedurende de dertig ‘maan’ dagen. Het begint met de woorden:
Een heilich man daniel
Seet ons dese redene wael
Salomon eest dies orcondt...

en Mevr. Jansen heeft het opnieuw uitgegeven op een aparte plaats in haar boek (p.
589-598), omdat zij overtuigd is dat dit maangedicht geen oorspronkelijk gedeelte
van de Natuurkunde uitmaakt. Deze overtuiging nu wordt aanzienlijk versterkt door
het feit dat het Franse origineel in een drietal handschriften als afzonderlijk geheel
voorkomt.
Hs. Brussel K.B. 11004-17, daterend uit de XVde eeuw (na 1465), bevat (naast
de statuten van Luik) op fol. 93-94v een berijmd lunaire van dertig manen met het
volgende incipit:
Daniauls un saint homme
trouva ceste lechons (var. raison)
tesmoignant Salemon...

Dat een fragment hiervan zou uitgegeven zijn door Pannier is niet juist: de voetnoot
van Pater Van den Gheyn in zijn Catalogue IX, nr 6494 slaat op de lapidaire
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de Philippe, niet op onze tekst. Mme Jacqueline Le Braz van het Institut de Recherche
et d'Histoire des Textes te Parijs was zo vriendelijk mijn aandacht te vestigen op
twee andere hss., waarin dezelfde Franse berijming voorkomt: Dresden, Sächs.
Landesbibliothek A 317, f. 118-128v (zie Schnorr von Carolsfeld, Katalog I p. 105)
en Londen, B.M. Sloane 3281.
Het is lang geleden dat de zgn. Theresiaanse akademie zich nog verdienstelijk had
gemaakt voor de Middelnederlandse letterkunde. De tijd dat zij onder haar auspiciën
o.a. onze Parthonopeus en Jan Praet liet verschijnen, ligt bijna een eeuw achter ons;
toen heette het nog op het uitsluitend Nederlandse titelblad: ‘op last van...’ of
‘vanwege de Kon. Akademie van België.’ - Toen de Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde in 1886 werd opgericht heeft de eerstgenoemde Brusselse akademie
- niet zonder heftig protest - haar werkzaamheden gestaakt op het terrein, dat de
nieuwe Gentse akademie zou gaan bestrijken. Thans heeft zij deze houding gewijzigd.
Vindt zij dat haar Gentse zustertje haar taak niet meer naar behoren vervult? Hoe het
ook zij, we willen haar in elk geval onze dankbaarheid betuigen voor de bijzonder
royale wijze waarop zij dit Diets heelal ten uitvoer heeft gelegd.
R. LIEVENS
De nieuwe uitgave van Bredero's werken
De ‘herdenkingsuitgave’ van de werken van Bredero, onder algemene leiding van
Garmt Stuiveling en met medewerking van uitstekende specialisten, is nu wel degelijk
van wal gestoken. Ze heeft een definitieve uitgever gevonden, Tjeenk
Willink-Noorduijn N.V. te Culemborg, en gezien het dynamisme van de algemene
leider en de steun van de overheid mag men verwachten dat ze tot een goed einde
gebracht zal worden.
In een fraaie wijnrode band worden thans de reeds eerder verschenen Rodd'rick
ende Alphonsus, ed. C. Kruyskamp, en het verder te bespreken Memoriaal
aangeboden. De plannen zien er voor het overige uit als volgt: voor 1971 Griane (F.
Veenstra), Lucelle (C.A. Zaalberg) en de Kluchten (Jo Daan); voor 1972 Moortje (P.
Minderaa en C.A. Zaalberg), Stommen Ridder (C. Kruyskamp) en Angeniet (S.
Witstein); voor 1973 Spaanschen Brabander (C.F.P. Stutterheim), Het daget uyt den
Oosten (B.C. Damsteegt) en Schyn-heylich (E.K. Grootes); voor 1974 de twee delen
van het Groot Lied-Boeck (een commissie o.l.v. G. Stuiveling) en het Verspreid Werk
(G. Stuiveling). Afgesloten wordt het geheel in 1975 door de Bibliografie.
De delen zullen vrijwel alle ook los verkrijgbaar worden gesteld, maar intekening
is alleen mogelijk op de hele serie; de intekenprijs, die boek per boek wordt
vastgesteld, moet gemiddeld twintig procent lager liggen dan de normale prijs.
Intekenaars ontvangen bovendien gratis het boekje Rondom Bredero.
Voor Rodd'rick ende Alphonsus (thans geb. f 29,50, bij intekening op de serie f
23,50) kunnen we verwijzen naar onze bespreking in dit tijdschrift, 11e jg., 1969 nr.
3, blz. 227-229).
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Memoriaal van Bredero - Documentaire van een dichterleven,
samengesteld door Garmt Stuiveling, Tjeenk Willink-Noorduijn N.V.,
Culemborg, 1970, geb. f 32,50, bij intekening op de serie f 26,-.
Prof. Stuiveling heeft er de voorkeur aan gegeven, de nieuwe editie der werken niet
een biografie (met al het onzekere daarvan), maar wel een verzameling van alle
documenten i.v.m. de dichter en zijn familie mee te geven.
Het Memoriaal is verdeeld in drie delen, met elk een eigen presentatie. Het eerste
deel (1580-1609) bevat uiteraard vooral de stukken betreffende de groei van het
gezin en de stijgende sociale en economische positie van de vader; op de
linkerbladzijde wordt het jaar telkens getypeerd door de belangrijkste politieke en
culturele gebeurtenissen, opgeluisterd met het portret van een grote figuur; op de
rechterbladzijde staan de Brederodiana, de archivalia compleet afgedrukt in
translitteratie én in facsimile, eventueel aangevuld met prenten, die samen een
aanschouwelijk beeld geven van Bredero's Amsterdam. Het tweede deel (1610-1618)
is natuurlijk de kern van het boek: meer dan deze negen jaren heeft Bredero niet
gehad om zich te ontplooien. Op de eerste bladzijde links staan andermaal de
hoofdgebeurtenissen van het jaar, ditmaal onder twee portretten van belangrijke
personages. Rechts beginnen de Brederodiana, die juist in deze periode verschillende
bladzijden beslaan; ze omvatten naast de archivalia de brieven van de dichter, de
getuigenissen over hem, vermelding van publikaties en opvoeringen, telkens bondig
gecommentarieerd overeenkomstig de huidige stand van het Bredero-onderzoek.
Onder 1618 staat ook de volledige tekst van de Lijkdichten zoals ze in 1619 na
Stommen Ridder werden afgedrukt. In het laatste deel ontbreken historische data en
portretten; het blijft beperkt tot de archivalia i.v.m. de familie tot aan het overlijden
van Bredero's zuster Hillegont in 1647, plus de getuigenissen over de dichter en de
uitgaven en opvoeringen van zijn werk tot die datum.
We achten het een buitengewone verdienste van Stuiveling en zijn staf, op die
manier alle totnogtoe bekende documenten volledig, chronologisch en onder één
band ter beschikking te hebben gesteld. De gewone lezer vindt hier een prentenboek
dat hem de dichter in zijn tijd helpt te situeren, de Bredero-vorser krijgt hier al het
directe materiaal (naast de tekst van de werken) voorgeschoteld, en dan nog wel in
een ruimere cultuurhistorische en zelfs historische context, met nauwkeurige en
betrouwbare opgave van alle sleuteldata. Alsof het nog niet genoeg was zo'n
basis-instrument voor te leggen, heeft de samensteller de chronologische, dus
analytische presentatie aangevuld met een model van een alfabetisch register. Dit
verschaft over alle belangrijke personages synthetisch de essentiële informatie; wat
Bredero zelf betreft vindt men hier niets minder dan een stramien waarop alle
gegevens uit het Memoriaal kunnen worden aangebracht.
Zeer te begroeten dunkt mij de volledigheid van de archivalia, ook indien dat
betekent dat alle afbetalingen inzake huizen genoteerd worden, of dat de figuur van
Adriaen Cornelisz. daardoor meer wordt belicht dan zijn beroemde zoon. Want
intussen wordt het perspectief van Gerbrands omgeving juist gesteld, en
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gelukkig heeft men hier ook de jongste, in het jaarboek Amstelodamum gepubliceerde,
vondsten en conclusies van inzonderheid mej. Dr. I.H. van Eeghen nog kunnen
opnemen. Uiteraard waren niet alle stukken nauwkeurig te dateren. De meeste
conjecturen zijn overtuigend. Alleen bij de datering der brieven aan de jonge weduwe
vind ik de argumentatie voor 1613 niet zo sterk. Net alsof Bredero alleen als vaandrig
van de schutterij naar Haarlem ging om de bloemetjes buiten te zetten! Maar er valt
natuurlijk moeilijk een andere datum op te zetten. De hele uitgave is zeer keurig, de
facsimile's perfect leesbaar, de translitteratie op een merkwaardige wijze verricht.
Enkele kleine foutjes konden niet worden vermeden, ik noteerde er een in de
translitteratie van ‘Oogen vol maiesteijt’, vs 7 (aanneemt i.p.v. aenneemt) en in
Vondels bijdrage tot de Lijkdichten, vs 2 (beertery i.p.v. boertery).
Meer discussie is mogelijk n.a.v. de keuze der opgenomen feiten op politiek en
cultuurhistorisch gebied. Niet alle jaren zijn daaraan immers even rijk! Ik vond het
wat bevreemdend dat Hoofts terugkeer van zijn reis wel vermeld wordt, maar zijn
geboorte niet (noch die van Vondel of enige andere grote van de Gouden Eeuw). En
waarom in 1610 wel het huwelijk van Hooft, maar niet dat van Vondel wordt
opgenomen, begrijp ik helemaal niet. Zo zijn er allicht nog detailopmerkingen te
maken. Het valt echter niet te loochenen dat die linkerbladzijden een levendig beeld
geven van Bredero's tijd, met oorlog en bestand, politieke en godsdiensttwisten,
bedrijvigheid van uitgevers en rederijkerskamers, komen en gaan van figuren.
Die paar opmerkingen doen in ieder geval niets af van de grote dank die wij
Stuiveling en zijn staf verschuldigd zijn voor de idee en de uitwerking van dit
Memoriaal!
Rondom Bredero. Een viertal verkenningen door Prof. Dr. A.G.H.
BACHRACH, Prof. Mr. H. DE LA PONTAINE VERWEY, Prof. Dr. A.
KEERSMAEKERS, Prof. Dr. G. STUIVELING, Tjeenk Willink-Noorduijn N.V.,
Culemborg 1970, ing. f 7,50 (gratis voor de intekenaars).
In deze brochure zijn de voordrachten bijeengebracht, die werden uitgesproken op
de plechtige Bredero-vieringen te Amsterdam op 24 juni en 26 september 1968. de
la Fontaine Verwey sprak er over Bredero en zijn stad, Stuiveling over Bredero en
zijn tijd, Keersmaekers over Bredero en de Zuidelijke Nederlanden, Bachrach over
Bredero en de Engelse toneelspelers.
Samen brengen deze vier voordrachten een genuanceerd Bredero-beeld dat in tal
van opzichten afwijkt van het romantische, dat traditioneel geworden was.
Sociologisch wordt de dichter gesitueerd als de zoon van een eerder welvarende,
dynamisch naar meer rijkdom strevende vader, die vrij wat cultuur bezat. Het
natuurtalent ging bij hem samen met een bewust renaissancistisch artistiek streven.
En toch toont Stuiveling zeer mooi aan, hoe Bredero tevens uit het volk dichtte,
waarschijnlijk op basis van voortlevende middeleeuwse tradities, die door de
rederijkerij overschaduwd, maar niet verdrongen waren. (Welk een fraaie studie
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zou men kunnen maken over het onderaardse voortleven van het middeleeuwse lied,
via Bredero, Stalpart, Bellemans, tot Gezelle!). De legende van Bredero als
anti-Brabander, behept met een Amsterdams superioriteitscomplex wordt afdoend
weerlegd: de dichter blijkt met veel Zuidnederlandse inwijkelingen bevriend te zijn
geweest, en zijn realistisch-satirische verve spaart de Amsterdamse hebbelijkheden
al evenmin als de vreemde.
Uitdrukkelijk of terloops worden nieuwe theorieën of interpretaties geformuleerd.
de la Fontaine Verwey oppert dat de eerste uitgave van Bredero's liedboek verzorgd
werd door Petrus Scriverius: deze vriend van Bredero had iets dergelijks bij Heinsius
gedaan, de drukker Govert Basson was een beschermeling van hem, de term ‘geestig’
die aan het liedboek werd meegegeven komt in Scriverius' grafschrift op Bredero
voor. Keersmaekers' ophefmakende ontdekking (zie dit ts., XI, 2, blz. 81-97) krijgt
ook vanwege de Nederlandse medewerkers alle gewenste en verdiende aandacht.
Zijn voordracht opent nieuwe perspectieven voor onderzoek of her-onderzoek: de
verhouding Bredero-Rodenburg; de invloed van Heinsius op Bredero; de waardering
voor Bredero in het 17e-eeuwse zuiden. Treffend is ook zijn nieuwe interpretatie
van Jerolimo als een opzettelijk-verbeuze Uilenspiegel; ze is zeker niet zonder meer
te verwerpen, al tonen m.i. de clauzen vooral uit de tweede helft van het stuk duidelijk
aan dat Jerolimo wel degelijk en soms op een bijna tragische wijze megalomaan is,
en daar niet alleen voor speelt.
Op het einde van zijn voordracht over Bredero en de Engelse toneelspelers besluit
Bachrach: ‘Dat Bredero in zijn toneelwerk rechtstreeks door Engelse, of zelfs door
Shakespeariaanse teksten zou zijn beïnvloed, valt voor mij niet aan te nemen’ (blz.
88). Persoonlijk zou ik in dit verband liever willen laten gelden wat Stuiveling op
een andere plaats oppert: ‘Misschien heeft men in Amsterdam geweten dat
Shakespeare veelvuldig de ernstige vijfvoetige jamben van zijn vorsten en edellieden
onderbreekt met het banale of koddige proza van hun dienaren’ (De structuur van
Bredero's vers in Rodd'rick ende Alphonsus, ed. Kruyskamp, blz. 51). De al te besliste
verwerping van eventuele Engelse en Spaanse invloed op ons niet-klassiek toneel in
de jaren 1610-1620 stemt mij altijd wat onbehaaglijk. Directe bewijzen ontbreken,
inderdaad. Maar ik voor mij ben ervan overtuigd dat het optreden van Engelse troepen
aan Bredero niet spoorloos kón voorbijgaan en ik durf zelfs te vermoeden dat verder
onderzoek naar de rol van het Spaans toneel in het zuiden en naar de culturele relaties
tussen zuid en noord in de jaren rond 1610 ook de negatieve opinie over Spaanse
inwerking zou nuanceren.
L. RENS
Multatuli in de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
Ingeleid en samengesteld door J.J. OVERSTEEGEN. Amsterdam,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1970, 192 blz., (f. 29,50).
In het Multatuli-herdenkingsjaar 1970 verscheen deze bloemlezing van literatuur
over Multatuli, die eigenlijk in 1967 al was afgesloten. Zij hoort thuis in de
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serie Weerwerk, onder redactie van de ex-Merlinisten Kees Fens, H.U. Jessurun
d'Oliveira en J.J. Oversteegen. Dit soort bloemlezingen beoogt een tweevoudig doel:
een chronologisch overzicht te geven van de kritische evaluaties van de behandelde
auteur, en tevens de perspektiefwisselingen van de (Nederlandse) literaire kritiek als
zodanig te illustreren. Al is het tweede uiteraard impliciet vervat in het eerste, toch
deden de redacteurs er goed aan, bij de keuze van hun kritische teksten rekening te
houden met de evolutie van kritische inzichten en methoden (de zgn.
‘perspektiefwisselingen’). Zo laat de Multatuli-bloemlezing toe, de
methodologie-geschiedenis van de literaire kritiek in Nederland aan de hand van
representatieve voorbeelden te volgen, zij het natuurlijk in grove trekken en
fragmentair. Wie alleen de Multatuli-evaluatie - vooral dan de Havelaar-kritiek - in
het oog wil houden, vindt hier de bekendste en belangrijkste teksten. Uit dit overzicht
blijkt eens te meer hoezeer de Multatuli-kritiek van bij het begin belast is geweest
door extra-artistieke standpunten. Over het ‘gelijk’ in Lebak en over de persoon
Douwes Dekker werd tot in den treure geredetwist, terwijl een klassieker als Max
Havelaar meer dan honderd jaar moest wachten op een grondig onderzoek. Douwes
Dekkers ‘gelijk’, dat tot op heden een diskutabele kwestie bleef, is nu van minder
belang geworden. Het is nu mogelijk (en geoorloofd), de Max Havelaar een groot
boek te vinden, ook in politiek opzicht, zonder dat men Dekkers optreden in Lebak
onder alle opzichten goedpraten moet. (Voor mij is dit de evidentie zelf, maar bepaalde
Multatuli-fans zijn nu nog altijd zo in de ban van hun idool, dat zij menen de artiest
Multatuli niet zonder voorbehoud te kunnen prijzen zonder dat zij eerst de ambtenaar
Douwes Dekker van alle ‘laster’ hebben vrijgesproken.) Hetzelfde geldt m.i. ook
voor de persoon Douwes Dekker. Ook J.J. Oversteegen in zijn nogal hoogtillend
geschreven en af en toe ongepast ironische inleiding, lijkt mij toch nog te zeer de
persoon Douwes Dekker te moeten veiligstellen tegen het ‘geroddel’ van de ‘petite
histoire’. Dit lijkt mij, van literair standpunt uit, een niet-functionele
energieverspilling. Waarom moet er nu absoluut, omdat het om Multatuli gaat, met
het wierookvat gezwaaid worden in de richting van Douwes Dekker? En wat deren
een paar schrammen of zelfs deuken in dat standbeeld van de persoon Douwes
Dekker?
Over Multatuli is ‘schrikbarend veel geschreven’, zegt J.J. Oversteegen (p. 11).
Hij bloemleesde enkel werk van Nederlanders, een paar keer jammer genoeg, maar
noodgedwongen in bekorte of samengevatte vorm. Hij rangschikte de materie per
decade en verzamelde telkens na de vermelding van een paar data of realia i.v.m. de
betreffende periode, een aantal korte uitspraken over Multatuli, die de voor de decade
representatieve kritieken voorafgaan. De vindplaatsen van dit alles staan achteraan
in de lijst van geciteerde werken, die, hoe interessant ook op zichzelf, verder geen
bibliografische pretenties heeft noch kan hebben.
M. JANSSENS
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Der Doppelroman. Eine literatursystematische Studie
über duplikative Erzählstrukturen. Mit einem Nachwort zur zweiten
Auflage. (Studia Rheno-Traiectina VII) Groningen, Wolters-Noordhoff,
1968, 169 blz. (f. 15.50).
FRANK C. MAATJE,

Deze tweede druk verschilt enkel van de eerste (1964) doordat een paar
‘Schönheitsfehler’ werden weggewerkt en door de toevoeging van een uitvoerig
nawoord (p. 142-160) waarin de schrijver hoofdzakelijk in discussie treedt met
recensies van de eerste druk. De enige belangrijke wijziging in de tekst zelf betreft
een passus uit de behandeling van Max Havelaar (p. 111), nl. de verhouding van
Havelaar tot Sjaalman. Geïnspireerd door de dissertatie van A.L. Sötemann (1966),
bracht F.C. Maatje deze correctie aan. Voor de rest bleef de tekst ongewijzigd. Het
nawoord, waarin vier ‘Problemkreise’ uit de recensies van de eerste druk gedistilleerd
werden, bevat echter nog waardevolle toelichtingen en preciseringen, vooral in
verband met Max Havelaar. Daaruit blijkt eens te meer Maatjes grote belezenheid,
niet alleen in de roman theorie maar in de literairwetenschappelijke methodologie
als zodanig.
M. JANSSENS
Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het
personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels,
A.W. Sijthoff, Leiden 1969, 140 blz. (reeks Literaire verkenningen, onder
redactie van Martien J.G. de Jong).
PROF. DR. M. JANSSENS,

De opzet van dit essay is in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels
de weerspiegeling aan te tonen van een gelijktijdige internationale evolutie van de
roman, beschouwd vanuit de conceptie en de functie van het ‘personage’. Het lot
van dat personage wordt immers terecht symptomatisch geacht voor de ‘crisis’ van
de moderne roman. (Vanzelfsprekend kan ‘crisis’ hier alleen de betekenis hebben
van een beslissende wending of keerpunt in een ontwikkelingsproces).
In een vrij beknopte inleiding schetst schrijver deze evolutie als gaande van
‘personage tot persona’. Het personage is de traditionele, bij uitstek
negentiendeeeuwse romanheld, die in de loop van deze eeuw geleidelijk aan is
weggekwijnd. In de toonaangevende romanliteratuur van onze dagen is het personage
dood, stelt M. Janssens, en ‘in de plaats van het “dikke” en “diepe” romanpersonage
van vroeger is een “personage zonder diepte” getreden’. En even verder lezen we:
‘De hedendaagse romancier, die aan de traditionele psychologie een broertje dood
heeft, tekent geen personages meer, maar biedt de lezer een compacte dwarsdoorsnee
van een bewustzijnsleven aan, die een op het eerste gezicht chaotisch totaalbeeld
suggereert’. In dit laatste (t.o.v. de klassieke, rationele psychologie)
post-psychologische stadium is, in de terminologie van Janssens, het personage tot
persona geworden. (Hierbij valt op te merken dat ‘persona’ in dit essay niet dezelfde
lading dekt als in de studie Personne et Personnage. Le romanesque des années 1920
aux années 1950 van Michel Zeraffa). Het

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

218
wordt niet duidelijk gemaakt hoe deze persona zowel een ‘personage zonder diepte’
als een ‘compacte, chaotische doorsnee van het bewustzijnsleven’ kan zijn. Het
laatste genoemde wordt verder ook zowel als ‘spons- of brijachtig’ als ‘skeletachtig’
aangeduid. Op zijn minst is dat een slordigheid in de formulering, maar eerder geloof
ik dat het op een verwarring wijst, die al in de eerste bladzijden opduikt en zijn
weerslag heeft op het hele essay. Daarom wil ik er even nader op ingaan.
De evolutie van het traditionele personage wordt door Janssens terecht in verband
gebracht met een veranderde werkelijkheidsopvatting: ‘De waarheid werd meer en
meer geïnterioriseerd en gesubjectiveerd. De tocht naar binnen en naar beneden,
onder leiding van Bergson, Freud en Jung, was begonnen; een roman schrijven werd
een queeste naar binnen, vaak tot in de regionen van het onderbewuste’. Verdere
structurele en stilistische aspekten van die queeste worden ook vrij goed aangeduid,
maar al met al geldt dit toch slechts voor één of twee van de verschillende
ontwikkelingslijnen die het romangenre in onze eeuw heeft gevolgd. Janssens beperkt
er zich ongeveer mee tot de evolutie die Leon Edel heeft beschreven in zijn werk
The Psychological Novel 1900-1950 (1961) of tot wat in de studie La crise du roman
(1966) van Michel Raimond beschreven wordt in de hoofdstukken ‘La psychologie
des profondeurs’ en ‘Le monologue intérieur’. Maar daarnaast heeft de moderne
‘depersonaginerende’ roman zich ook nog ontwikkeld als ‘poëtische roman’ (type
Alain Fournier), als behaviouristische roman (type Dos Passos of Hammett), als
parabelachtige situatieroman (type Kafka), als ‘roman du regard’ (type Robbe-Grillet)
enz. Deze romantypes worden door Janssens niet of niet expliciet vermeld, terwijl
het m.i. duidelijk is dat zijn ‘ondiepe’ of ‘skeletachtige’ persona slechts kan gelden
- en dan nog mits het aanbrengen van nuanceringen - voor één van de drie laatst
genoemde categorieën. Daarom bij voorbeeld - ik loop nu even op mijn betoog vooruit
- lijkt het mij twijfelachtig of Het boek alfa, waarin de persona ten onzent voorlopig
zijn meest gereduceerde vorm zou hebben bereikt, wel kan gesitueerd worden op de
ontwikkelingslijn van de dieptepsycholische bewustzijnsroman. Aarzelend nog in
De ogenbank (1953), maar definitief met Het afscheid (1957) is Michiels nl. de weg
opgegaan van de parabelachtige, sterk geformaliseerde situatieroman, en zijn
behandeling van het personage lijkt mij vooral daardoor te zijn bepaald.
De grote schrijvers die Janssens representatief acht voor de door hem bedoelde
ontwikkeling zijn Proust, Virginia Woolf, Joyce, Broch, Musil en Faulkner. En die
liggen inderdaad alle op de lijn van de moderne psychologie en een geïnterioriseerde
werkelijkheids- en mensopvatting die heeft geleid tot desintegratie van het personage,
versplintering van het identiteitsbesef, onderdompeling in de bewustzijnsstroom,
kritische zelf reflexie, simultaneïsme en ambivalentie, etc. Dit alles is bekend genoeg.
Die overgang van personage naar persona wordt dan nagegaan in de Nederlandse
prozaliteratuur en geïllustreerd met een aantal typische voorbeelden. Als terminus a
quo werd gekozen De stille kracht (1900) van Couperus, die
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nog volop het stadium van de 19de-eeuwse roman vertegenwoordigt, en als terminus
ad quem Het boek alfa (1963) van Ivo Michiels, waarin het personage zo goed als
helemaal is uitgewist. De tussenstadia worden vertegenwoordigd door Angiolino en
de lente (1923), De jazzspeler (1928), Karakter (1938) en Het dwaallicht (1949).
Van elk van die zes werken wordt, met de kijker gericht op de structuur en de functie
van het personage, een vrij uitvoerige analyserende beschrijving gemaakt, en van
die opstellen op zichzelf beschouwd zou ik alleen maar goeds willen zeggen. Ze zijn
voortreffelijk en ze worden aangevuld door goed gekozen fragmenten uit de
betreffende prozawerken en door een zorgvuldig opgestelde bio-bibliografie en
literatuuropgave. Ze vormen dan ook een uitstekend schoolboek, bijzonder welkom
voor ons literatuuronderwijs, waarin ze voor 't eerst een structuralistisch geïnspireerde
aanpak introduceren.
Vanuit het oogpunt van de literatuurwetenschap echter heb ik een aantal bezwaren
tegen het boek. Vooreerst is er de vaststelling dat in dit onderzoek naar de uitbeelding
van het personage novellen en romans door elkaar worden behandeld. Zonder het
speciaal te hebben onderzocht, acht ik het toch mogelijk dat bepaalde
structuuraspekten hier door het genre zelf worden bepaald. Op zijn minst had het
vraagteken, dat nu dient geplaatst, vermeden kunnen worden. En hetzelfde geldt ook
voor het feit dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen hij- en ik-verhalen, of tussen
récit en discours om termen uit de Franse semiologie te gebruiken. Ook als men niet
zo ver wil gaan als Kate Hamburger in Die Logik der Dichtung lijkt het mij toch dat,
precies wat het personage betreft, de specifieke functie van het persoonlijk
voornaamwoord niet over het hoofd kan worden gezien.
Een andere en belangrijke vraag is of een internationale evolutie, zoals in de
inleiding geschetst, wel degelijk door de zes gekozen Nederlandse werken wordt
weerspiegeld. Voor Couperus en met enige restrictie ook voor Michiels lijkt me dat
wel het geval te zijn. Maar over de tussenstadia kunnen heel wat bedenkingen worden
gemaakt.
Van Van Schendels Angiolino zegt Janssens terecht dat het een sterk geïdealiseerd
verhaal is, volledig gebouwd op de neo-romantische idee van het ‘verlangen’. Daarin
wordt de figuur van de jonge bedelaar overheerst door droom en stemming, en is hij
‘enkel de verpersoonlijking van een gevoel’. Er is geen sprake van enige realistische
situering of van individualiserende psychologische uitdieping. Een novelle als
Angiolino valt derhalve volledig buiten die roman-ontwikkeling die het klassieke
personage of type geleidelijk als onecht heeft ontmaskerd en heeft uiteengerafeld op
grond van de steeds realistischer eisen van de moderne psychologie. Een internationale
aansluiting kan daarentegen wel gevonden worden in wat Michel Raimond (o.c.)
noemt ‘le roman poétique’, een in het symbolisme en neo-romantiek wortelend,
resoluut anti-realistisch romantype, dat op zijn manier het personage overboord heeft
gegooid. Vooral in Frankrijk heeft dit romantype van omstreeks 1900 tot omstreeks
1930 een rijke bloei gekend en vormde het een aparte ontwikkeling naast die van de
psycholo-
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gische roman (waarmee het uiteraard ook sommige raakpunten kon vertonen). In het
begin van deze eeuw is Alain Fournier er een belangrijk theoreticus en
vertegenwoordiger van geweest, en onder het motto ‘être romancier est être surtout
poète’ was het zijn hardnekkige droom een volledig gepoëtiseerd en geïnterioriseerd
evocatief proza te schrijven waarin intrige en personage in gevoels- en
stemmingsbeelden zouden verwazigen en oplossen.
Een novelle als De jazzspeler van Maurice Roelants behoort daarentegen wel tot
de introvert-psychologische richting. De lyriserende stijl ervan vertoont ongetwijfeld
aanknopingspunten met de anti-naturalistische stromingen, maar dit is hier niet het
cruciale punt. Zeer terecht karakteriseert M. Janssens de romanopvatting van Roelants
als volgt: ‘Het soort psychologie dat hij beoefent is klassieke-traditioneel. Het klimt
op tot de literatuur onder Louis XIV. Het schermt met grootheden als de mens, de
passie, het hart, de zonde, etc. // Het hele verhaal berust op de antithese
Ariël-burgerman, // het wiegt voort, pendelt voortdurend van pool naar tegenpool.
// Het schenkt een exemplarische draagwijdte op algemeen menselijk psychologisch
en etisch vlak’. Inderdaad: het proza van Maurice Roelants valt eveneens buiten de
moderne ontwikkeling van de psychologische roman. Omstreeks 1930 was het (hoe
betrekkelijk nieuw ook bij ons) volkomen ouderwets ten overstaan van een
internationale literatuurontwikkeling die zich toen al, om nu maar iets te zeggen,
voltrokken had van Dostojewski tot Faulkner, van Gide tot Bernanos. Het bevat geen
enkel raakpunt met de hele, complexe romanevolutie tussen 1920 en 1950, zoals die
bv. door Michel Zeraffa uitstekend beschreven wordt. De innerlijke opsplitsing van
het ik-personage in De jazzspeler (dat overigens voortreffelijke bladzijden bevat,
daar niet van) beperkt zich tot de vrij schematische dualiteit tussen twee tegengestelde
neigingen, en dadelijk wordt die dualiteit dan weer opgenomen in de goedmoedige
en al te zeer gecalculeerde moraliserende eenheid van de Roelantsiaanse ‘berusting’.
Met een werkelijke aantasting van het traditionele romanpersonage had en heeft dit
niets te maken.
Willem Elsschot had met zijn werk geen enkele theoretisch-psychologische
pretentie, de artistieke betekenis ervan valt eveneens buiten het raam van het moderne
dieptepsychologisch realisme. En de titel Karakter van de hier behandelde roman
van Bordewijk spreekt al boekdelen op zichzelf. Als de Europese roman na 1900
geleidelijk één zaak heeft opgeruimd, als visie op de mens én als structuurmiddel
voor de roman (die uiteraard samen gaan), dan is het wel het ‘karakter’. Janssens
zelf kon Bordewijk niet beter buiten deze evolutie plaatsen dan met de volgende
pertinent juiste formulering: ‘hij geeft mij de indruk een karakter op te bouwen als
of hij een stapelstructuur van vastomlijnde blokken in elkaar zette’. Wat dan verder
volgt, is eigenlijk geschipper: ‘Het is in elk geval duidelijk dat het psychologisch
realisme van Bordewijk // de thematische grenzen van de traditionele psychologie
ver overschrijdt. // Met Karakter zijn we in de psychopathologie verzeild. Bordewijk
heeft de terreur van de monsters in de mens uitgebeeld’. Dat de karakters van
Bordewijk een
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geschikter ‘voer voor psychoanalisten’ bieden dan die van Roelants of Elsschot, wil
ik graag aannemen, maar ten eerste zijn ze dit toch op zeer beperkte schaal, en ten
tweede - en vooral -: niet zo lang geleden heeft Roland Barthes bij voorbeeld
aangetoond hoe prachtig men de ‘klassieke personages’ van Racine kan
psychanalyseren. De mogelijkheid van een bepaalde interpretatiemethode is iets
anders dan de procédés en technieken die in een literair werk worden gebruikt, en
daar gaat het in het boek van Janssens toch om. En wat ten andere die ‘monsters in
de mens’ betreft: twintig jaar eerder al had J. Van Oudshoorn, in het onmiddellijke
spoor van Marcellus Emants, die zeker even grimmig en minder monolithisch
uitgebeeld dan Bordewijk. En een roman als Bed en wereld (1932) van Jo Otten was
een gedroomd voorbeeld van de stream of consciousness, die nu eigenlijk helemaal
niet aan zijn trekken komt.
De conclusie uit deze enkele beschouwingen is dat M. Janssens in zijn behandeling
van de Nederlandse verhaalkunst maar ten dele heeft waargemaakt wat hij in zijn
inleiding had beloofd: de spiegel is gebarsten. En een andere vraag is nog of de
beschrijving van de interne evolutie in het Nederlandse proza, op zichzelf beschouwd,
aanvaardbaar is. Is Van Schendels bedeljongen meer een traditioneel personage dan
Roelants' drummende meubelmaker? Ik geloof dat men net zo goed het tegengestelde
kan beweren. Staat in Het dwaallicht de splitsing van Laarmans in een romantische
dromer en bezadigde huisvader zoveel verder dan de splitsing tussen Ariël en
burgerman in De jazzspeler? De argumentatie van Janssens dat Laarmans geen
personage meer is maar een ‘altera persona’ van Willem Elsschot himself steunt op
een door geen enkel intern criterium gemotiveerde identificatie van de schrijver en
zijn verhaalsfiguur. Kan men de innerlijk verdeelde jazzspeler trouwens niet net zo
goed beschouwen als een rechtstreekse projectie van de schrijver Maurice Roelants?
Ten opzichte van de structuur van het personage zelf kan uit dergelijke overwegingen
in geen geval een geldige conclusie worden getrokken.
En dan: Is het waar dat ‘de afstand tussen Het dwaallicht en Het boek alfa kleiner
is dan die tussen Karakter en Het dwaallicht (p. 63)? En indien ja: hoe groot moet
dan de afstand niet zijn tussen Het dwaallicht en De jazzspeler! Ik vrees dat hier pour
les besoins de la cause veel driester wordt beweerd dan overtuigend kan worden
aangetoond. De zwakke kant van Janssens' boek is te wijten aan de omstandigheid
dat hij een vraagstuk van de roman-poëtica kost wat kost heeft willen onderbrengen
in een sluitende historische ontwikkeling. Deze hachelijke onderneming had hij
misschien tot een beter eind kunnen brengen indien hij andere voorbeelden gekozen
had: b.v. Willem Mertens' levensspiegel, Het leven en de dood in den ast, André
Terval, Bed en wereld, Elias, Mijn kleine oorlog, De verwondering, De vadsige
koningen, De ridder is gestorven, e.a. Maar ook deze romans - of welke dan ook zou men niet werkelijk kunnen beschouwen als stapstenen op een
chronologisch-historische weg. Dit zou op zijn minst een vaste ontwikkeling in de
roman-theorie veronderstellen, die in onze literatuur bijna geheel ontbreekt.
PAUL DE WISPELAERE
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LUDO SIMONS, Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens

taal en literatuur. Met een woord vooraf door Dr. G. Schmook. Uitg. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1969, 123 blz., 145 F.
In deze bundel zijn negen opstellen bijeengebracht die alle wat te maken hebben niet
zozeer met de uitstraling van de Vlaamse letterkunde en cultuur als met haar
verhouding tot het noordoostelijk gebied (de Nederduitse letteren), het oostelijk
(Duitsland) en het noordelijk (Nederland).
Zes van de negen opstellen zijn op het noordoosten gericht. De stof wordt deels
informatief, deels comparatistisch voorgesteld. Zowel zij die totaal onbekend zijn
met de Nederduitse letterkunde als de te weinig talrijken die er belang in stellen
zullen hun voordeel doen met deze bijdragen die de externe betrekkingen tussen de
Vlaamse en de Nederduitse literaturen in de 19de en in de 20ste eeuw schetsen en
bovendien de tegenwoordige stand van de Nederduitse letterkunde belichten. Het is
geleden van 1942, toen Hans Teske zijn boekje De Nederduitsche literatuur
publiceerde, dat wij in eigen taal zulke degelijke informatie mochten lezen. Minstens
even interessant zijn de comparatistische beschouwingen. Het opstel ‘Nederduitse
literatuur en vergelijkende literatuurgeschiedenis’ waarin aandacht gevraagd wordt
voor de nuances dialectliteraturen, lokale literaturen en kleine literaturen, is uitstekend;
te releveren is daarin een aardig onderscheid tussen ‘taalwil’ en ‘literatuurwil’, dit
laatste zijnde de wil van bijv. de auteurs uit alle Platduitse gewesten (hoe dialectisch
verschillend ook) om tot de ene Nederduitse letterkunde te behoren, want ‘de’
Nederduitse literatuur bestààt, al bestaat ‘het’ Nederduits niet meer (blz. 20).
In de afdeling ‘Oost’ is het opstel ‘Niederländisch’ opgenomen dat in de
Handelingen (1967) van de Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis verscheen onder de titel ‘Problemen rond de benaming
van onze taal in het Duitse taalgebied’. Het haakt direct in op de lezingen van J.L.
Pauwels en ondergetekende op het Leuvens Filologencongres van 1961 over de
benamingen van onze taal resp. onze letterkunde. Het opstel van Simons behandelt
ook de deining die ontstaan is rondom het artikel van G. Hermanowski,
Sprachverwirrung in Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (1966) en de poging
tot opheldering die onder de titel Niederländisch. Eine Klarstellung en ondertekend
door vijfentwintig hoogleraren in de nederlandistiek uit het hele taalgebied hetzelfde
jaar in Leuvense Bijdragen verscheen. De tekst van de Klarstellung wordt opnieuw
afgedrukt.
De afdeling ‘Noord’ bevat slechts één opstel, nl. een beschouwing over de vierde,
herziene druk van De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. De auteur van dit
werk is Simons dankbaar voor de waardering waar het stuk van getuigt. Hij apprecieert
ook de wijziging van de oorspronkelijke, niet bepaald smaakvolle titel. Hoewel hij
het in het verband van een boekbespreking niet de plaats acht om zijn opvattingen
uiteen te zetten, zou hij het niet netjes vinden als hij aan een eerlijk stuk als dat van
Simons zonder meer voorbijging. Hierbij in het kort zijn visie. Hij beschouwt de
Nederlandse literatuur als een tweeledige literatuur op
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en binnen één Nederlands taalgebied. Niets belet de Nederlandse letteren als geheel
te bestuderen en te beschrijven. Niets belet elk van beide geledingen afzonderlijk te
behandelen. Jan ten Brink is een mooi voorbeeld uit de oude doos: hij schreef een
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en in de jaren dat hij zijn rolletje speelde
in de Nederlandse Congressen, vond hij er geen graten in een Geschiedenis der
Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw te publiceren. Wij kennen
voortreffelijke werken als dat van M.M. Prinsen over de idylle in de 18de eeuw en
dat van W. Drop over de historische roman in de 19de eeuw, die zich uitsluitend tot
Nederland beperken. In Vlaanderen bestaat er sinds de Verhandeling (1819-1824)
van de Grootnederlander J.Fr. Willems, die óók de vader van de Vlaamse Beweging
was, meer dan een dozijn overzichten van de Vlaamse literatuur, waaronder één van
De Bock, toch ook de auteur van De Nederlanden, en zelfs een Geschiedenis van de
Vlaams-Afrikaanse letterkunde, door Verthé en Henry.
Simons stelt een tweevoudige vraag: ‘is een geschiedenis van de Vlaamse
letterkunde van 1780 tot 1966, als apart literair fenomeen, van wetenschappelijk
standpunt uit een zinnige onderneming, en is zij van cultuurpolitiek standpunt uit
een verstandige daad?’
Het antwoord op de laatste vraag kan kort zijn: het is een noodzakelijke daad. De
vaak irriterend ontoereikende behandeling van de Vlaamse letteren in overzichten,
studies, handboeken en leerboekjes die uit Nederland komen, heeft mij reeds in mijn
studentenjaren het inzicht bijgebracht dat het cultuurpolitiek noodzakelijk is dat de
Vlaamse literatuuronderzoekers zelf de hand aan het werk slaan en de letterkundige
produktie van hun eigen leefmilieu grondig bestuderen. Als men ermee rekening
houdt dat die produktie begint met ‘Hebban olla vogala’ en Veldeke, dan is het een
hele kluif. Simons zal antwoorden dat met ‘cultuurpolitiek standpunt’ iets anders
bedoeld wordt. Ik geef hem het mijne. Ik voeg eraan toe dat ik het onverminderd
noodzakelijk blijf vinden als ik zie wat, alle vroegere Nederlandse Congressen en
hedendaagse Conferenties der Nederlandse Letteren ten spijt, in de door hem
geciteerde Moderne encyclopedie der wereldliteratuur gebeurt, hoe weinig de Vlaamse
literatuur aan haar trekken komt in het door de jonge generatie bezorgde Literair
lustrum (1967), dat maar zure oprispingen veroorzaakte bij zo geheel anders
georiënteerde Vlaamse critici als Kemp en Leus, en hoe mondjesmaat Theun de Vries
inlichtingen verstrekt over Vlaamse auteurs in het door hem bewerkt Letterkundig
lexicon. De wereldliteratuur van de twintigste eeuw (1969). Het gaat hier om recente
voorbeelden!
Daarmee ben ik al dicht bij de eerste vraag. Zonder de zaken te forceren zou ik ze
in het wat wijder verband van de gehele Nederlandse letterkunde aldus kunnen
formuleren: is een geschiedenis van één van beide geledingen als apart literair
fenomeen van wetenschappelijk standpunt uit een zinnige onderneming? In het
verleden was zo'n onderneming zinnig. Niets minder dan produktief is zij zelfs
gebleken in het geval van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden,
waarvan de titel alleen al een heel programma is. En vandaag? Zolang
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door het Nederlands taalgebied een staatsgrens loopt, bestaan er binnen dat gebied
twee gemeenschappen, elk in een andere leefruimte, elk met continu zoveel eigen
leef- en denkgewoonten en problemen, noden en realisaties, dat ik niet zie hoe de
tweeledigheid in de literaire produktie opgeheven zou worden. En morgen? De vraag
wat morgen met die gemeenschappen en haar literatuur zal gebeuren is,
wetenschappelijk gezien, geen zaak van de literatuurstudie, misschien wel van de
futurologie.
Overigens valt uit een greepje recente studies op te maken dat het tijdvak waarin
het literair gebeuren te onzent gezien wordt tegen een Vlaamse achtergrond,
vooralsnog niet tot het verleden behoort. Te noemen zijn bijv. Nieuwe roman =
Nieuwe filosofie (1967), door H.J. Loreis (geb. 1930), die het Nederlands taalgebied
literair indeelt in A. Vlaams België, B. Nederland, - voor een verschijnsel als de
anti-roman blijft het onderscheid dus valabel. Minder verrassend is de constatering
dat het onderscheid gehandhaafd blijft in een essay als dat van M. Dupuis, Individu
en gemeenschap in de hedendaagse nederlandstalige roman: aspecten (in De Maand,
XIII, juni 1970, blz. 295-307), waar ‘Vlaams’ niet van de lucht is (‘Vlaamse traditie’,
‘Vlaams révolté’, ‘Vlaams heimwee’, e.d.). Voorts hebben de twee
vertegenwoordigers van de jonge generatie in Vlaanderen die zich hebben gewaagd
aan studies met de allure van een groot overzicht, hun object tot de Vlaamse literatuur
beperkt: J. Weisgerber (geb. 1924) met Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960
(1964) en B.Fr. van Vlierden (geb. 1926) met Van In 't Wonderjaer tot De
Verwondering. Een poëtica van de Vlaamse roman (1969). Van Vlierden verklaart
nochtans in een inleidende alinea dat ‘de literatuur der beide Nederlanden geleidelijk
aan is uitgegroeid tot een eenheid’ en dat het steeds intiemer samengaan sedert
1815-1830 ‘nu op het punt staat bekroond te worden door een volledige kulturele
integratie tussen Noord en Zuid.’ Daaruit blijkt dat het erkennen van de eenheid de
feitelijke behandeling van één geleding afzonderlijk niet uitsluit en nog een zinnige
onderneming is. Dat Simons (geb. 1939) het allemaal nog niet zo kwaad meent leid
ik af uit het feit dat de comparatistische opstellen in de afdeling ‘Noordoost’ handelen
over de Nederduitse letterkunde aan de ene kant en, aan de andere, niet de
Nederlandse, ook niet de geheel-Nederlandse, maar de Vlaamse. Het kan dus wel.
R.F. LISSENS
PHILIP H. DE PILLECYN, Sociaal probleem en verhalend proza 1830-1886.

Een sociografische literatuurstudie. Standaard Wetenschappelijke
Uitgeverij. Antwerpen 1967. 195 blz.
Vooral de minder begunstigde bevolkingsgroep - van de kleine zelfstandigen tot de
bedelaars - hield de aandacht gaande van de Vlaamse schrijvers van verhalend proza
tussen 1830 en 1886. Het vaak onmenselijk lot van deze groep wekte sympathie op.
Ontstond er een protestliteratuur? Overeenkomstig de mentaliteit van de eeuw der
liberale bourgeoisie zagen verreweg de meeste schrijvers slechts heil in moraliserende
aanmoediging en zalvende opbeuring,
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voorts in aansporing tot menslievendheid, rechtvaardigheid en paternalistische
goedheid. Leidmotieven waren naastenliefde, liefdadigheid, opvoeding en beschaving.
Centraal stond dus de erkenning van de menselijke waarde van de kleine man. Daaraan
werden humane levensomstandigheden, behoorlijk loon en redelijke
levensvoorwaarden op min of meer discrete wijze gekoppeld. Opstandigheid en
revolutionaire toon kwamen daar niet bij te pas, tenzij bij Anseele (maar die stond
aan het eind van het tijdvak). Er waren wel aanklachten en bladzijden die trilden van
verontwaardiging. Een vaag idee van maatschappelijke hervormingen dook al eens
op. Meestal bleef het echter bij een machteloze meewarigheid. In 1870 treft men, bij
de totaal vergeten F.A. Boone, propaganda voor arbeidersverenigingen aan. Tien
jaar later zet Anseele het proletariaat ertoe aan, zelf zijn lot in handen te nemen, door
middel van sterke vakverenigingen het kapitalisme uit te roeien en de socialistische
staat te vestigen.
Tot daar de sociale problematiek zoals Ph.H. de Pillecyn die in het Vlaams
verhalend proza van de door hem bestudeerde periode weerspiegeld vindt. De schrijver
knoopt er de bedenking aan vast dat men zich licht kan voorstellen ‘dat krachtdadige
volksmensen in het verhalend proza van 1830 tot 1886, hoe sociaal-onbeduidend
men het soms ook wil doen doorgaan, een eerste spoorslag vonden om zich van de
onderdrukking te bevrijden, zich uit de ellende op te werken en rechtmatig een
menswaardig bestaan op te eisen’ (blz. 189). Meer dan een bedenking is het niet.
Een conclusie van de ondernomen studie, en dan bepaaldelijk een van methodische
aard, is dat dit proza ‘een sprekend tijdsbeeld’ (blz. 190) uitmaakt en dat het de
waarde van een onvervangbaar getuigenis bezit. Evenals men in Frankrijk niet over
1840 kan schrijven zonder Balzac te consulteren, verklaart de auteur, is het onmogelijk
het sociale leven van de 19de eeuw in onze gewesten te doorzien en aan te voelen,
zonder te rade te gaan bij de literatoren uit die tijd. ‘Hun werk is, in velerlei opzicht,
een goed bruikbare oriëntatiebron; het verschaft bovendien omvangrijk materiaal
voor opzoeking en studie in verband met de sociale verschijnselen die zich hebben
voorgedaan in de liberaal-kapitalistische industrialisatieperiode’ (blz. 190). Zelfs
brengt het ons ‘dichter bij de sociale tragiek van de vorige eeuw’ dan nuchtere analyse,
koele cijfers ‘en al wat dan ook over deze donkere jaren uit onze sociale geschiedenis
gepubliceerd werd’ (blz. 190).
Schokkend kan men deze conclusies bezwaarlijk noemen, als men weet welke
resultaten de benadering van de roman van het kapitalistisch-industrieel tijdperk
vanuit het sociaal standpunt elders heeft opgeleverd. En misschien is het wel niet
overbodig eraan te herinneren dat bij ons een bescheiden sociaal historicus als J.
Verstraelen in De grauwe revolutie. Inleiding tot de geschiedenis van de
arbeidersbeweging (Brussel 19652; De Pillecyn vermeldt slechts de eerste uitgave
van 1949) herhaaldelijk bij de literatuur te rade gaat om sociale verschijnselen te
concretiseren. (Overigens verwijst de eerste paragraaf van het Woord Vooraf van
Verstraelen al naar letterkundigen, nl. Chesterton en Shaw, die, elk
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in zijn eigen paradoxale stijl, een onderscheid gemaakt hebben tussen de eerste en
de tweede helft van de 19de eeuw.)
De Pillecyns sociografische literatuurstudie behandelt de periode van ‘volkomen
sociaal onbegrip en liefdadig beschermheerschap’, met name de jaren tussen de
onafhankelijkheid in 1830 en de sociale opstand in Wallonië in 1886, en de aanvang
van de staatsinterventie door sociale wetgeving. De opzet is na te gaan of het tussen
1830 en 1886 verschenen verhalend proza (beperking: alleen het proza waarin de
sociale toestanden als actualiteit zijn weergegeven, dus bijv. niet de vele historische
romans) ‘een valabele bron kan wezen van informatie voor sociologisch werk,
inzonderheid voor de studie van het sociale vraagstuk in die tijd’ (blz. 14-15). De
vraag kan rijzen of dit sociografische literatuurstudie dan wel literaire sociografie
is, te meer daar de schrijver zijn werk opent met een oriënterend sociaal en politiek
overzicht dat geheel buiten de literatuur staat en uitsluitend op officiële publikaties
en historische en sociaal-economische studies steunt. Onderzocht wordt wat het
verhalend proza merkt van het sociaal vraagstuk en wat het ervan zegt. Waar mogelijk
of gewenst toetst de schrijver de literatuur aan de werkelijkheid. Hij vindt er veel
overeenkomsten maar af en toe ook afwijkingen. Van deze laatste noteer ik er twee.
De eerste houdt verband met de huisvesting: ‘De romantische inslag van onze auteurs
vertroebelde hier de blik op de realiteit. De wingerd en het lover hielden heel wat
verborgen. Uit niet-literaire bron kwam een ander beeld.’ (blz. 152). De tweede
afwijking heeft betrekking op de uittocht naar de steden: ‘De uittocht naar de steden
nam aanzienlijke proporties aan, en niet alleen tijdens pauperisme en hongersnood.
Het is dan wel verwonderlijk dat het verhalend proza er zo weinig aandacht aan
besteedde.’ (blz. 177).
Het begrip sociaal probleem dat het object van onderzoek uitmaakt, is duidelijk
enger dan het begrip sociale werkelijkheid. Het is bijna synoniem van sociale tragiek,
zoals deze beleefd wordt door de volksmens. Om deze gaat het hoofdzakelijk. Het
onderwerp van het eerste hoofdstuk, ‘De standenhiërarchie’, wordt hoofdzakelijk
vanuit de positie van de volksmens gezien en door De Pillecyn behandeld. De andere
hoofdstukken heten achtereenvolgens: ‘De volksmens en het staatsieven’, ‘De
volksmens in het bedrijfsleven’, ‘De volksmens en de sociale gedragingen’, ‘De
volksmens in het familieleven’. De situatie van de volksmens is het die per slot van
rekening via het verhalend proza verkend wordt. Nu geschiedt dit wel enigszins uit
de optiek van de lotsverbetering die later door de arbeidersbeweging werd
verwezenlijkt. Met het gevolg dat het tafereel overwegend donker gekleurd is. Deze
kijk klopt bovendien met de toestanden die door de 19de-eeuwse enquêtes, statistieken
en studies vastgelegd en dikwijls aangeklaagd zijn. Hij klopt ook met later onderzoek.
Nochtans zijn de verhalen en romans waarin n.b. deze toestanden bevestigd worden,
doorgaans niet overwegend donker gekleurd.
Hier begint de taak van de literatuursociologie. Deze jonge wetenschap kan veel
kanten uit, maar ik stel mij met moeite voor dat zij genoegen zou nemen
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met na te gaan of de in de verhalende literatuur van een tijdvak waar te nemen sociale
werkelijkheid al dan niet overeenkomt met de echte werkelijkheid (die wij niet uit
rechtstreekse waarneming maar via historische en sociaal-economische literatuur
kennen!). De schrijver van de hier besproken studie beschouwe deze en volgende
overwegingen niet als een onheuse benadering van zijn werk maar als een methodische
bezinning aan de hand van een concreet geval. Uiteraard spreek ik vanuit het standpunt
van de literatuurwetenschap, v/aarvan de literatuursociologie een aspect of een sector
is.
Ik kom terug op de huisvesting. De verhalende literatuur geeft ons een bepaald
idee van de huisvesting van de kleine man op het platteland (blz. 150 vlg.): hutten
en huisjes met moestuin of een stukje land, met niet zelden een vlierstruik of een
rozelaar voor de deur. Hoeft de huidige onderzoeker daar al dadelijk aan toe te voegen:
‘De poëzie van het rustieke speelde hier beslist een grote rol’ (blz. 151)? Te meer
daar er een bewijsplaats bij aangehaald wordt uit een geschrift van Mevr. Courtmans
die toch haar kijkers wist te gebruiken. De woonruimte was eng en primitief. Veelal
waren er twee plaatsen; de zolderkamer) diende ook als slaapgelegenheid. Erger was
een alkoof in de keuken naast het geitekot: geen zon, geen licht, geen lucht. Dit laatste
voorbeeld komt weer uit Courtmans. Dezelfde schrijfster verklaart echter in een
ander werk: ‘Zij alleen zijn arm die geen eigen haard en geen eigen bed hebben.’ Zij
vertolkt een opvatting die wel die van de kleine man op het land kan geweest zijn.
Men hoeft geen reactionair of paternalist te zijn om zich voor te stellen dat vele kleine
luiden die een eigen haard en een eigen bed hadden, tevreden en gelukkig waren.
Het is een positiever nuance dan de veel gesmade berusting in het harde lot. Ik geloof
niet dat Courtmans zich in de aangehaalde uitspraak aan paternalisme bezondigt. Ik
geloof evenmin dat haar blik op de realiteit door een romantische inslag vertroebeld
wordt (blz. 152). Ik kom dus tot een andere tekstinterpretatie dan De Pillecyn, hoewel
ik aanvaard dat ik uit de tekst sommige sociale omstandigheden kan leren kennen
en dat ik die omstandigheden mensonwaardig vind. En ik meen te begrijpen waarom
het 19de-eeuws proza niet overwegend donker gekleurd is.
Er is de werkelijkheid van de sociale omstandigheden. Er is, daarmee harmoniërend
of contrasterend, de werkelijkheid van de gesteldheid, de mentaliteit van de kleine
man, die aanvaardt of in opstand komt, zich handhaaft, zich opwerkt of ondergaat.
Er is ten slotte, en niet het minst, de werkelijkheid van de letterkundige die een
verhaal creëert (en niet een sociaal getuigenis schrijft). Deze drievoudige
werkelijkheid met haar talrijke interacties moet m.i. het eerste punt van bezinning
zijn.
Steeds met betrekking tot het 19de-eeuwse verhalend proza met sociale inslag
dient voorts onderzocht te worden uit welke klassen de schrijvers komen en of zij
niet van klasse of stand veranderen. De Pillecyn heeft even in die richting gedacht,
waar hij in zijn Inleiding vluchtig noteert dat de meeste schrijvers dicht bij de sociale
werkelijkheid stonden. Ik bedoel natuurlijk een omstandiger
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onderzoek dat in hoofdzaak schrijver-werk als object zou hebben. Bergmann en V.
Loveling behoren tot de gegoede burgerij. Conscience is autodidact, leidt eerst een
onzeker bestaan, vindt een veilig onderkomen in de administratie, wordt
arrondissementscommissaris: welk is de weerslag van deze verburgerlijking op zijn
werk? Het proces van verburgerlijking verloopt vrij snel bij Zetternam die na jaren
van ellende kleine zelfstandige wordt, op 29jarige leeftijd sterft, maar wiens Mijnheer
Luchtervelde, verschenen toen de auteur 22 was, een felle sociale aanklacht geweest
was. En Anseele? Hoewel literair onbelangrijk, wordt zijn roman van de
‘werkersbeweging’, Voor 't volk geofferd, uit het begin van de jaren 1880, terecht
vaak aangehaald door De Pillecyn. Volstaat het te zeggen dat Anseele letterzetter
geweest was (blz. 13)? Daardoor wordt een verkeerde voorstelling in de hand gewerkt.
Na enkele jaren middelbaar onderwijs werd Anseele kantoorbediende, hij verloor
zijn baan omdat hij tot de Internationale toegetreden was, werd socialistisch agitator,
leerde letterzetten, ja, maar werd journalist. Zijn latere ontwikkeling is voor ons
onderwerp niet relevant.
Niet minder belangrijk is de levensbeschouwing van de verhalers. Het maakt een
verschil uit, of de behoudende Conscience, de geëngageerde katholieke Sniedersen,
de dito liberale V. Loveling, de verlichte Mevr. Courtmans of de Multatuliaanse
vrijzinnige Wazenaar aan het woord zijn.
Ook met de chronologie dient rekening gehouden te worden. Dit gebeurt in de
praktijk niet bij De Pillecyn. De periode 1830-1886 is in de literatuur bij ons
gekenmerkt door een evolutie van romantiek over realisme naar een aarzelend
naturalisme. De kijk op de mens, zijn omgeving en zijn problemen evolueert van
Wat een moeder lijden kan (1841) en Jaak of een arm huisgezin (1842) over Dirk
Meyer (1864) en Ernest Staes (1874) naar Arm Vlaanderen (1884). De protestliteratuur
- het gevoelssocialisme van Mijnheer Luchtervelde niet te na gesproken - verschijnt
in de laatste 10-15 jaar van het beschouwde tijdvak. In zijn Besluit noemt De Pillecyn
Boone en Anseele (blz. 189), maar daar kunnen al onmiddellijk Wazenaars Een
Vlaamsche jongen (1878) en Teirlinck-Stijns' Arm Vlaanderen (1884) aan toegevoegd
worden. De onderzoeker behoort oog te hebben voor de historische ontwikkeling.
Dit brengt ons tot een volgende, dubbele vraag: voor wie schrijven onze
19de-eeuwse vertellers en welke bedoelingen hebben zij? Ad a): hoe is het
lezerspubliek samengesteld, hoe in het begin, hoe op het einde van de eeuw? Het
groot succes van Conscience en de Sniedersen is bekend. Tot welke kringen dringen
in hun tijd Zetternam, Courtmans, Teirlinck-Stijns, Wazenaar en Anseele door?
Beïnvloedt de vraag het aanbod? Welke rol speelt de kritiek daarbij? (want men zal
over het muurtje van het verhalend proza moeten kijken). Ad b): Conscience ziet in
het scheppend proza een middel tot beschaving; de Sniedersen, Courtmans, Wazenaar
en Teirlinck-Stijns zijn ideologische romanschrijvers; Sleeckx en Bergmann scheppen
binnen de realiteit. Ik noem slechts enkele belangrijke namen. Het is zeer de vraag,
of zij, behalve misschien de laatste twee, passen in de globale karakteristiek die De
Pillecyn geeft van de
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Vlaamse schrijvers nadat hij het politiek en sociaal beeld heeft geschetst van ‘de
wereld waarin onze literatoren leefden, die zij observeerden en waarin zij de
Potgieteriaanse “kopieerlust des dagelijksen levens” beoefenden.’ (blz. 40). Ik houd
het in ieder geval niet voor een gelukkige karakteristiek.
Laten wij de studie van De Pillecyn waarderen als een poging tot terreinverkenning
van de sociale situatie van de volksmens, weerspiegeld in een ruime selectie van in
boekvorm verschenen Vlaamse romans en verhalen uit de jaren 1830-1886. Als
‘literatuurstudie’, zoals zij in de ondertitel omschreven wordt, mist zij kennelijk
voldoende literatuurwetenschappelijke fundering en nuancering. Misschien wordt
zij een aansporing of een uitdaging om bepaalde thema's als de verhouding van de
sociale klassen onderling, de sociale bewustwording, het geld en de geldzucht (zeer
belangrijk in de 19de-eeuwse proza- en toneelliteratuur), de kinderarbeid, of typen
als de loteling, het dienstmeisje, de bestedeling, de emigrant enz. diepgaand
vergelijkend én chronologisch te bestuderen.
R.F. LISSENS
Vorm of vent. Athenaeum-Polak en Van Gennep,
Amsterdam, 1969, 531 blz.
J.J. OVERSTEEGEN,

Aan het slot van de inleiding geeft de auteur met eerlijke openhartigheid toe, dat zijn
streven naar onpartijdigheid t.o.v. de verschillende uiteengezette standpunten inzake
poëtica en kritische theorie, geen persoonlijke voorkeur uitsluit, en hij bijv. de literaire
ideologie van P.N. van Eyck hoger aanslaat dan die van E. du Perron, wat niet
wegneemt dat hij ‘in negen van de tien gevallen een groter plezier beleeft aan de
laatste’ (p. 16). In het aan Du Perron gewijde hoofdstuk zet hij de laatste uitspraak
nog meer kracht bij, als hij schrijft: ‘Men kan Du Perron de meest meeslepende
criticus van zijn generatie vinden, zonder echter zijn opvattingen te aanvaarden’ (p.
402). Dat hij zodoende een antiforumiaanse houding aanneemt, bekrachtigt hij zelf
(p. 16). Evenals Spinoza van een woordkunstwerk slechts vreugdescheppende
afleiding verwachtte, zo leest Oversteegen Du Perrons luchtige kritische opstellen
bij wijze van ontspanning. Tegenover deze schadeloze ‘amusementsliteratuur’ stelt
hij dan de ernstige vakliteratuur, waar de kernproblemen van de poëtica ‘au sérieux’
genomen worden en zijn volle aandacht gaande houden. Van meet af aan herstelt hij
aldus het door de Forumianen afgeschafte hiërarchisch onderscheid tussen o.a. de
geest, de ernst, de wetenschapsmens enerzijds, en het lichaam, de lach, de gewone
mens anderzijds. In de kritische praktijk komt dit tot uiting in zijn autonomistisch
credo, waarbij het kunstwerk (bovenaan) losgemaakt wordt van de mens (onderaan)
die er het leven aan geschonken heeft.
Het wekt dan ook geen verwondering, zo de jongere aanhangers van de forumiaanse
ideologie, rond H.A. Gomperts geschaard, ai hun peilen afschieten op de beoefenaars
van de close-reading, de ‘structurenwichelaars’, zoals H. Kaleis ze in zijn recente
bundel essays Schrijvers binnenste buiten noemt, en voornamelijk op hun theoreticus,
Oversteegen, die door dezelfde essayist voor
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een bluffer, een ‘illusionist’, een ‘pretentieus en onverdraagzaam dogmaticus’
uitgescholden wordt.
‘Bluf’ en ‘illusionisme’ behoren nu eenmaal tot de polemische taal en zeggen
feitelijk weinig, behalve dat beide tegenstanders het oneens zijn over wat hoofd- en
bijzaak is. Dat Oversteegen een dogmaticus is, lijdt volgens mij geen twijfel, doch
dit kan men evengoed zeggen van Kaleis, die zonder het minste bewijs aan te voeren,
gewoonweg betoogt dat ‘formele eigenaardigheden slechts van belang zijn als
verwijzingen naar psychologische eigenaardigheden’ (Schrijvers binnenste buiten,
p. 9), als van Ter Braak, - wat deze betreft, deelt Oversteegen dezelfde mening. Vast
staat alleen, dat een woordkunstwerk, net zoals alle geschriften waaraan openbaarheid
gegeven wordt, een eigensoortige vorm van communicatie is, - waarom ziet de meest
esoterische dichter naar een uitgever uit, zoniet omdat hij iets te zeggen, mede te
delen, heeft? - waarbij, behalve de materiële bemiddelaars als uitgevers en
boekhandelaars, hoofdzakelijk twee mensen betrokken zijn, nl. schrijver en lezer.
Of deze dan wel gene de voorrang verdient, is een vrij willekeurige keuze. Kaleis
opteert voor de schrijver, Oversteegen voor de lezer; ze hebben beiden gelijk en
ongelijk naargelang van het ingenomen standpunt; het gaat hier eigenlijk om een
confrontatie ‘dogma tegen dogma’!
Oversteegen van onverdraagzaamheid beschuldigen, komt mij onverantwoord
voor. Uit tal van voetnoten in zijn omvangrijke studie, - in de tekst zelf onthoudt hij
zich stelselmatig van iedere grensoverschrijding! - blijkt overduidelijk, dat hij open
staat voor de hulpwetenschappen van de literatuur, als psychologie, filosofie en
sociologie, en hij er veel meer van afweet dan verwacht mag worden van iemand
wiens belangstelling uitsluitend gericht blijft op de organische samenhang van het
kunstwerk.
Het pejoratief bedoelde adjectief ‘pretentieus’ laat ik maar achterwege; ik zeg
liever, dat Oversteegen pretenties heeft; op die manier doe ik trouwens niets anders
dan hem zelf na te praten, wanneer hij op de laatste bladzijde gewag maakt van zijn
‘wetenschappelijke pretenties’. Die pretenties mag hij zeker wèl hebben. Zijn
dissertatie is van hoog wetenschappelijk niveau, getuigt van een ontzagwekkende
belezenheid, een ruime cultuur, een nauwkeurig analyserend zowel als een knap
synthetiserend vermogen, en vertoont ten slotte een methodologische strengheid die
haast geen ogenblik verslapt. Als ik zijn intenties op de wijze der ‘objectivisten’
beoordeel, dan moet ik hem gelukwensen om de volmaakte adequatie tussen de
bedoeling en de verwezenlijking ervan.
Wat is Oversteegens intentie? ‘De verschillende houdingen tegenover het
verschijnsel literatuur binnen een afgeperkte periode’ onderzoeken (p. 6) en hierbij
uitsluitsel geven omtrent vier probleemstellingen: wat verstaan de behandelde
(dichters) - critici onder poëzie? Hoe vatten zij hun taak als critici op? Wat zijn hun
kritische normen? Hoe ziet hun kritische praktijk eruit? Aanleiding tot zijn studie is
de beruchte Prisma-polemiek geweest, die omstreeks 1930, onder de door J.C. Bloem
gelanceerde leus ‘vorm of vent’,
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de zgn. ‘levensbeschouwelijken’ als Du Perron en Ter Braak en de ‘autonomisten’
als Marsman en Binnendijk tegenover elkaar stelde. Om de inzet van de strijd beter
te kunnen beoordelen, acht hij het noodzakelijk de tegenstrijdige standpunten in een
ruimer historisch kader te plaatsen, nl. de periode tussen 1916 en 1940.
Dichters als A. Verwey en C.S. Adama van Scheltema, die slechts zijdelings bij
de discussie betrokken werden, worden summier behandeld, terwijl de volle aandacht
gericht wordt op de topfiguren van beide partijen, nl. D. Coster, M. ter Braak en E.
Du Perron aan de ene kant, M. Nijhoff, P. van Ostaijen, H. Marsman, D.A.M.
Binnendijk en P.N. van Eyck aan de andere kant. Daar allen rond verschillende
tijdschriften geschaard waren, geeft Oversteegen, telkens bij wijze van inleiding, een
overzicht van de redactionele biografie der toonaangevende organen, nl. Het Getij,
De Stem, De Vrije Bladen en Forum. Ook met de literaire ideologie der politiek en
religieus geëngageerden, als G. Stuiveling, A. van Duinkerken en R. Houwink, houdt
hij rekening. Bij elke betrokkene worden de poëtica, de kritische methode en hun
onderlinge verhouding onder de loep genomen, terwijl meteen de problematiek van
vorm en inhoud, alsook van lezers- en schrijverservaring centraal gesteld wordt.
Zoals ik het reeds terloops opmerkte, zorgt Oversteegen er telkens voor de perken
van zijn streng afgebakend onderzoekterrein niet te buiten te gaan. Hij houdt zich
stipt aan zijn grondbeginsel van de autonomie van de literatuurwetenschap. Af en
toe wijst hij wel in de richting van de literatuurgeschiedenis, doch meer dan een
wegwijzer wordt het nooit. Een enkele keer wijkt hij evenwel van zijn
methodologische richtlijn af, naar aanleiding van Van Eyck. Terwijl hij elders de
poëtica als een afgesloten ideologie beschouwt, stelt hij i.v.m. Van Eyck, dat het
onmogelijk is de ‘opvallend sluitende samenhang (van poëtica, kritische theorie en
praktijk) uiteen te zetten zonder zijn levensbeschouwing als achtergrond te gebruiken’
(p. 310). Ik zal hem op dit punt niet tegenspreken, te meer daar zijn citaten en nog
veel andere in dit geval duidelijk wijzen op een volledige integratie van kunst- en
levensbeschouwing. Wat ik echter wel vreemd vind, is dat hij n.a.v. Ter Braak, wiens
kunstopvatting zo nauw met zijn nihilistische ideologie samenhangt, deze niet te
berde brengt. Waarom Van Eyck en Ter Braak, de exponenten van twee volkomen
tegenovergestelde, doch even consequent doordachte kunst- en levensleren, met twee
maten meten?
Van Eyck is evenals Verwey, een cerebraal dichter, in die zin dat voor hem de
dichterlijke activiteit onder het toezicht staat van de allesomvattende en éénmakende
ratio; ik citeer Van Eyck: ‘Er is een fel werken van de daimoon, er is een sterk
geconcentreerd arbeiden van het kunstenaarschap. Deze werken niet meer naast,
maar in elkaar, zó, dat hun samenwerking door het bewuste intellect voortdurend
wordt gecontroleerd’ (in. Over Poëzie, VW 3, p. 388). Hij ziet dus eigenlijk de kunst
voor een. specifieke vorm van denken aan, een ‘denken in beelden’ om het Verwey
na te zeggen; terwijl het wijsgerig denken de samenhang van al het bestaande
begrippelijk voorstelt, beeldt de kunstenaar de
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veelheid der uiteenlopende levensverschijningen uit als even zovele openbaringen
van het eeuwige en onveranderlijke Ene, dat Van Eyck de ‘kosmos’ noemt. Hieruit
vloeit voort, dat de aristocratisch gezinde Van Eyck in zijn kunstenaarshiërarchie de
‘kosmische kunstenaar’, voor wie het betrekkelijke en het volstrekte, het vele en het
Ene elkaar onafscheidelijk bepalen, bovenaan plaatst, en hij, evenals Van Ostaijen,
van een ‘gemeenschapskunst’ mag gewagen, aangezien het verbeelde een objectieve,
algemeengeldige zijnservaring is: ‘Kunst is de noodzakelijk individuele verbeelding
van het alleronindividueelste, allergemeenschappelijkste leven’ (in Poëzie der
gemeenschap, VW 4, p. 138).
Terwijl aan Van Eycks kosmische poëtica de overtuiging ten grondslag ligt, dat
het vele en het Ene in elkaar vervloeien en het Leven een zinvol en kenbaar geheel
is, is Ter Braak even vast overtuigd van de onuitputtelijkheid van het Leven, dat zijn
diepste geheim nooit zal prijsgeven. Waar Van Eyck samenhang, harmonie,
organische: eenheden ziet, dwaalt Ter Braak, van de kosmos vervreemd en op zich
zelf aangewezen, doelloos in de uitzichtloze chaos rond; wij zijn, aldus Ter Braak,
aan het aardse, aan het betrekkelijke gekluisterd, zonder de minste hoop op verlossing
uit onze menselijke conditie; wie het tegendeel beweren, zoals Van Eyck en de
metafysisch gezinde dichters als Van Ostaijen, Marsman en Nijhoff, verkeren dan
ook, volgens hem, in een roestoestand, waarbij het verstand als het ware verdoofd
is. Dit brengt mee, dat, terwijl voor Van Eyck de verbeelding met het intellect
samenwerkt, beeld en begrip voor Ter Braak twee antitetische krachten zijn, die de
kunstenaar in evenwicht moet houden. In het spoor van Victor E. van Vriesland
beklemtoont Oversteegen het negatieve aspect hiervan, nl. de tegenstelling tussen
vorm (het beeld) en inhoud (het begrip); hij negeert m.i. het positieve aspect, nl. het
‘compromis’. Het is een feit dat vorm en inhoud niet ‘in elkaar werken’, om Van
Eycks woorden over te nemen; ze zijn niet geïntegreerd, - bij Ter Braak is er nooit
sprake van integratie, noch in psychologisch noch in sociologisch noch in esthetisch
opzicht; - het positieve is echter wel, dat ze elkaar neutraliseren en de vlucht in het
illusorische meta-fysische onmogelijk maken. Terwijl Van Eyck het beeld en Van
Ostaijen het woord verabsoluteren, en de betekenis op de achtergrond schuiven, moèt
Ter Braak, - er is geen ontkomen aan; het ligt in de logica van zijn alogische denktrant;
het is een positieve dwang, - het beeld van zijn troon stoten en het met het begrip
‘compromitteren’. Laten wij terloops opmerken, dat de verhouding beeld-begrip een
probleem is dat alle levensbeschouwelijke dichters sinds F. van Eeden, - cf. zijn
toepassing op het taalgebruik van het psycho-fysisch parallellisme, - beziggehouden
heeft.
Een ander gevolg van Ter Braaks nihilisme is zijn verloochening van elke vorm
van gemeenschapskunst. Daar de kunstenaar nergens aan verbonden is, kan hij zich
alleen affirmeren door zich van de anderen af te zonderen; zijn kunstwerken moeten
dan ook het merkteken dragen van zijn individualiteit, van zijn alleen-zijn. Ik moet
mij in het raam van een recensie tot die enkele beschouwingen beperken. Mogen ze
duidelijk maken, dat kunst- en levensleer bij
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Ter Braak dezelfde hechte samenhang vertonen als bij Van Eyck, en dat Oversteegen
m.i. Ter Braak in dit opzicht te kort doet.
De Terbrakiaanse compromis-tactiek, die Oversteegen onvermeld laat, schijnt hij
zich in de praktijk eigen te hebben gemaakt. Haast alle critici waarnaar hij verwijst,
geeft hij afwisselend gelijk en ongelijk (cf. bijv. Gomperts, Marsman, Stuiveling);
zijn literaire ideologen neemt hij in bescherming tegen een te eenzijdige interpretatie,
dit is nl. het geval met Van Duinkerken (schipperend tussen het levensbeschouwelijke
en het esthetische), J.C. Bloem en A. Donker (tegelijk pro en contra Forum),
Stuiveling (die een brug slaat tussen ‘literaire kritiek en (historische)
literatuurwetenschap’, p. 368). Zijn neiging om zijn auteurs telkens met persoonlijke
appreciaties in de rede te vallen en hun critici afwisselend bij te vallen en tegen te
spreken, heeft haar voor- en nadelen, - Oversteegen maakt nu ook school! Zijn
opdringerigheid hindert op den duur de lezer, die zich verpletterd voelt door die god,
die boven de literaire wereld uitsteekt en vanuit zijn verheven waarnemingspost het
literair bedrijf gadeslaat en onherroepelijke vonnissen uitspreekt in de vorm van
‘gelijk’ en ‘ongelijk’. Terwijl in de hedendaagse roman schrijver en lezer,
overeenkomstig het democratisch gelijkheidsbeginsel, op gelijke voet staan, resp.
als schepper en herschepper, houdt Oversteegen, die een aristocraat van de geest
blijkt te zijn, de lezer onder zich en sleept hem mee, net zoals... Du Perron, - ‘bien
étonnés...’!
De lezer wordt des te meer geboeid, zowel in de pejoratieve eigenlijke als in de
gunstige overdrachtelijke zin van het woord, daar Oversteegen z'n studie vlot leest,
van humor sprankelt en met pittige opmerkingen doorspekt is, als deze: ‘In hoeveel
minuten wordt soms een twintigtal woorden opgeschreven waar vervolgens twintig
andere auteurs twintig jaar lang op blijven terugkomen?’ (p. 230), die goud waard
is! In tegenstelling tot veel van zijn buitenlandse vakgenoten overrompelt hij niet
zijn lezers met een stortvloed van esoterische begrippen en gewrongen formuleringen;
integendeel, hij weet een moeilijk te vatten uitspraak met een eenvoudige zin te
omschrijven of met een treffend beeld aanschouwelijk te maken (cf. bijv. Nijhoffs
taaltheorie, pp. 135-136). Oversteegen blijkt dus niet alleen een knap
wetenschapsmens, maar ook een voortreffelijk pedagoog te zijn.
Zijn gelijk-ongelijk-tactiek houdt Oversteegen tot het bittere einde toe vol, nl. tot
de ‘Conclusie’, waarin hij, ‘soit-dit en passant’ een briljante ‘air de bravoure’ aanheft;
hij vat niet alleen zijn uiteenzetting samen, maar verruimt zijn gezichtsveld, bouwt
op grond van uiteenlopende criteria een stel opvallende typologieën op, en besluit
met enkele literatuurwetenschappelijke beschouwingen over wat hij ‘de uitdaging
van Forum aan de wetenschap’ noemt (p. 495).
Hij verheugt zich kennelijk over de emancipatie van de literatuurwetenschap en
de literaire theorie, dankzij welke ‘het gelijk van Nijhoff en anderen een
wetenschappelijke fundering heeft gekregen en zo het ongelijk van Forum vastgesteld
is’ (p. 495). De wetenschap heeft de onwetenschappelijke Forumianen de genadeslag
toegebracht; de autonomisten mogen hun triomf vieren... Doch
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Oversteegen ‘a le succès modeste’, - heb ik hem geen aristocratische geest genoemd?
- Nu hij de overwinning behaald heeft, wil hij de verslagen Forumianen een
hulpvaardige hand toesteken. Zijn redenering kan als volgt samengevat worden: het
is een feit, waarbij men zich moet neerleggen, dat de literatuur zowel aansluiting
zoekt bij de werkelijkheid als bij de fictie, dat ze zowel van het communicatieve als
van het expressieve van de taal gebruik maakt, dat ze het zonder vorm èn inhoud
niet kan stellen. Hij is dan ook bereid het levensbeschouwelijke in het literaire op te
nemen, mits die inlijving literatuurwetenschappelijk geadstrueerd wordt, m.a.w.
onder voorwaarde dat de bedoelde ‘bewustzijnsinhouden of bewustwordingsvormen
bij uitstek de literaire uitingsvorm nodig hebben omdat zij zich op andere wijze niet
of minder goed laten uitdrukken’ (p. 495). Wie ziet niet in, dat de Forumianen een
giftbeker aangeboden wordt? Hun wordt dus toegang tot het literaire cenakel verleend,
mits zij eerst hun kunstcredo verloochenen, nl. de irrationaliteit van de kunst.
Oversteegen toont zich schijnbaar vrijgevig: hij gunt zijn tegenstanders een kans;
mochten dezen die echter grijpen, dan zou hun bestaan zelf in het gedrang komen.
Oversteegen wijkt feitelijk geen duim, hij staat pal voor zijn standpunt: de
‘levensbeschouwelijken’ moeten voor de wetenschap buigen of het literair domein
ruimen.
Een kennis van mij vertelde mij onlangs, dat zijn vader op aanraden van de
huisdokter naar de universitaire kliniek overgebracht werd. De hooggeleerden aldaar
wilden niets weten van de aanwijzingen van de niet-academische huisdokter en
zouden de patiënt eerst, overeenkomstig de wetenschappelijke normen, aan een
onbevooroordeeld grondig onderzoek onderwerpen. Toen, eerst na een achttal dagen,
een ernstig begin gemaakt werd met de medische behandeling, kwam zijn vader om
het leven. De nuchtere en ontpersoonlijkte wetenschap had het geval nauwkeurig en
in alle details onderzocht en een mooi afgeronde prognose gesteld, maar ondertussen
was de patiënt dood.
Moge Oversteegen dit overdenken en zich afvragen, of hij al zwerende bij de
vergoddelijkte wetenschap, de literatuur en de kunst niet de dood instuurt.
R. HENRARD
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Gezelliana en Verschaeviana
Twee nieuwe periodieke publicaties, elk aan een Westvlaams priester-dichter gewijd,
steken bijna gelijktijdig van wal: Gezelliana en Verschaeviana. De Gezelliana,
Mededelingen van het Centrum voor Gezellestudie bij de Universitaire Faculteiten
St.-Ignatius, Antwerpen - hetzelfde Centrum publiceert ook nog een reeks Teksten
en Studiën - staan onder de redactie van Prof. Dr. R.F. Lissens en Dr. J. Boets en
worden uitgegeven door de Nederlandsche Boekhandel, Kapelse straat 194/1, 2080
Kapellen-Antwerpen. Abonnementsprijs 180 F; losse nummers 55 F, dubbelnummers
110 F.
Aflevering 1-2 van de eerste jaargang (1970) bevat drie bijdragen, resp. door J.
Boets over Gezelle en de schoolstrijd te Kortrijk (blz. 3-27), door P. Hessmann over
De briefwisseling Bormans-Gezelle (met de teksten) (blz. 28-48) en door R.F. Lissens
Omtrent de eerste publikatie van ‘'t Er viel ne keer...’ (49-67). Voortgaande op de
inhoud van dit eerste nummer, waarin de opzet van de uitgave niet omschreven wordt,
kan men concluderen, dat de Gezelliana wetenschappelijke bijdragen over het leven
en het werk van de Brugse dichter en de publicatie van de in dat verband relevante
teksten zullen brengen. Welke eigen plaats de Gezelliana naast de reeds bestaande
Gezelle-kroniek zullen innemen, zal men uit de volgende afleveringen kunnen
opmaken. Intussen brengen zij samen een bewijs van de vitaliteit der Gezellestudie
op stevig-wetenschappelijke grondslag.
Ook de redactie van de Verschaeviana streeft ernaar ‘zich op een zuiver
wetenschappelijk standpunt te stellen’ (Woord vooraf door Jaak L. De Meester, blz.
11) en de Verschaevestudie op nieuwe banen te leiden. Als huidige tekorten worden
genoemd: het niet aanboren van nieuwe bronnen en een eenzijdige visie op
Verschaeve, die te zeer als nationalist aandacht heeft gekregen (ibid., blz. 12). De
Verschaeviana worden uitgegeven door het jozef-Lootensfonds, Baron Ruzettelaan
433B te Assebroek. Hoofdredacteur is Jaak L. De Meester. Een redactieraad wordt
momenteel gevormd.
Deel I zal ongeveer 400 blz. tellen en uit meerdere afleveringen bestaan. Deze
afleveringen verschijnen aperiodisch, maar minstens eenmaal per jaar. Prijs per
aflevering 150 F.
In het reeds genoemde Woord vooraf kan men lezen welke rubrieken in de
verschillende afleveringen aan bod kunnen komen. Het zijn inedita (ongepubliceerde
literaire teksten en brieven), critica (tekstkritische publicaties), vertalingen, archivalia,
verhandelingen (studies die voorlopig een plaats na de inedita zullen bekleden),
notities (korte opstellen, o.a. anecdoten), herdrukken (van bijna onbekende of moeilijk
te consulteren artikels over Verschaeve), bibliographica (eerst over de periode
1949-1969; later per jaar), boekbesprekingen, kroniek (waarin zo veel mogelijk alles
zal vermeld worden wat rond Verschaeve
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gebeurde) en varia (stellingnamen en mededelingen van het Jozef-Lootensfonds
enz.).
De eerste aflevering bevat Ten geleide door E. Dekkers, De Verschaeviana, Woord
vooraf door Jaak L. De Meester, In memoriam (drie leden van het Jozef Lootensfonds)
door de redactie, Boodschap (naar aanleiding van de Verschaevehulde te Solbad-Hall
in 1958) door D. Vansina, In memoriam Dirk Vansina door Fr. Mertens, In memoriam
Pater Dr. R.V. Vanden Bussche O.P. door A.R. Van de Walle O.P., In memoriam
Maria Lootens door A. Demedts, Verschaeves Erbschaft door A. Mingeler, Het
drama van Cyriel Verschaeve en Robrecht De Smet door R. Vanlandschoot, Cyriel
Verschaeves brieven aan Jozef Lootens uitgegeven door Jaak L. De Meester en
Martha J. Van de Walle en tenslotte Verschaevebibliografie 1949-1969 door Jaak
L. De Meester.
Langs de weg van deze periodiek wordt ook het bestaan bekendgemaakt van een
Verschaevearchief dat openstaat voor alle wetenschappelijk geïnteresseerden. Daarbij
wordt een oproep gericht tot hen die dokumenten bezitten waarmede zij, eventueel
door middel van fotocopieën, dit archief zouden kunnen verrijken. Voor dit alles kan
men schrijven naar het Jozef Lootensfonds op bovengenoemd adres.
L.R.
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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*
Vrije Universiteit te Brussel
Licentiaatsverhandelingen:
Bartosik, Michel: De ruimte in de poëzie van Hans Lodeizen.
Bekaert, Danielle: De invloed van het Franse naturalisme en Tolstoj op ‘Eline
Vere’.
Dejolier, Nicole: ‘De voorstad groeit’ - Het boek van de desillusies.
De Graaf, Alice: ‘Archibald Strohalm’ door Harry Mulisch.
De Laet, Frans: De thematiek in het werk van Jef Geeraerts.
Lemaigre, Christian: Enkele punten van overeenkomst tussen de eerste bundels
van Van de Woestijne en de werken van Franse dichters (Baudelaire, Verlaine,
de Régnier, Samain).
Pierssens, Paul: Onstaan en ontwikkeling van het vitalisme in ‘Het stille
gesternte’, ‘Ik dien’ en ‘Maria Speermalie’ van Herman Teirlinck.
Quintelier, Monique: ‘De lift’ door Bert van Aerschot.
Tummers, Jean: De jeugd en haar problematiek bij Lebeau en Van Hoogenbemt.
Van Aken, Paul: De houding van Karel van de Woestijne tegenover het water
en de aarde in ‘Het vaderhuis’, ‘De boomgaard der vogelen en der vruchten’
en ‘De gulden schaduw’.
Van Waes, Ingrid: De ruimtewaarneming en ruimtevoorstelling bij Karel
Jonckheere in ‘De hondewacht’ (1951) en ‘Ogentroost’.
Verhulsel, Mathilde: F. Hermans en L. Wittgenstein of ‘De gevonden
denkgenoot’.

Rijksuniversiteit te Gent
Licentiaatsverhande1ingen:
Batselier, André: Den Lvst-Hof van Rethorica.
Coigneau, Dirk: Refreinen int sotte uit de bundel van Jan van Stijevoort.
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Cuyx, Jo: Jan van Stijevoorts Refreinenbundel anno MDXXV. Tekstuitgave met
inleiding en aantekeningen van de refreinen in tsotte.
De Ridder, Fredy: Albert van Hoogenbemt: Enkele aspecten uit de studie van
zijn literair oeuvre.
De Spiegeleire, Rita: Refreinen int vroede uit de bundel van Jan van Styevoort.
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
De Vuyst, Ghislaine: Proloog en epiloog in de Middelnederlandse epiek en
dramatiek. Een thematologisch onderzoek. Bijlagen.
Dewever, Danielle: Monografie Dr. Amand de Vos (Wazenaar) 1840-1906.
*

Gedeponeerd in de universiteitsbibliotheken.
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Gomme, Dora: Proeve van tekstuitgave: 28 refreinen ‘int vroede’ uit de
Refreinenbundel van fan van Stijevoort 1524.
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Hemelaer, Christiaan: Politieke en literaire aspekten in Vlaamse tijdschriften
uitgegeven tussen 1916 en 1920
Hermans, Theo: Brunclair. Een blik op de literaire opvattingen en het werk van
Victor J. Brunclair (1899-1944).
Heyvaert, Maria: Refreinen int vroede uit de bundel van Jan van Stijevoort.
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Leroy, Hennie: De bijdrage van het Mariacransken (Brussel) tot het landjuweel
van Antwerpen in 1561.
Ponsaerts, Liliane: Guilliam Ogier: De Gierigheydt, De Traegheydt. Tekstuitgave
met inleiding en aantekeningen.
Van Bogaert, Roland: Jan van Stijevoorts Refreinenbundel (1524). Partim:
didaktische refreinen. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Van Cleemput, Geert: Twintig refreinen uit de zestiende eeuw. Uitgave van de
Refreinen uit de hss. nrs. 21661-21663, 16910-16913 en 10898-10952 der
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, met aantekeningen en glossarium.
Van Elzen, P.M.: Willem Frederik Hermans. Een voorbereidende studie tot het
begrijpen en verklaren van zijn romans.
Van Hoyweghen, Dorothea: Jan van Stijevoorts Refreinenbundel anno MDXXV
Refreinen ‘int amweuze’. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Vanlerberghe, Walter: Guilliam Ogier: De Onkuysheydt. Tekstuitgave met
inleiding en aantekeningen.
Van Onsem, Christiane: 35 refreinen uit codex II, 270 (Brussel - K.B.)
Tekstuitgave met aantekeningen en glossarium van folio 24r-113v.

Katholieke Universiteit te Leuven
Licentiaatsverhandelingen:
Arnaert, Bernadette: De Christusfiguur in ‘De Mensch van Nazareth’ van Arthur
van Schendel en in Jezus' ‘Leer en Verborgen Leeven’, Uit Jezus' openbaar
Leeven' van Frederik van Eeden.
Baeken, Elisabeth: De High Life in de Haagse Romans van Louis Couperus.
Baret, Prosper: Goethe en Vlaanderen. Een analytisch-bibliografische bijdrage
tot het onderzoek van de belangstelling voor Goethe in Vlaanderen van 1830
tot op heden.
Boven, Jozef: Anthonie Donker. Een taalkundig-stilistische analyse van zijn
dichtwerk.
Buys, Hubert: De mens in de romans van Bordewijk tussen 1931 en 1938.
Carion, Herna: De betekenis van de Ferguut.
Cartreul, Lena: Register op Guido Gezelles Duikalmanak.
Caustermans, Raphaël: De Romans van N.G. Fonteyne.
Claeys, Karine: De Vrouw in het prozawerk Hella Serafia Haasse.
Coeckelbergs, Rene: Vitalistische thema's uit het werk van H. Teirlinck en D.H.
Lawrence. Vergelijkende studie.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

Couttenier, Jean Pierre: Guido Gezelles Kortrijkse gelegenheidsgedichten. De
Cathrientjes.
Daems, Roger: Bijgeloof in het werk van Ernest Claes.
De Belder, Marie-Eleonora: ‘Boec van het Kerstene Leven’. Tekstuitgave van
een katechetisch werk uit de XVe eeuw (1e deel).
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Decoutere, Marc: ‘De Jeeste van Walewein en het Schaakbord’ van Penninc
en Pieter Vostaert/ ‘Het zwevende Schaakboord’ van Louis Couperus. Een
vergelijkende studie.
De Dooy, Christiaan: Victor Jozef Brunclair. Een Monografie.
Deknudt, Marie-Joseph: De zee bij Gaston Duribreux.
De Letter, Gustaaf: Onderzoek naar de letterkundige waarde van drie Duitse
vertalingen van Streuvels' ‘De Oogst’. Met een proeve van bibliografie van de
Duitse vertalingen van Streuvels' werk.
Deneyer, Raymond: Wat is pornografie? Criteria voor een analyse van erotische
literatuur.
Deroost, Liliane: Kanttekeningen bij de taal van Jacob Duym.
De Smedt, Gabriella: Het atoom- en stralingsgevaar in de Nederlandse roman.
Desmedt, Roland: Jos Vandeloo: ‘Mens en Maatschappij’.
De Smet, Jozef: Harry Mulisch: ‘Het stenen bruidsbed’. Een studie van tijd en
ruimte.
De Wit, Christiane: Liturgisch taalgebruik. Bijdrage tot het onderzoek van het
religieuze spreken.
De Wulf, Paul: De Literaire Ruimte. Een verkenning van de moderne verhaalen romantheorie.
Dictus, Denise: Consciences ‘Hoe men schilder wordt’ en Zettermans ‘Hoe men
schilder is’. Een vergelijking.
Dupont, Marc: Vier middelnederlandse passiegebeden. Tekstuitgave met
inleiding en tekstverklaring.
Duprez, Gertrude: De Verlichte Waerheyt van Godts Vleesch gheworden Woordt
inde Gheboorte Christi. Kerstspel door Cornelis De Bie. Tekstuitgave met
verklarende aantekeningen.
Fallon, René: Boec van het Kerstene Leven. Tekstuitgave van een katechetisch
werk uit de XVe eeuw (2e deel).
Gevaert, Daniël: Augustynkens Sceepken.
Ghesquière, Rita: Het wereldbeeld van Albrecht Rodenbach. Een
literair-fenomenologische studie.
Houwen, Paul: ‘Joachim van Babylon’. Marnix Gijsen/Een vrouw met name
Suzanna-Yvonne De Man. Een thematische vergelijking.
Lesaffer, Marianne: Syntaktische-stilistische bespreking van L.P. Boons ‘De
Kapellekensbaan’.
Leysen, Anna-Maria: De Voorstelling van de vrouw in drie hoofse romans.
Loos, Freddy: Humor in het werk van Raymond Brulez.
Maes, Stefaan: Enkele taalkundige aspecten van Lucebert's Gedichten
1940-1963.
Myngheer, Luc: Een liedboek uit het begin van de zeventiende eeuw (hs. Brussel
K.B. 21644).
Pieters, Francis: De ‘Minne’ in de Nabloei der Hoofse avonturen- en
liefderomans.
Schrever, Clery: Liefde en dood in de middeleeuwse episch-lyrische volkskunst.
Steyaert, Frans: Daniel Heinsius polyhistor, dichter en poeta uit de eerste helft
der zeventiende eeuw.
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Stijnen, Paul: Een vergelijkende karakterstudie van ‘Eline Vere’ (L. Couperus)
en ‘Madame Bovary’ (G. Flaubert).

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

240
Thijs echtgte Aspeslagh, Marie Jeanne: Een proeve van linguistisch-stilistische
analyse van de roman: ‘Het begeren’ (Piet van Aken).
Van Campenhout, Lucien: Realiteit en evasie in het werk van J. Van Oudshoorn.
Vancraeyveldt, Cécile: Clucht-wyse Comedie van de mahometaensche slavinne
Sultana Bacherach, door Cornelis De Bie. Tekstuitgave met inleiding en
aantekeningen.
Vanden Bossche, Monique: Studie van Max Havelaar als strekkingsroman in
vergelijking met Uncle Tom's Cabin.
Van den Heuvel, Jozef: De poëzie van Jos De Haes. Dualisme en onmacht:
Bronnen van pijn.
Vanderlinden, Maria: Opstellen van en over Peter Benoit in Vlaamse kulturele
tijdschriften van 1867 tot 1914. Kritische studie van de gedachteninhoud der
muzikale Vlaamse Beweging.
Van Gossum, Roger: ‘De Witte’ van Ernest Claes in de kritiek. Vijftig jaar
bestseller-geschiedenis.
Van Turnhout, Yolanda: Motieven en symbolen in de romans van Ward
Ruyslinck.
Verstraete, Anna-Marie: Het magisch-realisme.
Victoor, André: ‘Van sevenderhande manieren van menschen die Gode minnen’
van Jan van Leeuwen.

Doctorale dissertaties:
Lemeire, Hubert: De taal van Stijn Streuvels. 1e deel: Het woord bij Streuvels.
2e deel: Verklarend Woordenboek op de taal van Streuvels.
Martin, Willy: Analyse van een vocabularium met behulp van een computer.
(‘Het Boek Alfa’ van I. Michiels).
Van den Broeck, Raymond: De problematiek van de literaire vertaling.

Université catholique de Louvain
Licentiaatsverhandelingen:
Baesens, Myriam: ‘De kleine Johannes’ II en III door Fr. van Eeden.
Cromie, Patricia: De minne in ‘Floris ende Blancefloer’.
Missotten, Jean Pierre: Hubert Lampo en de dieptepsychologie van Carl Gustav
Jung.
Petit, Myriam: ‘De Meermin’ van Hella S. Haase. Struktuur en problematiek.
Stassen, Marie-Paule: De enscenering naar aanleiding van ‘Tand om tand’ door
Hugo Claus.
Vandeputte, Anne Marie: De symboliek van het water in het werk van Arthur
van Schendel.
Van Emelen, Agnes: De romantische spelen in Hugo Claus' verhalenbundel
‘De zwarte keizer’.
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Rijksuniversiteit te Luik
Licentiaatsverhandelingen:
Dujardin, Jean-Claude: De mythe van Medousa in het werk van P.N. van Eyck.
Mérotte, Monique: Hendrik Marsman en het vitalisme.
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[Nummer 4]
De derde weg van de kritiek
De controverse, wat betreft doel, methode en praktisch te bereiken resultaten van de
literaire kritiek, eerste vereiste om te geraken tot een verantwoorde literatuurstudie,
literatuurgeschiedenis, vergelijkende literatuur, literaire theorie of algemene
literatuurwetenschap, eindelijk literatologie of literatuurfilosofie, is zeker niet nieuw.
Ze heeft zowat altijd, althans met verplaatsing van sommige accenten, eigen aan
de geest van de literaire criticus, zelf schatplichtig aan de tijdgeest, bestaan; ieder
tijdperk, vooral vooruitstrevend tijdperk, heeft zijn ‘querelle des anciens et des
modernes’ gekend. Het moet dan ook niet verwonderen, dat in het bijzonder de 19de
en 20ste eeuw, dit als gevolg van de ontwikkeling, in steeds meer versneld tempo,
van de exacte wetenschappen, de toegepaste wetenschappen en de wetenschappen
van de mens of geesteswetenschappen, - Sciences exactes en Sciences morales,
Faculté des Sciences en Faculté des Lettres et Sciences humaines: het zijn nog steeds
de twee vleugels in de Parijse Sorbonne, als men de grote hal (Grand vestibule) in
de rue des Ecoles binnentreedt (links de Galerie des Sciences, rechts de Galerie des
Lettres), - telkens opnieuw de controverse tussen oud en nieuw, conservatisme en
progressisme, traditie en avant-garde, ‘critique universitaire’ en ‘nouvelle critique’,
‘critique régulière’ (R. Barthes) en ‘nouvelle critique ou nouvelle imposture’ (R.
Picard), hebben zien opduiken. Trouwens, het is voldoende er, voor de 19de en het
begin van de 20ste eeuw, F. Baldensperger op na te slaan, die in La critique et
l'histoire littéraires en France au dix-neuvième et au début du vingtième siècles (New
York, 1945), met medewerking van H.S. Craig Jr., aan de hand van ter zake doende
welgekozen uittreksels van tientallen Franse literaire critici, voor de betrokken
tijdperken de bonte rij van opvattingen, methoden en systemen weet te illustreren en
te commenteren, om over het probleem historisch ingelicht te zijn. Er is, om het kort
en bondig te zeggen, - men waant zich op een gebied waar er plaats is, niet voor een
of twee, voor vele, ontelbare wegen van de kritiek, - niet altijd wegwijs uit te worden;
zo wemelt het van de tegenstellingen, gezwegen de onverenigbare standpunten. Maar
het bewijst dan toch twee
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dingen: eerst dat het in Frankrijk is, dat dergelijke controverse telkens weer, levend
en boeiend, aan de orde is (ik zou niet zover durven gaan als P. Limayrac, geciteerd
door Baldensperger: ‘L'esprit critique est, à proprement parier, l'esprit français’, maar
er is veel voor te zeggen); voorts dat de geest van controverse, wat precies de literaire
kritiek betreft, een permanente geest van herwaarding is (‘There is no foundation,
save self-complacency, for such a surmise’: ontleend, door Baldensperger, aan A.
Austin), en hij, in tijden waarin ook maar alles op losse schroeven komt te staan en
heraangepast wordt, met vernieuwde kracht te voorschijn treedt. Van uit Frankrijk,
spoelt de vloed dan, - samen met het apport hieromtrent uit de Angelsaksische (het
‘new criticisme’ van R. Wellek), de Slavische (het ‘Russisch formalisme’ van R.
Jacobson), nu onlangs de Chinese literaire kritiek (D.W. Fokkema, Literary Doctrine
in China and Soviet Influence, 1956-1960, The Hague, 1966), - over de grenzen heen,
en bereikt hij geleidelijk minder toonaangevende literaturen en culturen, als de onze.
Zo, voor kort en nog op het ogenblik, de controverse tussen H.A. Gomperts en J.J.
Oversteegen, - ze heeft, getuige hun debat, op 23.11.1966 te Amsterdam, over het
thema: Schrijver en Werk, een discussie over literaire kritiek, tot de eerbiedwaardige
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bereikt, - een repliek als het ware van de
controverse tussen R. Picard en R. Barthes te Parijs, met, - het spreekt vanzelf, - alle
schakeringen vandien.
Het is natuurlijk altijd kwaad met grote heren kersen te eten; zij tasten naar de rijpste,
en gooien met de stenen. Nochtans, bijaldien buiten alle geest van huiselijke twist
en onvruchtbare polemiek, naar een verzoenend standpunt, tussen de vele, ontelbare
wegen van de literaire kritiek naar een verbindende (derde) weg wordt gezocht om
in die warboel van tegenstellingen en tegenstrijdigheden wat klaarheid te scheppen,
ook de tegenpartijen nader tot elkaar te brengen, en zo misschien de waarheid te
dienen, - immers, Critique et vérité (Paris, 1966) noemt R. Barthes zijn verweer op
Nouvelle critique ou Nouvelle imposture (Paris, 1965), van R. Picard, zelf een kritiek
op Sur Racine (Paris, 1963) van R. Barthes, een voorbeeld van formele, structurele,
symbolische interpretatie, d.i. ten slotte literaire interpretatie, en geen psychologische,
biografische, universitaire interpretatie van ‘l'homme racinien’, - is het allicht niet
al te gewaagd zulks in de volgende regels, al was het slechts als werkhypothese, te
beproeven. Dit eerst aan de hand van de controverse Picard-Barthes; verder de
controverse Gomperts-Oversteegen, om toch ook eigen stemmen te laten horen.
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In ons vak is het niet de eerste keer, dat men het, als R. Barthes in Les deux critiques
(Essais critiques, Paris, 1964, blz. 246 en vlg.), ook als H.A. Gomperts in De twee
Wegen van de Kritiek, zijn inaugurale rede uitgesproken te Leiden op 25.2.1966, bij
de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Moderne
Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit (Amsterdam, 1966), - in een noot
beweert Gomperts, dat zijn ‘twee wegen’ niet dezelfde zijn als die van Barthes, nl.
de ‘universitaire, positivistische of lansonistische’, daartegenover de ‘nieuwe kritiek’,
waarvan acte, - over twee soorten literaire kritiek heeft. Afgezien van de traditionele
tegenstellingen in de literatuur, nl. classicisme en romantiek, realisme en idealisme,
evolutionisme en transcendentie, l'art pour l'art en symbolisme, impressionisme en
expressionisme, formalisme en personalisme, geëngageerde en niet-geëngageerde
literatuur, ‘littérature objective’ en ‘littérature d'intériorité’, ‘littérature littérale’, of
‘littérature de constat’, of nog ‘le degré zéro de l'écriture’ en ‘littérature d'un monde
riche, profond, secret, bref significant’ (Barthes), en dies meer, blijkt ook de literaire
kritiek, althans de reflexie over de literaire kritiek een behoefte te hebben aan een
binair bepaald dubbelstel van tegengestelde, tegenstrijdige opvattingen, vooral ook,
op zijn minst theoretisch, werkmethoden om zich te laten gelden. Daarom, naar alle
waarschijnlijkheid, - om ons te houden aan de literaire kritiek van eigen bodem, die dualiteit en dat dualisme, in de ogen van Cd. Busken Huet, van de ‘nieuwere
litterarische kritiek’ (de biografische) en die ‘der Letteroefeningen weleer’ (de
erudiete), - aangehaald door Gomperts in zijn inaugurale rede; - in de ogen van H.J.
Polak in Tweeërlei letterkundige Kritiek (De Gids, 1891; Zwolle, 1956), - niet
aangehaald door Gomperts in zijn inaugurale rede, - van de modern humanistische,
subjectief personalistische kritiek (Busken Huet) en de Oudhollands nationale,
objectief historische kritiek (Potgieter). De reden om hiermee te werken is misschien
gewoon van praktische, dialectische aard; ze is het gevolg van die wet van de
menselijke, vooral intellectualistische geest die wil dat men efficiënter met
dubbelstellen, met antithetische paren werkt dan met simpele, enkelvoudige feiten
of verschijnselen; nochtans, hierbij wordt dan toch vaak vergeten dat feiten en
verschijnselen er zelden zo enkelvoudig, in het beste geval tweevoudig uitzien, als
ze lijken te zijn; meestal zijn ze complex, zo complex dat ze onontwarbaar zijn, en
er altijd op zijn minst een (derde) weg open ligt, die of op een vergelijk aanstuurt
van, op het eerste gezicht, uitersten die elkaar moeilijk kunnen raken, of op een
mogelijkheid gericht is, die onafhankelijk van wat
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voor antithetisch dubbelstel ook, nieuwe perspectieven opent, wat betreft het literair
onderzoek.
Maar eerst is het nodig, voordat we aan de verzoenende (derde) weg timmeren, wie aan een (derde) weg timmert, heeft helaas veel bekijks, - vooreerst de controverse
Picard-Barthes, dan de controverse Gomperts-Oversteegen, nader te bekijken. Het
zal dus, hopelijk, een bekijken van het bekijken worden; zo men wil, een bekijken
in de tweede graad.
Zoals men dit voldoende weet is het de verhandeling Sur Racine van R. Barthes,
steunend op de zgn. ‘nouvelle critique’, ook ‘critique d'interprétation’, ‘critique
idéologique’ genoemd, in tegenstelling tot de ‘critique universitaire’, ook als ‘critique
positiviste’, naar G. Lanson ‘critique lansonienne’ bekend geraakt, die voor enkele
tijd het vuur aan de lont van de opnieuw opgelaaide strijd der methoden heeft
gestoken. Volgens de academicus R. Picard in zijn reactie op genoemde verhandeling,
- een trouwens tegelijkertijd scherpe en geestige, daarom typische intelligente Franse
reactie, die ertoe komt met één woord, één zinswending een reeks vernietigende
oordeelvellingen te formuleren, - is het aanwenden door de ‘nouvelle critique’ van
psychoanalytische, marxistische, existentialistische, fenomenologische,
structuralistische, symbolistische methoden van literair onderzoek, die in het literair
kunstwerk ten slotte vooral een serie signalen, tekens (‘signaux’, ‘signes’), een serie
beelden, metaforen, symbolen wil zien welke, paradoxaal genoeg, eveneens
terugwijzen, - net als in de ‘critique lansonienne’, - naar deterministische biografische
achtergronden, op zijn minst belangwekkend en op het eerste gezicht oorspronkelijk,
maar ook verbazingwekkend, om niet te zeggen onthutsend.
Dit gemengd gevoel ligt, volgens R. Picard, precies in die paradoxale houding van
de ‘nouvelle critique’, die ‘nouvelle imposture’: ‘Ce refus de s'engager dans les
chemins battus et de retomber dans les vieilles ornières suffit-il à définir positivement
une école de nouvelle critique? On peut en douter’ (blz. 9).
Het grootste bezwaar, dat R. Picard tegen de ‘nouvelle critique’, die van R. Barthes,
e.a., Ch. Mauron, J.-P. Weber, zelfs J.-P. Richard, allen psychoanalytische en andere
symbolenjagers en archetypenzwendelaars, inbrengt is: dat ze niet verifieerbaar, dus
louter subjectief van aard is, en zich aan de stelling houdt dat er over een auteur niets
echts, waars te zeggen valt; wat R. Barthes betreft, b.v. over Racine. Wat meer is,
haar louter subjectief karakter, alleen maar omdat ze bekend gemaakt wordt, krijgt
precies daarom een objectief, zelfs universeel karakter; de momentane subjectieve
waarheid, die over een schrijver uitgesproken wordt,
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wordt aldus, langs die omweg, tot een geobjectiveerde, gedateerde, dus historische
subjectiviteit, een historische waarheid. Voor Picard heeft dergelijke onthutsende
opvatting van de literaire kritiek en ook literatuurstudie geen verklarende waarde,
juist omdat ze niet verifieerbaar is; ze veroordeelt dergelijk onderzoek tot wat hij
noemt een soort metaforische kritiek, zonder enige kans op, niet alleen
verifieerbaarheid, ook enige waarheid; ze voert tot systeem, zonder precies te weten
welk, in alle geval tot systematisering; ze is, rekening houdend met al die onzekerheid,
zeker van haar stuk; ze beslist, velt oordelen, gedraagt zich roekeloos: ‘Le mystère
même est pour lui sans mystère, il (Barthes) pénètre tout, il explique tout, il connaît
tout; il n'y a que la nuance qui lui échappe’ (blz. 35).
Een dergelijke houding tegenover de literaire kritiek en literatuurstudie, meent R.
Picard, is gevaarlijk; als ze tot een methode en systeem wordt, voert ze tot de
ergerlijkste beweringen en verklaringen, die dan spoedig misvattingen blijken te zijn,
om niet te zeggen aberraties. Vooral als ze psychoanalytisch gericht is, miskent ze
de elementairste regels van het wetenschappelijk onderzoek; zoals dat het geval is
in Sur Racine van R. Barthes, wordt het deel gelijkgesteld met het geheel, het
veelvoudige met het universele, het hypothetische met het categoriële, het accidentele
met het essentiële, het toevallige met het wetmatige; ‘et toute cette confusion est
recouverte par une langue dont la précision ostentatoire est un mirage’ (blz. 58). Wat
niet betekent dat, net als de ‘nouvelle critique’, de ‘critique universitaire’ of ‘critique
analogique’, die uitgaat van het biografisch determinisme om de afhankelijkheid aan
te tonen van het literair kunstwerk van leven en wereld van de schrijver als persoon,
niet tot de meest onaanvaardbare verklaringen kan voeren. Hoe dit ook zit, bewuste
schijnwetenschap komt erop neer de paradox van de objectieve subjectiviteit te
beoefenen, de dialectiek van wat R. Barthes ‘ce pari fatal’ noemt, en die er hem toe
dwingt over een schrijver, liever op één manier, dan op een andere te handelen.
Waarop R. Picard antwoordt dat het er niet om te doen is, tussen verschillende
subjectieve methoden te kiezen, maar tussen verschillende typen van objectieve
methoden. ‘Non’, zegt hij, - en dit is de grote les van al deze sofismen, - ‘on ne peut
pas dire n'importe quoi’ (blz. 66); al geeft hij toe dat over een literair kunstenaar
zeker niet altijd volledige, volstrekte en definitieve oordeelvellingen te geven zijn;
dit neemt echter niet weg dat het woord, de tekst van een dergelijk kunstenaar een
eigen, letterlijke en daarom ook letterkundige, dus literaire betekenis bezit, die men
allereerst dient te respecteren, nl. door ze te verklaren. Men mag aannemen dat er,
in het geval van ieder woordkunste-
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naar, - althans als men zich houdt aan sommige zekerheden die zijn taalgebruik te
verstaan geeft, sommige psychologische verbindingen, sommige gegevens verschaft
door de structuur van het genre, dat hij heeft beoefend, - altijd middel is om te komen
tot besluiten, tot wat Picard noemt ‘des zones d'objectivité’, en van waaruit het
mogelijk is, tot verklarende interpretaties over te gaan. Wat dit betreft, niets doen,
is geen houding; maar om het even wat doen, is er evenmin een: ‘Tout concept
suppose une collection de perceptions, et toute perception suppose un concept: cette
vieille aporie n'a jamais paralysé l'exercice de la pensée’ (blz. 70). Hierbij dient
evenmin te worden vergeten, dat ieder literair kunstwerk betekenisgraden kan
vertonen, en dat de verschijnselen volgens de voorzichtige dialectische regel van het
min-of-meer moeten worden beoordeeld; het werk op zichzelf vertoont ontelbare
mogelijkheden, ontelbare schakeringen, waarvan men zich, - zoals dit bij Barthes
veelal het geval is, - door middel van één welbepaalde dieptepsychologische methode,
niet mag afsnijden. Daarom lijkt die van Barthes ook op een samengaan, - een
onverenigbaar samengaan, - van impressionistische en dogmatische kritiek; het is
dogmatisch, ideologisch impressionisme: ‘c'est la Pythie philosophe’ (blz. 76). En
waartegen zich de ‘critique universitaire’, - al heeft ze hierbij niet altijd haar taak
vervuld, - door zich te houden aan het vaststellen van de tekst, aan kritiek der bronnen
te doen, voorzichtig gebruik te maken van biografische gegevens, meestal heeft
verzet; ze heeft altijd oog proberen te hebben voor, kort en bondig, maar juist gezegd,
het literaire van het literair kunstwerk, het enige waarom het ten slotte gaat. Het is
dit literaire van het literair kunstwerk, en dat tegelijkertijd in het welbewust gekozen
genre, de literaire structuur binnen dit genre, de literaire functie binnen die structuur
ligt, dat door Barthes en zijn vrienden, - die, paradoxaal genoeg, toch aan literair
onderzoek willen doen, - op schromelijke wijze verwaarloosd is geworden.
Vooral dan, - volgens R. Picard, - de psychoanalitici onder hen, die maar steeds
niet willen of kunnen inzien dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen de
psychiatrische psychoanalyse, die toch op een levend wezen werkt, en de literaire,
artistieke psychoanalyse, die op een wezen post mortem werkt; het gaat hier om een
verschil tussen twee methoden, die onverenigbaar zijn: ‘Il existe en fait une
prodigieuse différence de qualité, - mieux encore, une différence de nature - entre le
matériel que constitue l'oeuvre littéraire et celui que rassemble et multiplie en même
temps que les séances, s'il le juge nécessaire, le médecin psychanalyste. Cette
différence est aussi quantitative’ (blz. 90). Een reden te meer voor de psychoanalyse
op literair, artistiek gebied, voorzichtig, bescheiden te
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zijn; wat ze, inderdaad, niet doet; ze gaat immers op zoek naar analogieën, thema's,
symbolen, één centraal symbool vaak, sinds jaren onderdrukt gedurende de kinderjaren
van de literaire kunstenaar, en die ze, als psychokritische methode, vanuit, vanonder
of vanachter het on- of onderbewust zieleleven van de kunstenaar, langs niets anders
of meer dan de tekst als materiaal, als het ware wil opdelven; het heeft niets meer
met die tekst, dus het literaire van die tekst, dus literatuur te maken; het is er gewoon
de negatie, de ontbinding van (‘la dissolution de l'ceuvre littéraire comme telle’); ten
hoogste wordt dan geconcludeerd in de richting van de totale structuur, de diepere
eenheid van wat werd onderzocht, maar het is een structuur en eenheid, die geen
literaire structuur en eenheid is; zij houdt verband met de psychische, psychologische,
metafysische structuur en eenheid van de literaire patiënt, de patiënt dus als
biografisch verschijnsel, althans als er een patiënt is. Het is alles excessief en, - voor
een groot deel, - verkeerd. Liever dan nog de voorzichtige oudere biografische kritiek,
de ‘critique universitaire’, die, - ondanks haar behoefte aan allerlei roddelpraat, zich tevreden stelde met het verband te leggen tussen leven en werk van de schrijver,
dit op een bezadigde, verstandige manier, tussen het werk en zijn omgeving (ses
alentours), eerder dan tussen het werk en zijn psychoanalytisch, of ook marxistisch
of metafysisch elders (ses ailleurs), waarvan nog alleen de tekens, de symbolen, in
het beste geval hèt symbool sinds de kinderjaren dienen te worden opgespoord. Het
gevolg hiervan is dat het werk zich dus niet meer in het werk bevindt; - het bevindt
zich en heeft zijn wortels in iets anders; het behoort tot een andere orde dan die van
de literatuur; het maakt deel uit van een illusoire orde, die de wezenlijk literaire orde
ontkent, zelfs vernietigt. Wat misschien, hoogst waarschijnlijk vals is, wordt als echt
voorgeschoteld; dit echte krijgt dan de betekenis van het diepere, de waarheid. Het
komt alles neer op een biografische, genetische opvatting van het
literairwetenschappelijk onderzoek, - of het nu gaat om psychologische, sociologische
of metafysische biografie, - die niet zo zeer verschilt van het gewraakt deterministisch
biografisch literairwetenschappelijk onderzoek uit de oudere school van G. Lanson,
die ten minste nog leven en werk van de schrijver wist te scheiden. Die scheiding
kan de ‘nouvelle critique’ onmogelijk maken, vermits ze continu, totaal, globaal,
dieptepsychologisch wenst te werken, en vooral de specificiteit van het literair
verschijnsel ontkent. De tekens en symbolen, waar ze naar zoekt, ze heeft die
losgewikkeld van de plaats waar ze, literair, hun functie hadden; zo ook als ze naar
de structuren zoekt, ze heeft die losgemaakt van de literaire structuren, precies door
naar
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psychologische, sociologische of metafysische structuren op zoek te gaan.
Dit zijn alles, - voor R. Picard, - voldoende redenen om het te houden bij de
misschien oppervlakkige, maar bewuste betekenis van het woordkunstwerk, in plaats
van zich te verdiepen in de ondergronden van dit werk; dit laatste is wellicht een
gelegenheid om de bronnen aan te boren van wat de schrijver zou gezegd hebben,
zonder het te hebben willen zeggen; maar het stelt de onderzoeker evenzeer bloot
niet te begrijpen wat hij gezegd heeft, terwijl hij het bewust wilde zeggen. Er dient
hier weer opnieuw geen verwarring te worden gesticht; radiografische en
spectografische analyses doen heel zeker, in de exacte wetenschappen, structuren
zien, die als objectieve waarheid kunnen worden beschouwd; dit is echter niet zo als
het de literaire analyses van het on- of onderbewustzijn geldt; het materiaal is er niet
voor, o.m. op het gebied van het zgn. collectief onbewuste. ‘Est-il permis de le dire?’,
- vraagt R. Picard zich af: ‘Nous sommes quelques - uns à être fatigués des ténèbres
et des souterrains. Nous en avons assez de piétiner, pliés en deux, dans les catacombes
de la littérature. Douteuses et dérisoires, les ‘découvertes’ qu'on y fait ne valent
vraiment pas la courbature qu'on y prend. Croire que la profondeur d'une oeuvre est
dans ses en-dessous et dans ses caves, c'est être - comme l'est si souvent la ‘nouvelle
critique’ - dupe de la métaphore’ (blz. 133). De diepte van een gedachte, - knoopt
hij hierbij terecht aan, - ligt in de begrijpelijkheid die zich vertoont in functie van de
verstandelijke inspanning die er de oorzaak van is, zeker niet in de manier waarop
ze hieraan ontsnapt; de diepte van een uitdrukking ligt in de implicaties van wat ze
zegt, zeker niet in de manier waarop ze, tegelijkertijd, iets zou verbergen en
openbaren; waarom zou het begrip diep enig verband moeten hebben met de begrippen
duister en onzichtbaar? De ‘nouvelle critique’ is er alleen maar op uit, de bewuste
gedachte in het literair kunstwerk (‘la pensée consciente’), werkelijk te ontwaarden;
deze is nochtans helemaal in de uitdrukking en de vormgeving van het werk, dus in
zijn literair karakter, terug te vinden, en niet in wat het niet zegt, of niet onmiddellijk
wil zeggen, b.v. met betrekking tot biologische, organische, cenesthetische, anonieme
automatismen: ‘La vérité d'un écrivain est dans ce qu'il a choisi, non pas
exclusivement dans ce qui l'a choisi’ (blz. 136). Dit behoort, literair, tot het literair
kunstwerk zelf, omdat het behoort tot de uitdrukking en de vormgeving, die
voortdurend zichzelf zoekt; in literatuur gaat het vooralsnog om het literaire, en niet
het preliteraire, d.i. het primitieve, ongevormde, oorspronkelijke, de individuele of
collectieve droom. Trouwens: ‘Le rêve ne saurait se représenter lui-même’ (blz.
138). Hier is alleen maar de
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literatuur als gestaltegeving door middel van de woordexpressie toe in staat. Sinds
A. Rimbaud, met zijn theorie van ‘le dérèglement de tous les sens’, hebben Dada,
het surréalisme met zijn beroep op het on- of onderbewuste, het spontane, het
onmiddellijke, de ‘écriture automatique’, heel wat schuld op zich geladen, wat bewuste
antiliteraire, op zijn minst aliteraire opvattingen van de literatuur betreft. De schrijver
is, per definitie, geen psychoanalyticus, evenmin een filosoof; dit zijn vermommingen,
travesties, determinismen. Het komt erop aan op zoek te gaan, uitsluitend, naar de
literaire determinismen; zij alleen hebben het literair kunstwerk tot literair kunstwerk
gemaakt; hierin alleen bestaat de volle vrijheid van het literair kunstwerk, zijn
volledigheid, volstrektheid en wezenlijkheid. Al te vaak heeft de moderne literaire
kritiek en literatuurstudie, of die althans modern wil voorkomen, zich van het specifiek
literair studieobject afgeknot, dit waarlijk stuk doen springen: ‘Mais qui l'eût cru,
que l'âge atomique fût aussi celui de la jobardise?’ (blz. 147).
We hebben daareven de gelegenheid gehad R. Barthes door R. Picard te belichten;
laten we nu nog, - voordat we aan de controverse Gomperts-Oversteegen toe zijn, omgekeerd R. Picard door R. Barthes belichten, en wel aan de hand van het antwoord
van de tweede aan het adres van de eerste, nl. in Critique et Vérité (Paris, 1966); zijn
opvattingen, hierin uiteengezet, sluiten dicht aan bij die van zijn principiële opstellen,
Les deux critiques, Qu'est-ce que la critique?, opgenomen in Essais critiques (Paris,
1964).
Reeds in Les deux critiques (1963) had R. Barthes erop gewezen dat er, in Frankrijk,
in het begin van de zestigerjaren, twee parallelle kritische en literairtheoretische
richtingen bestaan, te weten: de ‘critique universitaire’ en de ‘critique d'interprétation’.
De eerste die zich, in het spoor van G. Lanson, op de objectieve, deterministische,
positivistische methode beroept is, - althans schijnbaar, - van niet-ideologische aard;
de tweede, vertegenwoordigd door een bonte rij critici als G. Bachelard, R. Girard,
L. Goldmann, G. Poulet, J.-P. Richard, J.-P. Sartre, J. Starobinski, J.-P. Weber, e.a.
is van ideologische aard, vermits ze op duidelijke wijze wetenschappelijke en
wijsgerige ideologieën aankleeft als de psychoanalyse, het marxisme, het
existentialisme, het structuralisme, de fenomenologie, en dies meer. Zonder dat er
tussen beide richtingen van werkelijke conflictspanningen sprake kan zijn, - immers,
beide worden niet zelden op de universiteit academisch beoefend, de eerste voor
jury's, binnen de Faculté des Lettres et Sciences humaines, ressorterend onder de
letteren, de tweede onder de wijsbegeerte, - kan men hier toch spreken over twee
min of meer verschillende denkrichtingen en methoden. Tenzij
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men het positivisme van de ‘critique universitaire’, in strikte zin, als een ideologie
beschouwt, wat ze veelal ook is; in dat geval is de scheiding minder opvallend, en
liggen de conflictspanningen hoofdzakelijk op het gebied van de toegepaste methoden.
Genoemd opstel van R. Barthes is feitelijk een kritische afrekening, vanwege de
‘critique d'interprétation’, met de ‘critique universitaire’, die er nochtans dikwijls
toe in staat is, zij het langzaam, de eerste op de academie toegang, te doen vinden.
Dit is echter alleen een verzoenende houding; in de grond is er tussen beide wedijver.
Inderdaad, indien de ‘critique universitaire’ zich slechts hield aan het vastleggen
van biografische of literaire feiten, het ontleden van de omstandigheden waarin het
literair kunstwerk geboren werd, het opsporen van de historische bronnen, - dit zelfs
in een geest van het erudiet positivisme, - zou er niets tegen te zeggen vallen, indien
ze dan de ‘critique d'interprétation’ de taak overliet al dit historisch materiaal te
interpreteren, d.i. volgens een ideologisch systeem, een of andere betekenis te doen
aannemen. Dit blijkt evenwel een utopische wens te zijn; per slot van rekening is er
niet slechts een verschil van methodische aanpak, maar wel degelijk werkelijke
wedijver tussen van elkaar verschillende ideologieën.
Dit blijkt op een dubbel gebied. Eerst op dat van de te ontdekken omstandigheden,
waarin het literair kunstwerk is geboren en gegroeid. Als de ‘critique universitaire’
hiertoe overgaat, doet ze aan deterministische, positivitische kritiek, vermits ze
hiermee bewijst een eenzijdige opvatting van de literatuur te hebben; het is net of ze
de literatuur als iets vanzelf gegeven, natuurlijks, eeuwigs beschouwt, iets dat bepaald
is door het gezond verstand, de bedoeling aan uitdrukking te doen, uitdrukking van
een zekere gevoeligheid, die historisch kan worden gedateerd. Dit staat gelijk met
een positivitische ideologische opvatting van de literatuur te onderhouden, wat niet
opgaat. Immers, de geschiedenis leert ons dat de literatuur precies geen eeuwig
karakter vertoont; integendeel, ze is niet iets verstards; ze is voortdurend in beweging,
en vertoont een wordingsproces van vormen, functies, organisaties, diverse
doelstellingen, waarvan vooral het tijdelijke, betrekkelijke, relatieve door de historicus
van de literatuur zou moeten worden aangetoond; zonder dat alles kunnen ook de
zgn. historische literaire feiten en verschijnselen niet worden verklaard, en ontsnapt
de literatuur aan de literaire kritiek en literatuurstudie. Ze mist dus haar doel.
Het tweede gebied, waarop de ‘critique universitaire’ haar doel mist, en hiermee
bewijst dat ze wel degelijk een ideologie is, is dat van het analogisch opsporen van
de bronnen. Het gaat er hier om het literair
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kunstwerk veelal in verband te brengen met iets anders dan zichzelf, een elders dan
het object van de literatuur zelf, o.m. een ander literair kunstwerk, een biografische
bijzonderheid, een gevoel of ervaring ontdekt in het leven van de schrijver, en dat
tot uitdrukking moet worden gebracht; het gaat hier dus om analogische verbindingen,
die de literatuur gelijkstellen met weergave, kopie, inspiratie, in functie van iets dat
niet-literair is; er is een model voorhanden, daarnaast de tegenpartij van dat model,
dat een bijzonder begaafd mens, een genie, de alchimistisch of magisch aangelegde
scheppende kunstenaar ertoe brengt getrouw te reconstrueren. Wat opnieuw een
positivistische opvatting van het hele literaire bedrijf impliceert. Inderdaad, men kan
precies het tegenovergestelde beweren, en dit zou, - interpretatief, - produktiever
zijn. Dat nl. het literair kunstwerk juist begint waar het model, - laten we dit de bron
noemen, - wordt vervormd, ontkend, omgekeerd, dit om de compensatie in plaats
van de identificatie aan het woord te laten komen; de nabootsing volgt niet zelden
tegendraadse, averechtse wegen, en wel met het doel nieuwe waarden te scheppen,
die als zodanig zullen te voorschijn treden als gevolg van de plaats die ze in de nieuwe
organisatie van het nieuw literair kunstwerk zullen innemen, m.e.w. de nieuwe
literaire waarheid. De historische genesis van iets aantonen staat nog niet gelijk met
de artistieke functie van iets aantonen; waar het op aankomt bestaat erin, de termen
van het functioneel netwerk of raster van de vormen in het werk te ontdekken (‘les
termes d'un réseau fonctionnel de figures’), en die alleen in en niet buiten het werk,
dus in en niet buiten het literair verschijnsel zijn te ontdekken: ‘En somme, c'est
l'oeuvre qui est son propre modèle; sa vérité n'est pas à chercher en profondeur, mais
en étendue; et s'il y a un rapport entre l'auteur et son oeuvre (qui le nierait? l'oeuvre
ne descend pas du ciel: il n'y a que la critique positiviste pour croire encore à la
Muse), ce n'est pas un rapport pointilliste, qui additionnerait des ressenblances
parcellaires, discontinues et ‘profondes’, mais bien au contraire un rapport entre tout
l'auteur et toute l'oeuvre, un rapport des rapports, une correspondance homologique,
et non analogique’ (blz. 249). Het gaat hier dus om gelijkvormigheden, niet
overeenkomstige gelijkenissen.
Overzichtelijk beschouwd is het dus slechts, - volgens R. Barthes, - schoorvoetend
dat de ‘critique universitaire’ er zich bij kan neerleggen dat het studieobject van de
literaire kritiek en de literatuurstudie, - historisch of interpretatief ideologisch, om
het even, - het literair kunstwerk zelf is, met heel zijn innerlijkheid, zijn immanentie,
zijn functionele en structurele, m.e.w. literaire, artistieke organisatie; wat, in
tegenstelling tot wat er in de ‘critique d'interprétation’ gebeurt, door haar verworpen
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wordt, is de fenomenologische, thematische en structurele aanpak, de eerste die het
werk eerder verantwoordt dan verklaart, de tweede die de interne metaforiek van het
werk opnieuw herstelt, de derde die het werk beschouwt als een systeem van functies,
d.i. tekens en betekenissen. De ‘critique universitaire’, die positivistisch de gevolgen
van de oorzaken op het spoor wil komen, de produkten van de drijfveren, is er vooral
niet meer toe in staat, zich te verwonderen, het literair kunstwerk als een wonderlijk
gestructureerd en functionerend organisme te zien. Ze heeft geen oog meer voor het
wonder van de vorm, - het wezen, tevens het bouwprincipe, van alle kunst, - hoe
biografisch, persoonlijk die ook geankerd is.
Daarom dan ook, - getuige het opstel Qu'est-ce que la critique? (1963) van R.
Barthes, - die opvattingen van de ‘critique d'interprétation’ of ‘critique idéologique’
om de deterministische of positivistische historische kritiek te verwerpen, die, uit
naam van de waarheid, juiste, ware dingen wil zeggen. Integendeel, alle kritiek, die
naam waardig, richt zich niet alleen op het te bekritiseren object, maar ook op zichzelf;
ze moet naar kennis streven van dat object, maar ook naar kennis van zichzelf; ze is
daarom geen nomenclatuur van bekomen resultaten, evenmin een geheel van
oordeelvellingen; ze is een activiteit, ‘c'est-à-dire une suite d'actes intellectuels
profondérnent engagés dans l'existence historique et subjective (c'est la même chose)
de celui qui les accomplit, c'est-à-dire les assume. Une activité peut-elle être ‘vraie’?
Elle obéit à de tout autres exigences’ (blz. 254). En die vereisten zijn: een
onderhoudend, redenerend, dialectisch betoog te zijn, in functie van een ander betoog;
een taal in de tweede macht, in functie van een taal in de eerste macht, dus een
metataal, om met de logicisten te spreken, niet met het doel waarheden te ontdekken,
enkel aannemelijkheden, geldigheden, en die steunen op een aaneensluitend geheel
van tekens, symbolen, om de weeromstuit, betekenissen. Ze moet op zoek gaan naar
die mogelijke, aanvaardbare betekenissen, geenszins naar betekenissen welke
alleengeldend en waar zijn.
Het komt er dus alles op aan te zeggen dat de taak van de literaire kritiek en de
literatuurstudie erin bestaat op zoek te gaan naar literaire vormen, niet naar verborgen,
geheime, diep liggende beweegredenen; dit staat gelijk met het aanpassen van taal
en spraak van de criticus, in de tijd waarin hij leeft, met de taal en de spraak van het
formeel systeem van het literair kunstwerk, zoals het, in de tijd waarin het ontstaan
is, voorkomt; het gaat hier dus niet om een esthetische bekommernis, integendeel
een logische preoccupatie, die zich bezighoudt met het werk als taalsysteem, en niet
als taalboodschap, dit terwijl de dialectische dia-
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loog tussen werk en criticus plaatsheeft; deze is: ‘construction de l'intelligible de
notre temps’. Aldus R. Barthes in The Literary Supplement, 1963, opgenomen, onder
de titel Qu'est-ce que la critique?, in Essais critiques.
Hierbij aansluitend, en als reactie op Nouvelle critique ou nouvelle imposture door
R. Picard, ingegeven door de verhandeling Sur Racine van R. Barthes, heeft deze,
in Critique et vérité (Paris, 1966), nog eenmaal zijn standpunt proberen te
verduidelijken.
We stappen over het eerste eerder polemisch gedeelte van het essay heen, waarin
R. Barthes, niet enkel tegenover R. Picard, eveneens andere vertegenwoordigers van
‘l'ancienne critique’, - dus de ‘critique universitaire’, - poneert dat kritische criteria
als de objectiviteit, de goede smaak en de (Franse) klaarheid, die alle teruggaan op
een zeker mogelijk, vanzelfsprekend, evident kritisch waarschijnlijkheidsgehalte,
geen aannemelijke kritische criteria meer kunnen vertegenwoordigen, ook als men
steunt op sommige zekerheden die het linguïstisch karakter van het werk verschaft,
de implicaties van de psychologische coherentie in het werk, de wetmatigheden van
de structuur binnen het genre, dat het werk heeft bepaald. Vooral de mythe van de
(Franse) klaarheid moet het hier ontgelden: ‘Ce mythe a été scientifiquement démontré
par la linguistique moderne (schr. verwijst naar Ch. Bally, Linguistique générale et
Linguistique française, Bern, 4de dr., 1965): le français n'est ni plus ni moins ‘logique’
qu'une autre langue’ (blz. 28). Ook klaagt hij de onmogelijkheid van de ‘critique
universitaire’ aan om symbolen waar te nemen, en die te hanteren, nl. symbolen die
polyvalent zijn; nochtans is het hierin dat het eigene, wezenlijke, de literaire
specificiteit van het literair kunstwerk gelegen is; het is een antropologisch organisch
en functioneel systeem van tekens, dus betekenissen, die niets met het schone of het
esthetische te maken hebben, evenmin met het absolute en ideële; bedoelde kritiek
staat weigerachtig tegenover het on- en onderbewuste, ‘les bas-fonds de la psyché’,
die meer dan één betekenis kunnen hebben; ze lijdt aan asymbolie (H. Hécaen en R.
Angelergues, Pathologie du langage, Paris, 1965). De kern van het debat komt dus
neer op de vraag te weten, of het literair kunstwerk iets letterlijks of symbolisch
betekent, volgens het woord van A. Rimbaud: ‘littéralement et dans tous les sens’?
Het is in het tweede gedeelte van Critique et vérité dat R. Barthes dan, hierop
voortgaande, zijn ‘critique symbolique’, of dus ook ‘critique d'interprétation’ of
‘critique idéologique’, verder theoretisch vermag te expliciteren; zijn mening is dat
zulks op drie plannen dient te gebeuren, nl. op dat van de wetenschap der literatuur,
de literaire kritiek,
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de lectuur van het literair kunstwerk; dit alles rekening houdend met wat hij noemt:
‘la crise du commentaire’, en ‘la langue plurielle’.
In verband met ‘la crise du commentaire’ gaat hij van de stelling uit dat in de
moderne tijd, hoe langer hoe meer, de realiteit van het schrijven zelf, de schrijfdaad,
de wijze van schrijven, de schrijfstijl (‘l'écriture’) de oudere mythe van de schepper
van literaire schoonheid, zijnde uitdrukking van een persoonlijke literaire stof (‘le
mythe usé du “superbe créateur”’), is gaan vervangen; in plaats van de opvatting
van de schrijver als een individu met een te spelen rol of een te verkrijgen waarde,
is die van de schrijvende schrijver komen te staan, begaafd, - dit niet eens, - gewoon
beschikkend over een spraakgeweten (‘une conscience de parole’), en voor wie de
taal een probleem is; daar nu schrijver en criticus ditzelfde geweten bezitten, is ook
de klassieke hiërarchie tussen beiden verdwenen, en heeft er een toenadering, een
samengaan van beiden plaatsgehad. Aldus is de criticus zelf tot schrijver geworden.
Het is niet enkel de kritiek welke deze doorgang of doorbraak van het schrijven heeft
gekend (la ‘traversée de l'écriture’); het is onze hele hedendaagse intellectuele manier
van spreken, onze rede, ons vertoog dat hier aan de orde is, en dat gehoorzaamt aan
een nieuwe, eigen logica, nl. die van het op het spoor komen van de waarheid van
de taal, het discursief spreken zelf, in het bijzonder de symbolische aard van de taal,
of andersom, de linguïstische aard van het symbool. Na het gebruik van de taal door
de classicistische bourgeoisie, die er alleen maar een instrument of een versiersel
van maakte, ziet R. Barthes in bedoelde wending eenzelfde belangrijke wending als
die van de Middeleeuwen naar de Renaissance. We bevinden ons in een crisis van
de commentaar op het literair kunstwerk, hoofdzakelijk bepaald door het antwoord
op de vraag, welke de verhouding is van het werk, - dit op symbolisch vlak, - niet
tot de schrijver, maar tot het taalgebruik en de taal van de schrijver.
Het symbolisch karakter van de taal in het literair kunstwerk is het gevolg, niet
van de enkelvoudige, maar de meervoudige, pluralistische natuur der betekenissen;
van gesloten is het open geworden, van historisch verschijnsel, antropologisch
verschijnsel; structureel brengt precies de structuur bewuste meervoudige betekenissen
mee, en is dit het gevolg van het eerder semiotisch, dan wel semiologisch karakter
van de taal in het literair kunstwerk; niet alleen één enkele vorm beantwoordt hier
in de uitdrukking aan één enkele inhoud, maar twee vormen zijn hier in het geding,
één voor de uitdrukking, één voor de inhoud; het gaat hier, symbolisch, om het
verschijnsel van de pluri- of multivalentie, de vrije decodering der symbolen: ‘une
oeuvre est ‘éternelle’, non parce qu'elle impose un sens unique à des hommes
différents, mais parce qu'elle sug-
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gère des sens différents à un homme unique, qui parle toujours la même langue
symbolique à travers des temps multiples: l'oeuvre propose, l'homme dispose’ (blz.
51). Het is wat R. Barthes ‘un certain au-delà du texte’, ‘un langage second’, vergeleken met ‘le langage premier’, - van het literair kunstwerk noemt; de
voorwaarde tot het bestaan van literatuur bestaat erin dat het woord een andere, of
andere betekenissen verkrijgt, dan die van het woordenboek; het is de taak van de
linguïst, niet die van de filoloog, deze ambiguïteit van de literaire taal te achterhalen
en te duiden; hij moet ze niet verengen, integendeel begrijpen, nl. door ze te grijpen:
‘la langue symbolique à laquelle appartiennent les oeuvres littéraires est par structure
une langue plurielle, dont le code est fait de telle sorte que toute parole (toute oeuvre),
par lui engendrée, a des sens multiples’ (blz. 53). Bewuste taal bestaat buiten alle
contingentie, alle situatie; ze kent alleen de situatie van de ambiguïteit; ze heeft iets
te maken met de suggestie, de evocatie, de droom, de profetische, pythische situatie,
die telkens opnieuw symbolisch, dit betekent kritisch, ondervraagd dient te worden.
Per slot van rekening kan men zeggen, dat er een drievoudige benadering van het
literair kunstwerk mogelijk is, nl. dit alles overziende: 1. die van de wetenschap der
literatuur (‘la science de la littérature’, niet te verwarren met de algemene
literatuurwetenschap, of de literaire theorie); 2. die van de literaire kritiek (‘la critique
littéraire’); 3. die van de lectuur van het literair kunstwerk (‘la lecture’). De eerste
houdt zich bezig met het opsporen van de meervoudige betekenis van de geschreven
literaire taal; de tweede met de bijzondere, particuliere betekenis hiervan; de derde
met de immediate, gelezen betekenis hiervan, en niet die van de mediate geschreven
betekenis, zoals dat het geval is aan de zijde van de literaire kritiek, zelf tot
schrijfkunst geworden.
Ik blijf hierbij even stilstaan, en volg R. Barthes op de voet, omdat het, in de
economie van zijn beeld van de literatuur, de literaire kritiek en de literatuurstudie,
van het grootste belang is; ook om dit beeld te confronteren met dat van de traditionele
of oudere deterministische en positivistische literatuuropvatting.
Hij gaat uit van de ondervinding, dat men in het algemeen weet wat
literatuurgeschiedenis is, echter niet wat een wetenschap der literatuur inhoudt; de
oorzaak daarvan is dat men er waarschijnlijk tot dusver niet toe gekomen is volledig
de aard van het literair object te herkennen; dit object is althans een geschreven
object, het bestaat als geschreven tekst, gevolg van het schrijven, de schrijfakt. Ook
kan men zeggen dat het object van bedoelde wetenschap, - indien die ooit werkelijk
zal bestaan (‘si elle existe un jour’), - aan het literair kunstwerk niet alleen maar
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één enkelvoudige betekenis kan opleggen, dit om andere betekenissen te verwerpen;
het kan geen wetenschap van historische inhouden betreffen, alleen van de
voorwaarden van die inhouden, nl. de vormen hiervan, waarvan de rol erin bestaat
nieuwe gevarieerde betekenissen te doen geboren worden, de
transformationeel-generatieve grammatica zou zeggen, te doen genereren. Het doel
zal dus zijn, de polyvalentie van de literaire symbolen te interpreteren, niet die
symbolen op zichzelf; m.a.w. niet de volle betekenissen van het werk, die door het
werk gedekt worden; anders gezegd, de lege betekenis van het werk, die de volle
betekenissen als het ware draagt. Het zal de taak van de linguïst zijn, - niet die van
de filoloog, - de betekenende symbolische logica hiervan te beschrijven; dus niet
waarom een bepaalde betekenis, aanvaard is geworden, of moet worden, maar waarom
die aanvaardbaar is, volgens de linguïstische regels van het betrokken symbolenstelsel;
het zou hier dus om de grammaticaliteit hiervan gaan, niet om het semantisch
betekenisgehalte, wat dan bij het individu, samen met een bepaalde taalaanleg, een
bepaalde literatuuraanleg zou onderstellen; volgens R. Barthes: ‘une énergie de
parole’ (blz. 58). Hij zegt het anders: ‘Ce ne sont pas des images, des idées ou des
vers que la voix mythique de la Muse soufflé à l'écrivain, c'est la grande logique des
symboles, ce sont les grandes formes vides qui permettent de parier en d'opérer’ (blz.
58). Gedaan dus met de biografische geniale schrijver als geïnspireerde of
wilskrachtige schepper; gedaan met de naam van die schrijver, boven of onder het
werk; het is pas vanaf het ogenblik waarop we het werk als te duiden geheimtaal, als
mythe kunnen ervaren, dat we er juiste, ware dingen over kunnen zeggen; we gaan
met de wetenschap der literatuur naar een mythologie van het schrijven zelf, waarvan
de voorwerpen niet bepaalde gedetermineerde historische verschijnselen zijn,
afhankelijk van een auteur, een plaats, een tijd, maar verschijnselen, zoals Barthes
zich concreet uitdrukt: ‘traversées par la grande écriture mythique où l'humanité
essaye ses significations, c'est-à-dire ses désirs’ (blz. 60). Het zal alles te maken
hebben met het symbolisch, gestructureerd taalgebruik, zoals in de
transformationeel-generatieve grammatica, de lagere en de hogere substrata hiervan.
De objectiviteit zal hier dus gericht zijn op de verstaanbaarheid, niet van de letter,
maar van de symboliek der symbolen, daarbij op de logica volgens welke de symbolen
en hun aannemelijke betekenissen tot ontstaan zijn gekomen. Nochtans, voordat de
onderzoeker, die zich werkelijk met literatuur, - aldus gezien, - bezighoudt slaagt,
zal er nog een hele weg af te leggen zijn, voordat hij aan dergelijke linguïstiek van
het (literair) schrijven, het (literair) vertoog toe is.
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Waarin bestaat nu, - hiermee vergeleken, - de taak van de literaire kritiek, die geen
wetenschap is, niet over betekenissen handelt, die echter voortbrengt?
Volgens de Franse theoreticus bestaat er eenzelfde verhouding van criticus tot
werk, als van betekenis tot vorm; het is niet zijn taak het werk te ‘vertalen’ of te
verklaren, dus klaarder te maken (het is altijd klaar genoeg); hij moet het, in functie
van de symbolische vorm ervan, een betekenis verlenen, die doen geboren worden;
hij moet het een tweede taal, een metataal, een samenhangend geheel van symbolische
tekens, dus betekenissen, doen spreken. Hierbij kan hij niet om het even wat zeggen;
hij moet zich hierbij houden aan bepaalde verplichtingen; deze zijn inherent aan de
betekenende symbolische functie van de taal of spraak, aan de formele symbolische
bepaaldheid van de betekenis van het werk. Bedoelde verplichtingen zijn: dat hij ook
maar alles in het werk iets doet betekenen; hij dit doet volgens sommige regels van
de symbolische logica. Want er is een symbolische logica van de betekenisgeving;
kritiek is geen wetenschap.
Het komt er in de literaire kritiek op aan, - en hier raakt men, volgens R. Barthes,
het wezenlijk literaire in de literatuur, dit langs de wezenlijk literaire kritiek, - niet
het object (het werk), trouwens een hele wereld, tegenover de criticus als subject te
plaatsen, maar wel zijn predikaat, wat van het object gezegd wordt; anders uitgedrukt,
de criticus als subject heeft niets te maken met een object, dat het werk zou zijn,
maar met de eigen taal van het object. In tegenstelling tot de oudere, klassieke kritiek,
- ten andere, van naïeve aard, - die meende dat het subject een soort volheid betekende,
een inhoud die tot uitdrukking moest worden gebracht door middel van de taal, meent
de interpretatieve, symbolische kritiek dat het subject niet iets dergelijks is, d.i. een
volheid, een inhoud, die door middel van de taal dient te worden geledigd; integendeel,
het subject betekent een soort leegte, een lege inhoud waarrond de schrijvende
taalgebruiker het netwerk weet te weven van zijn oneindig gewijzigde taal. Het gevolg
hiervan is dat het ware schrijven iets te maken heeft, - paradoxaal genoeg, - met het
afwezig zijn van het subject, niet de innerlijke, subjectieve individuele attributen van
het subject. Immers, de taal is hier niet het predikaat van het subject, ze is het subject;
ze is niet wat gezegd wordt van het subject, ze is het subject zelf: ‘Il me semble (et
je ne crois pas être le seul à le penser) que c'est cela très strictement qui définit la
littérature: s'il s'agissait simplement d'exprimer (comme un citron) des sujets et des
objets également pleins, par des “images”, à quoi bon la littérature? Le discours de
mauvaise foi y suffirait’ (blz. 70). Men zou, in dit verband, aan een andere dubbele
metafoor
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kunnen denken, nl. een vol glas vloeistof dat geledigd, een leeg glas zonder vloeistof,
dat gevuld dient te worden. Het komt op een zaak van geven en nemen aan, of
omgekeerd, een probleem van compensatie tussen het werk en de schrijver, of de
criticus.
Hoe zich het verschijnsel ook voordoet, beschouwd vanuit dit oogpunt, is de
literaire kritiek niet aangewezen op parafrase of navertelling, ‘vertaling’, maar op
perifrase of verklarende omschrijving. Door zijn eigen taal aan die van de schrijver
toe te voegen, zijn eigen symbolen aan die van het werk te ontlenen, vervormt de
literaire criticus niet het object van het werk, met zich daarin uit te drukken; hij maakt
er geen predikaat van zijn innerlijk, subjectief individu van; integendeel, hij geeft
eens te meer, na de schrijver van het werk, het symbolenstelsel van het werk weer,
niet als persoonlijke werkelijkheid, maar als het samengaan van het schrijven en een
andere taaluiting; het is net, of schrijver en criticus kunnen beamen: ‘je suis
littérature’. Conclusie van R. Barthes: ‘par leurs voix conjugués, la littérature n'énonce
jamais que l'absence du sujet’ (blz. 71). Dit wil zeggen, dat de innerlijke, subjectieve
individualiteit van het subject aan de zijde van de criticus, - aan die van de schrijver
is dit, trouwens, net zo, - moet onderdoen voor de symbolische objectieve
taalwerkelijkheid, het eigenlijk object, dat hier in het geding is.
Per slot van rekening kan en mag de literaire criticus er niet toe besluiten, de zgn.
inhoud van het literair werk terug op het spoor te komen, want die is er eigenlijk
niet; de inhoud is afwezig. Hij is die inhoud zelf, alleen slechts als actief bezig zijnde
symbolische gestaltegever. De criticus dient dus, met en in zijn eigen symbolische
taalgestalte, de symbolische taalgestalte of voorwaarden van het literair werk opnieuw
te herstellen; feitelijk dient hier een taal, - die van de criticus, - een andere taal, - die
van de schrijver, - aan te spreken, een symbolensysteem, - dat van de criticus, - een
ander symbolensysteem, - dat van de schrijver, - nader te komen. Het is langs
dergelijke anamorfose, vertekenende, en niet langs een metamorfose,
gedaantewisselende dialoog of weg dat het literair werk opnieuw aan de criticus en
aan de literatuur wordt teruggeschonken, er over literatuur juiste, ware dingen kunnen
worden uitgesproken; al gaat het hier nu niet om juiste, ware dingen betreffende de
inhoud van het werk. Het werd al gezegd, - kritiek is geen wetenschap. Daarom kan
ze zich ook, wat R. Barthes noemt, van de wetenschap der literatuur, eveneens van
het literair werk op zichzelf, op ironische wijze distantiëren: ‘L'ironie n'est rien d'autre
que la question posée au langage par le langage’ (blz. 74). Er is zo iets, - meent hij,
- als een ironie der symbolen, een manier dus om de taal in vraag te stellen, dus op
problematische wijze, door middel van de schijnbare, maar uitgespro-
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ken excessen van de taal; hij noemt dit barokke ironie, omdat ze voldoende
speelruimte hanteert, nl. bij het symbolenspel betrokken vormen, geen inhouden, of
wezenlijk bestaande dingen; de taal wordt hierbij vrije bloei geschonken, zeker niet
verengd. Langs die weg, - een woord van Fr. Kafka, - ziet de criticus de waarheid
niet; hij is die waarheid zelf.
Er blijft nog één punt te bespreken met betrekking tot het gezamenlijk beeld dat
R. Barthes zich van de literatuur maakt, nl. dat van de immediate lectuur van het
literair kunstwerk, vergeleken met de mediate literaire kritiek, dus langs de
tussenliggende weg van het symbolisch taalgebruik, de schrijfakt van de literaire
criticus.
Bewuste lectuur mag zich niet aan de literaire kritiek onderschikken. Want, indien
de criticus een lezer is, die schrijft, dan betekent dit dat die lezer-criticus op de weg
van het schrijven, langs zijn symbolische schrijfakt, het symbolisch geschreven werk
als zodanig ontmoet. En schrijven, - we weten het nu, - het is in zekere zin het
geschreven werk eerst ontbinden, dan opnieuw tot een geheel herstellen, het als het
ware herdoen. Het werk benaderen door middel van het schrijven, wat de criticus
als commentator, d.i. tegelijk als overbrenger (‘transmetteur’) en werktuigkundige
(‘operateur’) doet, staat gelijk met het aanbrengen tussen literaire kritiek en lectuur
van een ware afgrond; het is die welke ligt tussen de betekenende (‘signifiant’) en
betekende (‘signifié’) zijde van de betekenis; immers de literaire kritiek ondervraagt
de betekenende zijde van het werk, de lectuur de betekende zijde van zijn betekenis,
resp. de vorm en de inhoud. Lezen wil zeggen praktisch weigeren (of dit niet kunnen)
aan het werk een taal toe te voegen, die niet de taal van het werk is; het is het werk
als zodanig aanvaarden, alleen om zijn inhoud, niet om zijn symbolische, daarom
functionele taalgestalte, of dus vorm. Alleen de literaire kritiek vermag het tweede
te doen, d.i. de ware waarheid van het werk, de literaire waarheid hiervan raken.
Zoals uit het vorige blijkt, de hele controverse tussen de ‘critique universitaire’
(‘régulière’, ‘positiviste’ of ‘lansonienne’) en de ‘nouvelle critique’ (‘symbolique’,
‘idéologique’ of ‘d'interprétation’), dus tussen die van R. Picard en R. Barthes, betreft,
als er school is, theoretisch en praktisch de problematiek van het literaire in de
literatuur; waarin dit ideëel of formeel ook bestaat, of dit slaat op iets dat objectief
of subjectief gegeven is, gesloten of open, verborgen of openbaar, wat beide Franse
theoretici met totaal verschillende betekenissen, - daarom die bijbelse
spraakverwarring, ook literatuurverwarring, - het anders of elders noemen in het
werk als zodanig, ‘ses alentours’, ‘ses ailleurs’, ‘l'extérieur’, ‘un certain au-delà du
texte’, of wat literair aan de literaire
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tekst wezenlijk inherent is. Het komt er dus, aan beide zijden, op aan te weten, vanaf
welk moment schrijver en criticus werkelijk te midden van de literatuur, - en niet
iets anders, - staan; vanaf welk moment beiden kunnen zeggen: ‘je suis littérature’,
of dat ze zich gewoon, met een handomdraai, van de problematiek kunnen afmaken,
door te zeggen: ‘la littérature, c'est la littérature’, of: ‘au sujet de la littérature, dites
qu'elle est de la littérature’ (Barthes).
We hebben gezien, dat R. Picard het literaire in de literatuur in sommige wel
degelijk, voor hem onomstootbare evidenties wil zien: literaire zekerheden die de
taal biedt; implicaties als gevolg van de psychologische coherentie in het werk;
imperatieven van de structuur van het gekozen literair genre. R. Barthes houdt de
zaak problematischer; misschien, - meent hij, - beschikt het individu, net als over
een taalvermogen, over ‘une faculté de littérature’, ‘une énergie de parole, qui n'a
rien à voir avec le “génie”, car elle est faite, non d'inspiration ou de volontés
personnelles, mais de règles amassées bien au-delà de l'auteur’ (blz. 58). Het is wat
hij de regels van de symbolische, dus ook functionele logica noemt, als men wil, de
regels van de logische symboliek en functionaliteit, nl. in het taalgebruik.
Het zijn de twee standpunten van wat R. Barthes ‘les deux critiques’ heet, de twee
wegen van de kritiek; dit zou dus kunnen betekenen, dat er geen (derde) weg bestaat,
die een brug zou kunnen slaan tussen beide. Vooraleer echter aan de (derde) weg te
timmeren, is het wellicht geboden, kort en bondig, de bij ons bestaande controverse
Gomperts-Oversteegen in ogenschouw te nemen. Ook de Nederlandse literaire theorie
heeft de hare.
In een voetnoot, alluderend in zijn inaugurale rede, De twee Wegen van de Kritiek
(Amsterdam, 1966), aan de controverse Picard-Barthes, schrijft H.A. Gomperts: ‘In
zijn “Essais critiques” Paris 1964 heeft Barthes opgenomen “Les deux critiques”:
deze soorten kritiek (de universitaire, positivitische of lansonistische en daartegenover
zijn nieuwe kritiek) dekken zich niet met de twee wegen van de kritiek die in deze
rede bedoeld zijn’ (blz. 26).
Dit lijkt, op het eerste gezicht, inderdaad zo te zijn: in de grond is de werkelijke
toedracht van deze voorstelling van zaken heel wat genuanceerder; m.i. dekken
bewuste wegen elkaar wel. Ik wil dit even aantonen.
De twee wegen van de literaire kritiek, die H.A. Gomperts in zijn inaugurale rede
op het oog heeft zijn: 1. die van het formalisme welke de onpersoonlijke ‘vorm’, de
intrinsieke creatie centraal stelt; 2. die van het personalisme welke de persoonlijke
‘vent’, de extrinsieke com-
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municatie hoofdzakelijk beklemtoont. Maar misschien is dit ook alweer te zeer
vereenvoudigd voorgesteld.
Beide wijzen van literaire kritiek, dit niet alleen, mede literatuurbeschouwing,
vanaf de Vaderlandsche Letteroefeningen van J.W. Yntema, over Cd. Busken Huet,
N. Beets, J. Geel, Multatuli, W. Kloos, L. van Deyssel, A. Verwey, P.N. van Eyck,
H. van den Bergh, M. Nijhoff, D.A.M. Binnendijk, H. Marsman, Forum, de
experimentele Vijftigers, tot en met Merlyn, in het bijzonder J.J. Oversteegen, dit
op de achtergrond van het buitenland in ogenschouw nemend, - men ziet niet altijd
duidelijk in wat sommige uitlatingen hierover, of het formalisme, of het personalisme,
met de grond van de tegenstellingen dienaangaande te maken hebben; er worden hier
m.i., zoals niet zelden onvergelijkbare, slechts schijnbaar pertinente tegenstellingen
onder elkaar vergeleken, - komt H.A. Gomperts tot de conclusie dat hij, vooreerst
wil waarschuwen: ‘niet zozeer tegen de bedreiging der kaalheid als wel tegen het
verliezen van het contact met de bronnen van de literatuur’; voorts de aandacht op
het volgende wil vestigen: ‘De literatuur, de oude zowel als de moderne, heeft veel
meer met het leven te maken dan met de geleerdheid. Men kan ook zeggen, dat alleen
die geleerdheid betekenis heeft, die de nauwe betrekking van de literatuur tot het
leven in het oog houdt’ (blz. 23). Zoals hieruit blijkt, het is een zeer eenvoudig, om
niet te zeggen erg traditioneel, niet-artistiek personalistisch standpunt; daarom wellicht
de boutade, - of die er een wil zijn, - als de nieuwe hoogleraar zegt dat hij met zijn
studenten moet meewerken om hun een bevoegdheid te doen verwerven, ‘die (hij)
zelf niet bezit’, en hij zijn vak, de Moderne Nederlandse Letterkunde, dat hij nooit
als vak heeft beoefend, - ‘(en daarin schuilt de moeilijkheid)’, - een beetje anders
bekijkt dan de meesten onder hen. Als men hem goed begrijpt, als essayist en
academicus zal hij zowat de rol van een academische vrijbuiter spelen, te midden
van de academisch gezinde academische collega's.
Te beginnen met Cd. Busken Huet tot en met J.J. Oversteegen, - dit natuurlijk
telkens met de nodige schakeringen, de persoonlijke inzichten en eigen
terminologieën, - bestaat volgens H.A. Gomperts de formalistische
literatuurbeschouwing erin (de eerste weg), dat ze het literair kunstwerk beoordeelt
naar regels van smaak, blijken van getoonde vaardigheid, van geleerdheid. Het gaat
hier om een literatuurbeschouwing van uiterlijkheden, die het werk los ziet van de
auteur, geëmancipeerd van de auteur, en alleen oog heeft voor onpersoonlijke aspecten
in het werk; volgens Binnendijk zou het een gewas, een natuurlijk organisme, een
bloem vertegenwoordigen, dus een systeem van vormen, die langs die weg
gemakkelijk kunnen verafgood worden. In de laatste tijd eiste
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Oversteegen en de groep rond Merlyn hoofdzakelijk, - het ‘eigen gezicht’ van Merlyn,
schrijft hij in Ter Inleiding, I, 1, 1962, blz. 1, - aandacht voor de vorm, voor technische
problemen, ‘behandeling van de tekst die (de criticus) voor zijn neus heeft’; hij
poneert het vakmanschap van de schrijver, het behandelde object als einddoel, ‘wat
een schrijver zegt, niet wat hij zou kunnen zeggen, of had moeten zeggen, of
eígenlijk,bedoeld heeft maar niet zegt’; het heeft tot gevolg dat hiermee ‘de eis van
controleerbaarheid der uitspraken’ wordt geïmpliceerd. Dit is alles het gevolg, volgens Oversteegen, - van een in de jongste tijd veranderend klimaat in de literaire
kritiek, ook in de universitaire aanpak van ‘literatuurkundige problemen’; het is de
reactie tegen een kritiek die, liever dan kritisch te willen zijn, filosofische,
psychologische, historische, politieke pretenties bezit. Al met al komt het hier neer
op het uitspelen van wat Gomperts noemt het ‘estetisch-formalistisch’ onderzoek
tegen het ‘autentiek-documentair’ onderzoek, de ‘autonome structuur-analyse’ tegen
de ‘communicatie van een menselijk auteur’.
Met sommige nuanceringen en reserves wijst H.A. Gomperts dergelijke
formalistische literatuurbeschouwing van de hand, dit door middel van een poespas;
deze poespas is: bewuste formalistische literatuurbeschouwing is in analyses, ‘die
werkelijk expliceren’, ‘verwerkt met of zonder medeweten van de analyst’ (blz. 11);
ze zijn dus verwerkt in de personalistische literatuurbeschouwing. Intussen komt de
personalistische literatuurbeschouwing erop neer, in het literair kunstwerk het werk
van een auteur, in hem een belangwekkend menselijk wezen te zien, uitvloeisel van
zijn aard, de maatschappelijke toestand, afkomst, milieu en tijd; het is het zedekundig,
biografisch, historisch standpunt, en dat steunt op het principe van Buffon betreffende
de zgn. eenheid van de schrijver en zijn stijl, teruggevoerd op dat andere principe,
de zgn. eenheid van het tot stijl geworden werk en zijn auteur. Jammer genoeg heeft
men het principe van Buffon in zijn Discours sur le style: ‘Ces choses (la quantité
des connaissances, la singularité des faits, la nouveauté même des découvertes) sont
hors de l'homme, le style est l'homme même’, niet alleen vervormt en er: ‘Le style,
c'est l'homme’ van gemaakt, maar ook, - zoals dit weer bij Gomperts het geval blijkt
te zijn, - verkeerd geïnterpreteerd; in de context van zijn Discours sur le style heeft
Buffon slechts één ding willen zeggen, nl. dat men zich een onderwerp eigen maakt
door de stijl, wat A. Soreil in verband met de discussie over dit punt, in Entretiens
sur l'art d'écrire (Paris-Bruxelles, 1946), noemt ‘la mise en oeuvre’; ‘la mise en
oeuvre’, dus de stijl, is uitsluitend in handen van de schrijvende mens, de
handarbeider, en heeft niets te maken met de eenheid van de schrijver als levend,
persoonlijk, historisch individu en zijn stijl.
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Hoe ook, de personalistische literatuurbeschouwing heeft vooral oog voor de
individuele, persoonlijke uitdrukking van een persoon, in het beste geval een sterke
persoonlijkheid, in het literair kunstwerk. Het is die van de persoonlijke kritiek, - die
van de nieuwere, tweede weg, - welke in tegenstelling tot die van de onpersoonlijke,
formalistische kritiek, - die van de oudere, eerste weg, - volgens H.A. Gomperts (wat
mij betreft, zie ik de evolutie andersom, en wordt er met rasse schreden in de richting
van de microanalytische, mathematische literatuurstudie gestevend), bij alle
verschuiving der grenzen in onze tijd steeds minder belangstelling heeft voor wat in
het werk ‘estetisch-formalistisch’ is, dus meer voor wat er ‘autentiek-documentair’
in te ontdekken valt: ‘Zij (de literatuur) stoot het al te literaire af en lijft leven in’
(blz. 18).
Ik zei het al, aangaande deze tegenoverelkaarstelling en voorkeur die H.A.
Gomperts in dit verband uitwerkt en beklemtoont, gaat hij toch wel enigszins al te
ongenuanceerd te werk. Hij neemt b.v. aan dat het goed is, - verder blijkt hij niet te
willen, of te kunnen gaan, - dat een gedetailleerd onderzoek van de tekst, een analyse
van de structuur of de vorm, ‘een nuttige en nodige arbeid’ is, in het geval van een
moeilijke tekst; stijlonderzoek en tekstexplicatie, - hij schijnt die hoofdzakelijk als
een taak van de filoloog en de linguïst te zien, - zijn trouwens ‘van oudsher’ heilzame
bezigheden geweest, en nu nog; men zie de analyse van meervoudige betekenissen,
dubbelzinnigheden, het geheimschrift o.m. van de symbolisten, door de New Critics;
bij ons heeft Merlyn dergelijke ‘praktische kritiek’ toch zover gevoerd dat ze
‘meermalen een waardevolle bijdrage tot een intensievere literatuurbeschouwing
heeft opgeleverd’, al dient ‘het wereldvreemde terugdeinzen voor een complete
menselijke reactie een verarming te worden genoemd’ (blz. 13).
Om die verarming aan te tonen, gaat H.A. Gomperts in op sommige misverstanden,
dit nadat hij gesteld heeft dat in analyses die werkelijk expliceren de
formeel-analytische problemen ‘verwerkt’ zijn, ‘met of zonder medeweten van de
analyst’. Iets wat natuurlijk nog altijd, in ieder afzonderlijk geval, dient te worden
bewezen; ik, althans, twijfel er aan; trouwens wat betekent: ‘werkelijk expliceren’?
Bedoelde misverstanden blijken vooral tegen J.J. Oversteegen gericht te zijn, en
achter de rug van J.J. Oversteegen om, tegen de ‘nouvelle critique’ van R. Barthes,
al weet hij de standpunten van R. Picard nochtans eveneens te relativeren.
Misverstanden zijn o.m.: het aanvaarden van de geldigheid van de inbreuk, in het
literair werk, op de psychologische samenhang van één personage, terwijl die toch
buiten de wereld van het werk ligt; het aanvaarden van het feit dat de werkelijkheid
van het werk niet rechtstreeks naar een daarbuiten bestaande werkelijkheid verwijst,
wat enigs-
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zins indruist tegen de visie van de autonomie van het werk; het aanvaarden van de
scholastische bewering als zou de directe toetsing aan de buitenwerkelijkheid plaats
gemaakt hebben voor een immanente toetsing; het aanvaarden van het standpunt
over het werk uitsluitend controleerbare uitspraken te willen doen, wanneer toch
eenieder weet dat, in literatuur, men voortdurend tot oncontroleerbare antwoorden
wordt gedwongen, omdat de criticus altijd op grond van persoonlijke ervaringen en
waardeoordelen oordeelt, dus onzekerheden, subjectiviteiten. De gevolgtrekking,
die hier te maken is, is dan ook: gelijkheid van de tekst aan zichzelf nastreven; zichzelf
ondervragen in relatie tot de tekst, die een bepaald gezicht is van een ander; zich de
vraag stellen, - in tegenstelling tot J.J. Oversteegen die vraagt: wat zegt de schrijver?,
- wat vind ik bij de schrijver, als ik me geheel en bewust inschakel? De taak van de
criticus bestaat erin, zelfstandig en oncontroleerbaar te oordelen; met inschakeling
van zijn hele persoon, levenscommentaar te leveren op een instantie, die geen instantie
boven zich duldt; het werk als communicatie van een auteur met zijn lezer te
beschouwen; het te ontleden en te beoordelen met gebruikmaking van referentiepunten
uit de buitenwerkelijkheid; op het spoor te gaan van de herkenbare realiteit, - niet de
sociologische, of psychoanalytische realiteit; men vraagt zich af, waarom niet in deze
gedachtengang? - de emotioneel beleefde, persoonlijk geordende realiteit; een
commentaar of een requisitoir te leveren: ‘Zonder elementen die voor de lezer
herkenbaar zijn is er geen literatuur en zonder gebruik te maken van die elementen
is er geen literaire kritiek’ (blz. 14). Het is een van die tautologieën, die erg lijken
op die van R. Picard, in zijn bestrijding van de ‘critique idéologique’ of ‘critique
d'interprétation’ van R. Barthes, al bedoelt deze, - met het gebruik dat hij, in dit
verband, wil maken van zijn logisch symbolenstelsel ten overstaan van het logisch
symbolenstelsel van de schrijver, - er toch wel iets anders mee.
Dat H.A. Gomperts heel zeker R. Picard, voor een deel, bij de arm neemt, blijkt
nog uit het volgende. Hij voelt zich met Picard akkoord als deze, tegen R. Barthes
in, wat hij noemt de ‘nogal fantastische interpretatie’ van Barthes van Racine aan de
kaak stelt, dit in naam van grotere kennis en beproefde traditie; toch vindt hij de
methoden van Barthes verkieslijker dan de universitaire van Picard, als Barthes
hierbij de psychologie en de sociologie betrekt; nochtans, het zijn, net zoals de
psychoanalyse, ‘bedrieglijke’ methoden; hij probeert dit dan aan te tonen aan de hand
van enkele voorbeelden, maar ik meen toch niet dat hij hiermee, in het bijzonder de
bedoelingen van Barthes, op ernstige wijze ontzenuwt. Men diene hierbij niet te
vergeten dat Barthes zich

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

265
vooral op structueel symbolisch vlak, een bepaald logisch symbolensysteem, heeft
bewogen.
Het gaat hier hoofdzakelijk om de vraag, of men de schrijver op zijn woord moet
geloven; hier richt hij zich tegen J.J. Oversteegen in Analyse en Oordeel, een reeks
van drie stukken gepubliceerd in Merlyn, III, 3, 4, 6, 1965, waarin deze met betrekking
tot de structuuranalyse van het literair kunstwerk, op m.i. overtuigende wijze zijn
standpunt heeft uiteengezet. Voor Oversteegen met zijn structuralistische opvatting
van het literair kunstwerk, - structuur definieert hij als ‘de unieke samenhang van
alle aspecten van vorm en inhoud’, vorm zijnde ‘de gedaante waarin zich de inhoud
vertoont’, inhoud ‘de materie zoals die aanwezig is in een bepaalde vorm’, - ook met
zijn opvatting van de ‘close reading’ als methode om aan structuuranalyse te doen,
- nl. ‘lezen, uitgaande van de opvatting dat ieder onderdeel van een tekst een plaats
inneemt (dient in te nemen) in een zinvol samenhangende structuur’, dus ‘lezen op
structurele samenhang’ met als einddoel ‘een gemotiveerd waarde-oordeel’, - is
bedoelde vraag geen probleem. Voor Gomperts wel; hij meent dat men de schrijver
soms wel, soms niet op zijn woord moet geloven; daarom heeft hij tot taak ‘met alle
geschikte middelen’, - hij bedoelt hiermee ook andere dan die welke ter beschikking
staan van de structuuranalyse, b.v. de psychologische en sociologische methoden, te begrijpen en te oordelen; hij kan zich niet tevreden stellen met wat Oversteegen
‘de woorden op de pagina’ heeft genoemd. Zoals uit een grondige analyse van
Oversteegens betoog duidelijk blijkt, hebben die woorden een heel wat verdere en
ruimere, vooral concrete structureel bepaalde betekenis, - zij maken de
compositorische textuur uit, nl. ‘de geleding van de inhoud zoals die in de vorm tot
uiting komt’, vorm gezien als ‘een functie van inhoud’, en niet omgekeerd, al is er
nu ook tussen beide ‘een gesloten circuit’, ik zou gezegd hebben omgekeerd evenredig,
- dan die welke Gomperts eraan wil hechten, uitgaande van zijn personalistische
literatuurbeschouwing. ‘Een criticus’, - schrijft Gomperts, - ‘die er iets van wil
begrijpen, moet wel op de werkelijkheid letten, op de oorlogen en de dreigingen die
in de kranten te vinden zijn’ (blz. 19); Oversteegen schrijft hetzelfde: ‘Een volstrekte
scheiding tussen intraen extra-litteraire oordelen is natuurlijk niet mogelijk, en waarom
zou men dat ook willen?’ (blz. 170). Maar hij voegt erbij: ‘Wat ik nu nog te bewijzen
heb, is dat een litterair oordeel pas mogelijk is na een analyse, in tegenstelling tot
een buiten-litterair’ (blz. 172). Iets verder: ‘Voorlopig heb ik vooral willen vastleggen
dat er intra- en extra-litteraire oordelen zijn, en dat de eerste alleen werkelijk waarde
hebben na een gron-
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dige analyse, en wel omdat zij gebaseerd zijn op inzicht in de structuur’ (blz. 173).
Het zou de moeite waard geweest zijn, - het zou ons echter te ver gevoerd hebben,
- verder de controverse Gomperts-Oversteegen meer in de bijzonderheden tegen
elkaar uit te spelen, en zo, aan beide zijden, te relativeren. Het wordt echter tijd dat
we aan de (derde) weg van de literaire kritiek beginnen te timmeren, al dan niet
gebruik makend van de twee wegen, zoals we die bij hen, eveneens bij Picard-Barthes,
bebben kunnen volgen.
In een geest van verzoening der standpunten en globale benadering van het literair
kunstwerk, d.i. buiten alle fenomenologische of ontologische bezinning, alleen maar
ingegeven door de regels van het gezond verstand, - inderdaad, er wordt, zoals in
veel dergelijke kunstkritische gevallen, al te zuinig met gezond verstand omgegaan,
- zou ik me, na jarenlange omgang hiermee, het beeld hiervan tussen het ontstaan en
laten we maar zeggen het concreet, objectief literairwetenschappelijk onderzoek, als
volgt indenken.
Het literair kunstwerk, het gedicht, het verhaal, in vers of proza (de grenzen
hiertussen vervagen tegenwoordig, zoals ook het literair toneelkunstwerk zich, hoe
langer hoe meer, verwijdert van het ideaal Shakespeare-type, met alleen zijn tekst;
Shakespeare nog steeds een zegen zijnde, hèt groot geluk voor de
literatuurbeschouwer, hèt voorbeeld van de haast anonieme, niet-biografisch
gedetermineerde woordkunstenaar, en met wie, of liever waarmee te werken valt),
dit literair kunstwerk is, van begin tot eind, spraakorgaan. Dit betekent, als zodanig,
uiteraard: mond die spreekt, stem die zegt, vorm van spraak- en taalgestalte, m.e.w.
persoon, geïnvesteerd met een welbepaalde persoonlijkheid. Soms zegt die: ik, jij
(gij), hij, zij, het; soms: wij, jullie (u), zij; als dit gebeurt, gebeurt dit niet omdat het
schrijvend individu, niet eens de schrijvende auteur aan het woord is, of in functie
van de een of de andere; het gebeurt eenvoudig omdat dan de persoon, geïnvesteerd
met een welbepaalde persoonlijkheid, van het literair kunstwerk zelf aan het woord
is, zich aldus, d.i. als spraakorgaan, mond die spreekt, stem die zegt, vorm van
spraak- en taalgestalte tot de hoorder of lezer, de literaire criticus, de literaire
wetenschappelijke onderzoeker richt. Het komt er dus voor allen, van de hoorder of
lezer tot en met de literaire wetenschappelijke onderzoeker op aan het werk te laten
spreken, te laten zeggen wat het te zeggen heeft, spraak, taal te laten zijn, met al wat
zulks impliceert, hoeveel aspecten hier ook bij te pas komen. Dus niet bekommerd
te zijn om wat de schrijver zegt (Oversteegen), of om wat men erin vindt als
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men zichzelf geheel heeft ingeschakeld (Gomperts); maar alleen om wat het werk
als persoon, geïnvesteerd met een welbepaalde persoonlijkheid, en zich uitdrukkend
in een spraak- en taaltekst, zegt; of die tekst nu, structureel, van symbolische of
niet-symbolische aard is, dit is bijkomstig.
Want laten we erop bedacht zijn. Het literair kunstwerk, net als het kind van twee
ouders, is het eindresultaat van een proces, een biogenetisch proces, waarvan de
etappen zijn: bevruchting, ontvangenis, foetisering, baring, geboorte of ter wereld
komen, in de wereld geworpen worden, aan de wereld toevertrouwd worden als
afzonderlijk, autonoom, uniek individuum, - wat niet deelbaar is, - dus een persoon,
geïnvesteerd met een welbepaalde persoonlijkheid, vertegenwoordigt. Dit niet alleen,
als zodanig, - al is er, het spreekt toch vanzelf, de navelstreng geweest, maar die is
eens en voorgoed doorgesneden, - een eigen bestaan, eigen vlees en bloed, ziel en
lichaam, geraamte en levend voorkomen, fenomenologisch verschijnsel en ontologisch
Zijn vertegenwoordigt. Om het anders te zeggen: een in spraak- en taalgestalte
gestructureerde geestelijke eenheid en eenmaligheid, los van vader en moeder, de
bevruchter als de bemiddelaar tot de allereerste aanleiding, de ingeving, de schok en
de ontvangende schoot als de geborgenheid, waarin de vrucht tot rijping komt.
Natuurlijk, - moet het gezegd? - zal er wel iets, misschien veel, van vader en moeder,
hun hele psychofysiologie, in overgebleven zijn; maar dit is hier niet in het geding,
nl. als zelfstandig, eigenaardig en eigenmachtig, tot structuur en bestaan gekomen
nieuw object en wezen.
Hoe is nu dit tot structuur en bestaan gekomen nieuw object en wezen het best te
benaderen, d.i. te ontleden, te vatten en te beleven, eindelijk beoordelend te
waarderen? Immers, analyse, verstandelijk begrip en gevoelig ondervinden, ten slotte
een oordeel uitsprekende esthetische evaluatie, - het gaat om het literair kunstwerk,
- gaan samen, en vormen een geheel van partiële benaderingen, die in het beste geval
zouden moeten uitlopen op het evaluerend einddoel. Kan dit alles nu langs de eerste
weg, de formalistische, plaatshebben, of langs de tweede weg, de personalistische?
Of is er wellicht een (derde) weg open, die, rekening houdend met wat daareven over
aard en wezen van het literair kunstwerk gezegd is, eventueel zou kunnen worden
opgegaan?
Zoals uit het bovenstaande blijkt, wordt hier tot de formalistische
literatuurbeschouwing van J.J. Oversteegen ook de zgn. ‘nouvelle critique’ van R.
Barthes gerekend, tot de personalistische literatuurbeschouwing van H.A. Gomperts
ook de zgn. ‘critique universitaire’ van R. Picard; dit, - het spreekt vanzelf, - met
alle nuanceringen vandien.
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De vraag, die in dit verband rijst, is de volgende; moeten beide nu, de eerste en de
tweede weg, of als twee parallelle wegen worden beschouwd, die elkaar, altijd
gelijkblijvend zonder elkaar te raken, op afstand in het vizier houden; of als een en
dezelfde weg, waarvan het eerste gedeelte formalistisch zou bepaald zijn, het tweede
personalistisch; of als twee wegen die, komend uit verschillende hoeken en
gezichtspunten, op één punt met elkaar zouden kunnen convergeren? Ik meen dat de
laatste mogelijkheid te verdedigen is; het is wat ik de (derde) weg van de
literatuurbeschouwing zou willen noemen, nl. die van het, naar de vorm structureel,
functioneel, zo men wil ook symbolisch bepaald, formalistisch personalisme.
Als ik hier formalistisch zeg, betekent dit, zoals reeds aangeduid, naar de vorm
structureel, functioneel, zo men wil ook symbolisch bepaald, vorm hier structuur,
functie, zo men wil ook symbool van de inhoud vertegenwoordigend; immers, vorm
en inhoud zijn, waar het een levend, bezield, persoonlijk, d.i. zich uiterlijk en innerlijk
als persoon gedragend organisme geldt, dat zich te midden van andere dergelijke
organismen als één, apart, m.e.w. als individuele geestelijke gestalte vertoont, een
samengaan van ziel en lichaam, wederzijds op elkaar aangewezen; wordt een van de
twee bestanddelen, dus delen om het bestand tot bestaan te doen komen, b.v. of vorm,
of inhoud, of dus ziel, of lichaam uitgeschakeld, dan is er geen plaats voor het
geestelijke, de geest. In dit geval de wezenlijk literaire, esthetische werking, een
vorm van pneumatische werking. Het is toch deze werking, die efficiënt aan het
eindpunt ligt van de hele aristieke ontwikkeling, hier langs letter en woord, de litera,
het literaire, dat hoofddoel is, althans potentieel zou dienen te zijn. Ik moet zeggen,
ik vat daarom niet best de visie van J.J. Oversteegen, die schrijft: ‘Een definitie van
“litteratuur” via “kunst” (eerst: wat is kunst, dan, erger, in welk opzicht is litteratuur
kunst etc), geeft een hele kettingreactie van moeilijkheden die men niet kan oplossen
door een beschouwing van de litteratuur zelf’ (blz. 478). En als men eens zei:
literatuur, bij uitbreiding het literair esthetische of pneumatische, is dat wat, met
woorden, als daareven aangegeven, is gemaakt, georganiseerd? Me dunkt, dat zulks
voldoende zou zijn.
Als ik nu formalistisch personalisme zeg, heeft dit personalisme, d.i. dit
persoonlijke, geïnvesteerd met een welbepaalde persoonlijkheid, - dit blijkt uit vorige
regels, - absoluut niets meer te maken, noch met de schrijver als individu, noch met
de schrijver als auteur. Een keer als het literair kunstwerk er is, is er voor mij althans,
zowel literairhistorisch als literairkritisch, helemaal geen schrijver meer, het spreekt
vanzelf schrijver als het individu en de auteur opgevat, die het werk inderdaad heeft
ge-
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schreven; er is dan nog slechts één schrijver, vermits er toch, niet geschreven is
geworden, maar steeds geschreven wordt, nl. met woorden die structurele, functionele,
20 men wil symbolische taaltekens vertegenwoordigen; die schrijver, uiteindelijk
tot spraakorgaan, mond, stem, persoon geworden, is het literair kunstwerk zelf; dit
schrijft zich telkens opnieuw zelf, bij iedere nieuwe lectuur, misschien niet telkens
op dezelfde wijze, maar toch met dezelfde vorm van spraak- of taalgestalte, die het,
vanaf het ogenblik waarop het af was, heeft aangenomen. Het hier bedoeld
personalisme is dus wel het personalisme van bewust samengaan van vorm en inhoud,
ziel en lichaam, het persoonlijk geestelijke, de geest in en van het werk als nu eenmaal
aan de wereld toevertrouwd afzonderlijk, autonoom, uniek individuum, dat wat niet
deelbaar is.
Een dergelijke voorstelling, het spreekt vanzelf van louter theoretische,
literatuurwetenschappelijke aard, - hoe de theorie, in dit geval, in de praktijk van de
literatuuronderzoeker moet worden toegepast, is allicht een probleem op zichzelf, heeft m.i. meer voor- dan nadelen.
Vermits me de schrijver als burger, als menselijke persoon en persoonlijkheid,
niet eens als actieve scheppende artistieke persoon en persoonlijkheid hier niet meer
interesseert, - hoe dikwijls moet het herhaald, dat er, natuurlijk, in globo, een causaal
verband geweest is tussen de eerste, de tweede, vooral de derde en het werk, maar
dat verband, die navelstreng, is er niet meer; hoe die dan te reconstrueren? - is het
eerste voordeel dat men mij nl. niet zal kunnen verwijten dat ik per se, bij mijn
literatuurbeschouwing, eventueel literatuuronderzoek, leven, biografie, historie met
betrekking tot de man die pen of potlood gehanteerd heeft, wil binnensmokkelen,
dit of langs een omweg, of ook een directe weg. Ik kan zo, als subject, zuiver
tegenover mijn object komen te staan, zonder het te contamineren, te vervalsen en,
misschien, literair te doden. In alle geval zal ik hiermee, in het geval dat men dan
toch een schrijver buiten het werk wil onderstellen, dus een alleszins verouderd
positivistisch causaal verband wil leggen, dichter bij de schrijver als schrijvende
artistieke persoon en persoonlijkheid komen te staan, bij de artiest die schrijft, de
auctor die auteur is, de makende, scheppende ‘vent’, die niet zonder de ‘vorm’ kan,
dan bij de ‘vent’ als burgerlijk, menselijk individu. Men kan me tegenwerpen dat ik
dus ten slotte toch rekening hou, en rekening moet houden, met de ‘vent’; natuurlijk
doe ik dat, - ik doe zelfs meer, - ik stel hem boven de ‘vorm’, op één voorwaarde
nochtans dat hij langs de ‘vorm’ gaat, door de ‘vorm’ wordt ‘gevormd’; die ‘vorm’
nu is niets anders dan het structureel, functioneel, zo men wil symbolisch spraak- en
taalorganisme, waarbuiten, artistiek, persoon en persoonlijkheid, in laatste instantie
van het werk zelf, - feitelijk de tekst, - niet eens
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tot bestaan kan komen. Laten we niet vergeten, dat we ons, met de hele
interdependente problematiek midden in de literatuur, dus de kunst bevinden. Zonder
ordenende, d.i. scheppende artistieke gestaltegeving, dus zonder ‘vorm’, geen ‘vent’,
niet eens de ‘vent’ in het werk zelf, om wie het ten slotte gaat; anders gezegd: vermits
het kunstwerk ‘vorm’ impliceert, als die er niet is, is er geen kunst, zeker geen ‘vent’.
Een ramp eigenlijk voor het personalisme.
Het is niet om het plezier de dingen te doen sluiten als een bus, dat ik hierop inga;
het is uitsluitend om ook, wat mij betreft, enkele evidenties opnieuw te onderstrepen,
- ze dienen tot in den treure te worden herhaald, - dat ik dit, met klem, zo dikwijls
mogelijk doe.
Een tweede voordeel van genoemde formalistisch personalistische voorstelling
van het uiteindelijk karakter van het literair kunstwerk lijkt me in het volgende te
liggen, nl. de traditionele bivalente beschouwingswijze van de verhouding
vorm-inhoud, te kunnen uitbreiden tot een meer concrete, literair, dus artistiek meer
essentieel betrouwbare beschouwingswijze, die rekening zou houden met de trivalente
verhouding vorm-inhoudgeest.
Het is niet de eerste keer dat hier de aandacht op gevestigd wordt; ik zei het al, de
dingen moeten tot in den treure herhaald, en dan worden ze nog over het hoofd gezien.
Ik geloof dat het raadzaam is, wat de betekenis van de terminologie vorm-inhoud
betreft, zich te blijven aansluiten bij de definities, die J.J. Oversteegen in Analyse en
Oordeel (blz. 174) heeft voorgesteld; ze lijken me klaar en duidelijk, en zoals ik al
liet opmerken, omgekeerd evenredig, volledig te zijn. Vorm zou dan zijn: ‘de gedaante
waarin zich de inhoud vertoont’; inhoud: ‘de materie zoals, die aanwezig is in een
bepaalde vorm’. Goed, maar waartoe zouden beide, wat meer is, een van beide kunnen
dienen, indien het compositorisch, structureel uniek samengaan, - ‘samenhangen’,
meent Oversteegen, - van beide niet tot iets anders, een derde statuut, instantie of
macht mocht voeren. Ik zou denken tot niets, zodat alleen rekening houden met vorm
en inhoud, de traditionele diade, een verkeerd en vals probleem is.
Er werd, praktisch reeds sinds de 18de eeuw, - het wordt tijd dat dit eens grondig
aan een historisch wetenschappelijk onderzoek wordt onderworpen, - op bewust
probleem van het drieëenheidskarakter in plaats van het tweeëenheidskarakter, de
triade vorm-inhoud-geest in plaats van de diade vorm-inhoud de aandacht gevestigd;
in de laatste tijd heeft H.A. Wage er nog op gewezen in een, volgens mij, overtuigende
benadering, nl. De Principes van Van Eycks literaire Kritiek, Studia Neerlandica, I,
1, 1970, blz. 37, en waarin hij op pertinente wijze H.A. Gomperts te
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woord staat wat diens opvatting van de ‘persoon’ in zijn inaugurale rede betreft, ook
die van J.J. Oversteegen in het meinummer 1966 van Merlyn, onder de titel: Leiden
ontzet (en Amsterdam niet minder), met als ondertitel: Notities bij de ontgroening
van H.A. Gomperts, IV, 3, 1966, blz. 149. Wage moest hier wel op reageren, immers:
‘Het intrigerende van het debat tussen Gomperts en Oversteegen is dat beiden Van
Eyck als kroongetuige oproepen’ (blz. 38). Dit betekent, het debat betreffende de
problematiek van de ‘persoon’ in het literair kunstwerk.
Om bij ons eigen taalgebied te blijven. Waar het samengaan van vorm en inhoud,
bewuste derde macht (waar misschien de (derde) weg van de literaire kritiek kan
heenvoeren) op uitloopt werd o.m. door J. Kinker de ‘esthetische idee’,
verwezenlijking van een ‘verheven denkbeeld’, genoemd; door J. Geel de ‘kunst’;
door R. Bakhuizen van den Brink de ‘dichtkunst’; door W. Kloos de ‘poëzie’; door
A. Verwey het ‘mysterie van de stille openbaring, de ongemeten wereldziel, de geest’,
dit langs de ‘Verbeelding’ en de ‘Idee’; door P.N. van Eyck het ‘daimonion’ aan de
zijde van de literaire taalkunstenaar, ook genoemd het ‘goddelijke’, ‘God’, de ‘Heilige
Geest’, samenvallend met de ‘Eenheid’, de ‘Grondidee’; door M. Nijhoff, samen
met de ‘levens-inhoud’ en de ‘vorm daarvoor’, de ‘geestelijke inhoud’, ook genoemd,
samen met de ‘realiteit’ en de ‘expressie’ daarvan, de ‘creatie’, of nog: de ‘stem’ die
‘woord’, het ‘woord’ dat ‘zang’ wordt; dus, samen met de ‘stem’ en het ‘woord’, de
‘zang’. Het gaat hier om zijn bekende theorie van de vorm met de twee inhouden,
die van de ‘poëzie als zelfstandig object’ of theorie der ‘Perzische tapijtjes’ (J.
Greshoff, Rebuten, 1937), te vinden in zijn gedicht, - trouwens in zijn hele werk, Tweeërlei Dood (Vormen, 1924) als:
Vreemd ijlt geluk voorbij oneindig missen.
Stuivende sneeuw, o lied! - ik adem hijgend
Een ijskoud licht in, en mijn woorden, stijgend,
Zingen zich los van hun betekenissen.

Het duidelijkst is bedoelde triade vorm-inhoud-geest nochtans in het gedicht Het
derde Land terug te vinden, waarin het eerste land dat van de aarde (de vorm)
betekent, het tweede land dat van de hemel (de inhoud), het derde land dat van de
hemel op aarde, het onstoffelijk goddelijke in het stoffelijk menselijke (de geest in
zijn volle omvang), waar nl. de voltooide, volmaakte Zang in volle Eenheid kan
plaatsvinden. Het gedicht is in dezelfde bundel te vinden, - merkwaardig genoeg
Vormen genoemd, - waarin praktisch Nijhoffs uiteindelijk theoretisch inzicht zijn
toepassing heeft gekregen. Het luidt: ‘Kort en goed, dit verleggen van de inhoud naar
de vorm, dit bewustzijn dat de vorm niet
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de inhoud van het ding omklemt, maar juist de toestralingsomtrek is van het heelal
en dit bepaalde ding, bracht mij tot de poëzie, de geëigende uitdrukkingsvorm voor
het evenwicht tussen heelal en op een voorwerp, figuur of emotie geconcentreerde
aanschouwing’ (Over eigen Werk, 1935). Dus wel: vorm als toestralingsomtrek van
inhoud en heelal; vorm waarin de binnenwerkelijkheid en de buitenwerkelijkheid in
de Eenheid van de Zang, de harmonie van de literairesthetische schoonheid, - en die
ik geest als vorm zou willen noemen, in de gestalte van het woord, de spraak, de taal,
- als het ware samenklinken.
Er blijft me nog over te zeggen, wat ik hier, binnen het kader van een trivalente,
triadische drieëenheidsproblematiek van het literair kunstwerk, - ze betreft niet enkel
de dichtkunst, ook de verhaalkunst, - precies versta. Het derde land van M. Nijhoff,
en een (derde) weg daarnaartoe op literairbeschouwelijk gebied, is inderdaad, als
gevolg van de gedeeltelijke omkering van zijn drieëenheidsmodel, niet mijn land, of
mijn weg, al ligt die daar dicht bij. Beide convergeren evenwel in het tot vorm
geworden, tot gestalte geworden, - bij Nijhoff naar het patroon van één vorm voor
twee inhouden, bij mij naar dat van één inhoud voor twee vormen, - dan ook formeel
artistiek personalisme, het eindpunt van de hele evolutie. Als er geen persona, in de
betekenis van menselijk gezicht, al is het nog een vals menselijk gezicht bij gemoeid
is, dan liever geen omgang met gedicht, verhaal, literatuur, m.e.w. kunst door middel
van het woord.
Als ik hier de harmonie van de literairesthetische schoonheid, - ik durf het woord
en begrip schoonheid nog gebruiken, al is het in ongenade gevallen, - met geest als
vorm tracht te omschrijven, lijkt dit inderdaad een verouderde, afgesleten, op het
ogenblik nog weinig renderende munt te zijn. Dat is ze, in de grond; maar ze is het
ook niet. Het komt er alleen op aan te weten wat de munt als tegenwaarde vrijmaakt,
zo dat men er, langs een (derde) weg van het kritisch en literairwetenschappelijk
onderzoek, nl. die van het formalistisch personalisme naartoe kan. Het is, hopelijk,
eens en voorgoed bewezen, - de ontwikkeling van de litratuurwetenschap, sinds de
tweede wereldoorlog, zelfs voordien sinds F. de Saussure met zijn onderscheid tussen
taal en spraak (‘langue’ en ‘parole’), betekenaar en betekenis (‘signifiant’ en
‘signifié’), en hun wederzijdse omgekeerd evenredige afhankelijkheid, bewijst het,
- dat men er uitsluitend langs de eerste weg, die van het formalisme, evenmin langs
de tweede weg, die van het personalisme, niet komt. Er is, integendeel, een gelijktijdig
samengaan van beide toe nodig.
Het is dus wel het begrip harmonie van de literairesthetische schoonheid, dus geest
als vorm, d.i. geest die zich formeel voordoet, zo men wil
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vorm die tot geest geworden is, dat vandaag de dag de oren doet spitsen. En nochtans,
ik vervang hiermee geen begrip of term met een ander begrip, of een andere term.
Ik noem hiermee eenvoudig die schoonheid die, niet door middel van de uiterlijke,
grove, stoffelijke vorm, de gegeven en noodzakelijke taalvorm die het literair
kunstwerk wel verplicht is te gebruiken om binnen de literatuur te blijven, maar door
middel van de innerlijke, verbeelde, paradoxaal genoeg onstoffelijke spraakvorm
als object, - noemt u hem imaginatieve vorm, of verbeeldingsvorm, of scheppende,
creatieve artistieke vorm, mij om het even, - structureel, functioneel, zo men wil
symbolisch het oneindig aantal geestelijke vermogens waarover het subject ook maar
kan beschikken, laadt en ontlaadt, in staat van activiteit brengt, bevrijdt en aldus
bruikbaar maakt; met het eindresultaat dat hieruit een staat van evenwicht tussen
object en subject, literair kunstwerk en buitenstaander ontstaat. Zelfs als dit evenwicht
soms de indruk maakt een verbroken evenwicht te zijn. Harmonie van de
literairesthetische schoonheid, dus geest als vorm heeft hier dus weinig te maken, al is het altijd mogelijk vergelijkingspunten aan te leggen, - met het Woord Gods dat
Vlees, hier woord, taal geworden is, of het woord, de zin, de rede, de taal of spraak
als Logos, maar gewoon met het resultaat van het individueel verbeeldend, scheppend
of herscheppend, literairartistiek spraakgebruik, zoals dit de vanzelf gegeven taal
aanwendt om zich literairesthetisch, d.i. geestvol en schoon, te laten gelden. Zo gezien
wordt de taal als spraak, middel en wezen, tegelijk ook doeltreffend symbool om
zich persoonlijk, als persoon, als geest, in de vorm te kunnen verwezenlijken. De
literairesthetische spraak, steunend en steeds noodzakelijk refererend op en naar de
algemene taalvorm, wordt zo tegelijk drager en verwezenlijker van de geest als vorm
die zich, voor de toch stoffelijk, vormelijk bepaalde sterveling die de criticus, de
literatuurbeschouwer ten slotte is, alleen slechts formeel kan vertonen.
Om schematisch te werk te gaan, wat natuurlijk in de praktijk van de literaire
beleving, evenmin in die van de literaire ontleding en literatuurbeschouwing, moeilijk
haarfijn is te onderscheiden, zou men dus in dit geval kunnen spreken, inderdaad
van een gedeeltelijke omkering van het voorstellingsschema van M. Nijhoff. Waar
M. Nijhoff één vorm en twee inhouden voor het literair kunstwerk onderstelt, - ook
hij houdt nog aan de opvatting van de harmonie van de literairesthetische schoonheid,
- stel ik één inhoud en twee vormen voor. Voor Nijhoff is de vorm, de ene vorm, de
gestalte welke de werkelijkheid, de levensinhoud in het werk heeft aangenomen; de
eerste inhoud is precies die van de werkelijkheid, de levensinhoud; de tweede inhoud
is die welke de vorm, de ene vorm, de gestalte welke de werkelijkheid, de
levensinhoud heeft aan-
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genomen, op zijn beurt, in een tweede fase van het proces als het ware, tot het
scheppen of herscheppen van het uiteindelijk artistiek geestelijk beeld heeft
geactiveerd; het is niet meer de levensinhoud, het is de geestelijke inhoud, die langs
de expressieve verbeeldingsvorm is gegaan. Voor mij is de inhoud, de ene inhoud,
de werkelijkheid, de levensinhoud, zonder meer; de eerste vorm is de gestalte welke
precies de werkelijkheid, de levensinhoud in het werk heeft aangenomen; de tweede
vorm is die welke de werkelijkheid, de levensinhoud, aldus een eerste keer tot gestalte
gekomen, op zijn beurt, in een tweede fase van het proces als het ware, tot het
scheppen of herscheppen van het uiteindelijk artistiek geestelijk beeld als vorm heeft
geactiveerd; het is niet meer de vorm als gestalte van de levensinhoud, het is het
geestelijk beeld als vorm, de geestelijke vorm, die langs de werkelijkheid, de
levensinhoud is gegaan.
Ik heb de indruk dat, - aldus gezien, - het trivalent, triadisch drieëenheïdsaspect
van het literair kunstwerk voor de literaire criticus en de literatuurbeschouwer
duidelijk en volledig tot zijn recht komt; niet alleen staat men hiermee dichter bij de
stoffelijke en tegelijk onstoffelijke, geestelijke gedetermineerdheid van spraak en
taal; ook krijgt men hiermee een concreter, objectiever beeld van telkens die
structureel, functioneel, zo men wil symbolisch gevormde nieuwe geestelijke wereld,
waarop ieder nieuw literair kunstwerk op uitmondt. Ten slotte, dit nieuw volmaakter
beeld van een oud onvolmaakt beeld, dat er in de werkelijkheid als levensinhoud
reeds was, en dat door een eerste formele behandeling, - de eerste stoffelijke vorm,
- als het ware reeds werd ontbolsterd, wordt heraangepast, dit met het oog op de
definitieve, nu waarlijk artistiek gedachte, tweede formele behandeling, - de tweede
onstoffelijke vorm. Het gaat hier om het proces van alle niet-organische schepping,
waartoe stof en geest nodig zijn, en waarvan het samengaan voert tot het vorm maken
en worden, het informeren van het harmonisch geestelijk wezen, dat uit ziel en
lichaam bestaat. Er hoeft hier niet eens gedacht aan het draaien uit de klei van de
schaal in de handen van de pottenbakker, de schepping van de eerste mens uit aarde
en de adem Gods, of het ‘vorm mij naar uw beeld’; de hele biochemie wijst hierop.
Een derde en laatste voordeel van deze literairesthetische beschouwingswijze van
het literair kunstwerk, dus steunend op één inhoud en twee vormen, is wellicht dat
men, zodoende, hierbij de werkelijkheid, de levensinhoud, dus biografie en historie
betreffende de schrijver tot een minimum reduceert, en het literair kunstwerk nog
enkel kan en moet onderzoeken als tekst, d.i. gevormd, geïnformeerd, maar ook
gesemantiseerd nieuw spraak- en taalobject, waarin ‘vorm’ en ‘vent’, het forma-
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listisch en personalistisch inzicht gelijkelijk aan het woord kunnen komen. Er wordt
daar tegenwoordig, naar aanleiding van het onderzoek van het zgn. zelfstandig,
autonoom, uniek literair kunstwerk, de absolute poëzie, de roman als uit zichzelf
scheppende en geschapen vorm, het werk dat zichzelf spraak- en taalkundig schrijft,
het werk dat iets doet, als Ding an sich, los van de schrijver als individu en auteur,
in alle mogelijke richtingen, en nogal op nutteloze wijze, over geredetwist.
Om nu die nutteloosheid te ondervangen, is het misschien goed zich aan
eenvoudige, doorzichtige werkschema's te houden. Ze hebben het voordeel allerlei
onvolledigheden en misvattingen te onderscheppen, het literair kunstwerk te zuiveren
van alle overbodige ballast, en het vooral terug te voeren tot het essentiële wat er
over dient te worden gedacht en gezegd, nl. een tekst te zijn die, als stof- en
geestdragende wereld van woorden, als zodanig, dit betekent vrij en gebonden, de
lezer of hoorder, ook de literatuuronderzoeker, langs spraak en taal aanspreekt. Het
heeft de betekenis van het volledig en volmaakt linguïstisch verschijnsel.
De voorstellingswijze vergemakkelijkt ten slotte m.i. eveneens een driedubbele,
in plaats van de traditionele tweedubbele methodische benadering, dit op het gebied
van het wetenschappelijk onderzoek:
1. het onderzoek van de werkelijkheid, de levensinhoud, het menselijk substraat,
waarin het literair kunstwerk oorspronkelijk wortelt (de inhoud);
2. het extern of extrinsiek onderzoek, waarbij, formeel, de externe middelen, de
gewoon compositorische aspecten van het literair kunstwerk worden onderzocht
(de eerste vorm);
3. het intern of intrinsiek onderzoek, waarbij, even formeel, - want er is geen
volledig, totaal literair kunstwerk, zonder deze vorm, deze ars, dit na de technè,
- de creatieve bepaaldheden of determinismen, de structurele, functionele, zo
men wil symbolische aspecten worden onderzocht (de tweede vorm), die niet
alleen tot het artistiek kunstwerk en wereldbeeld hebben gevoerd, het nieuw
artistiek kunstwerk en wereldbeeld esthetisch niet enkel vertegenwoordigen,
maar wezenlijk zijn.
Hoe men dit alles ook wendt of keert, - de gulden regel in dit verband is dat men
hiermee, met om het even welk literair kunstwerk en wat het esthetisch essentieel te
bieden heeft, binnen het gebied van de kunst, d.i. na de technè, de ars blijft. En hier
niet buiten zal gaan staan. Dit zou, immers, als doorgaans veelal het geval is, alle
benadering en onderzoek opnieuw vervalsen.
M. RUTTEN
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Kroniek
De studie van de middelnederlandse letteren sedert 1959*
I.
Voor een synthetisch overzicht van de middelnederlandse literatuur zijn wij nog
steeds aangewezen op het eerste deel van Gerard Knuvelders Handboek tot de
Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde ('s-Hertogenbosch 1948, 5e geheel herz.
dr. ibid. 1970) en op Jozef van Mierlo's monumentale werk De Letterkunde van de
Middeleeuwen (Antwerpen 1939-40), dat de beide eerste delen uitmaakt van prof.
Baurs niet voltooide Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Hiervan
verscheen in 1949 een tweede, herziene en vermeerderde druk. Deze
literatuurgeschiedenis stelt in bibliografisch opzicht echter vaak teleur: de
literatuuropgave aan het slot van de hoofdstukken is summier en dikwijls
onnauwkeurig. Daarbij komt, dat Van Mierlo zijn voorgangers nu en dan weinig
kritisch heeft nageschreven zodat sommige lang gevestigde misvattingen zijn blijven
voortleven1. Omdat hij overigens meestal een eng nationalistisch standpunt innam
en ten hoogste heel even over de muur in de tuin van zijn onmiddellijke buurman
keek, lijdt zijn werk aan overschatting van het eigene en onderwaardering van het
vreemde. Om de oorspronkelijkheid van menig middelnederlands geschrift te
adstrueren, is hij verplicht geweest vroege dateringen te postuleren, die met moeite
de toets van de kritiek kunnen weerstaan. Als men daarbij bedenkt, dat twintig jaar
werkzaamheid op het gebied van de middelnederlandse letteren onze kennis grondig
hebben verdiept, valt het nauwelijks te verwonderen dat een nieuwe geschiedenis
van de middelnederlandse letteren, geschreven vanuit een Europees perspectief, tot
de desiderata van de Nederlandse mediëvisten behoort. Maar wie doet het Van Mierlo
na? Intussen kan de vorser nog steeds zijn voordeel doen met de eerste twee delen
van Jan te Winkels Ontwikkelingsgang van de Letterkunde der Nederlanden (Haarlem
19222), voortreffelijk op het gebied

*

1

Deze kroniek sluit aan bij De studie van de middelnederlandse letteren sedert 1949, SpL 2
(1959). Een enkele maal hebben wij publikaties van vóór 1958 vermeld, om de continuïteit
te handhaven. Wat de ordening der stof aangaat, volgen wij opnieuw het handboek van Van
Mierlo, al moge zijn periodisering niet in alle opzichten voldoen, terwijl wij de behandeling
van de rederijkersliteratuur overlaten aan anderen, die terzake meer bevoegd zijn. Voorts
beschouwe men deze kroniek als een status quaestionis en een voorlopig oriëntatiemiddel:
bibliografische volledigheid hebben wij niet nagestreefd, al vleien wij ons met de hoop het
belangrijkste te hebben vernoemd. Ingaande op een suggestie van vrienden, hebben wij van
de voornaamste publikaties een beknopte samenvatting gegeven of de betekenis ervan
aangeduid. Hierbij hebben wij zoveel mogelijk de auteurs of hun recensenten woordelijk
geciteerd; dat dit omwille van de leesbaarheid niet altijd met aanhalingstekens is aangegeven,
zal men ons niet kwalijk nemen.
Cfr. P. TH. ELSINGA, Gegevens van letterkundige handboeken met elkaar vergeleken, SpL
12 (1969-70), p. 299 vlgg. Zie ook K. HEEROMA, Een paar bladzijden van Van Mierlo, NTg
1970 (Van-Haeringen-Nummer), p. 71-79.
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van feitelijke gegevens, en met de eerste twee delen van W.J.A. Jonckbloets
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (4e dr. herz. door C. Honigh, Groningen
1888-89), waar men heel wat vindt dat men elders vergeefs zal zoeken.
Een tweede moeilijkheid, die zich bij het onderzoek en de studie van
middelnederlandse geschriften laat voelen, ligt op het gebied van de lexicografie.
Het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam, voortgezet door
F.A. Stoett, werd begonnen in 1882 en voltooid in 1929. Hoeveel bewondering men
ook mag opbrengen voor dit onbetwistbaar uitstekende éénmanswerk, grotendeels
de vrucht van de eruditie en de vlijt van de tweede bewerker, men moet met spijt
erkennen dat het niet helemaal meer up to date is. Nadat A. van Elslander in TT
(1958) al een opsomming had gegeven van een aantal woorden uit Hadewijch die
bij Verdam ontbreken, heeft St. Axters in VMA 1961 en 1962 erop gewezen, dat
sinds het jaar 1885 in tijdschriftartikelen, in tektstuitgaven en in woordenlijsten zowat
5000 woorden ter aanvulling op het Mnl. Wdb. zijn aangevoerd, omdat ze volgens
de respectieve auteurs aldaar ofwel in het geheel niet, ofwel met de door hen
genoteerde betekenis niet zijn te vinden. Het ligt voor de hand, dat dit materiaal
ruimschoots volstaat Voor de voortzetting van het Middelnederlandsch Woordenboek,
d.w.z. voor een twaalfde en wellicht ook voor een dertiende deel ervan. Over de
wijze, waarop dit supplement zou dienen te worden uitgegeven, schreven voordien
W. van Eeghem en St. Axters zelf in VMA 1961.
Wij mogen deze inleiding niet besluiten zonder eraan te herinneren, dat bij de
aanvang van het decennium, dat wij in onderhavige kroniek bespreken, C.C. de Bruin
ons verraste met een heruitgave van Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse
Dichtkunst (Zuphen 1956-58, 3 dln.). Het valt niet te betreuren, dat het vroegere
glossarium in deze heruitgave is achterwege gebleven. Dit bood de gelegenheid om
de kluisters te slaken, waarin de bloemlezing tot nog toe was geboeid, en plaats in
te ruimen voor een eerherstel van de geestelijke poëzie. Een andere modernisering
bestond erin, dat verreweg de meeste teksten opnieuw met hun legger werden
gecollationeerd, behalve wanneer zij konden worden overgenomen uit betrouwbare
edities van de tweede, soms zelfs van de derde ronde van mnl. tekstuitgaven. Wij
raken hier een van de belangrijkste winstpunten aan van de periode die achter ons
ligt: de groeiende eerbied voor de overlevering als gevolg van de gefundeerde twijfel
aan de betrouwbaarheid van de tekstedities van de eerste ronde, al was de
noodtoestand, waarin de studie van het middelnederlands verkeerde, lang niet zo
alarmerend als De Vreese had laten vermoeden2. Dit alles heeft geleid tot het opnieuw
aanboren van de bronnen, nu met nieuwe technieken en nieuwe inzichten. Over die
nieuwe technieken kunnen wij kort zijn: microfilm en microfiche zijn tegenwoordig
gemeengoed, worden dagelijks gebruikt en laten een vrij correcte transcriptie van
de tekst toe, al kunnen

2

Paradox over den grooten nood der Nederlandsche Philologie, Handel. Maatsch. Ned.
Letterk. te Leiden 1932-33, p. 30-61. Desniettemin antwoordde RIA JANSEN-SIEBEN in haar
inaugurale les aan de V.U.B, bevestigend op de vraag Is De Vreeses paradox nog actueel?
(TVUB 12, 1969-70, p. 1-14).
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zij het handschrift niet altijd vervangen3. Het is verheugend, dat men met spoed een
zo groot mogelijk aantal mnl. manuscripten heeft gereproduceerd en aldus beveiligd
voor brand en oorlogsgeweld. In het Jaarverslag van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek 1960-61 vindt men een Lijst van handschriften van
Ruusbroecs werken, door de Interuniversitaire Kommissie voor microfilm opgenomen
en berustend in het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen. Een en ander over de
filmoteek van dit genootschap schreef ook Lea Wijnberg in Van wastafeltje tot
microfilm (Document Reproductie 1962, nr. 3), terwijl J. Deschamps in ABB 39
(1968) een definitieve lijst heeft gepubliceerd van de 186 mnl. handschriften uit
Belgisch bezit, en een voorlopige lijst van de handschriften uit verzamelingen buiten
België en Nederland die op microfiches zijn gereproduceerd. Deze microfiches zijn
gedeponeerd in een aantal bibliotheken in Nederland, België en Zuid-Afrika.
Het procédé van de fotomechanische vermenigvuldiging is relatief goedkoop
geworden en wordt op steeds grotere schaal toegepast. Na de facsimile-uitgave van
Reinaerts Historie (Hs. Koninklijke Bibliotheek 14601) in de reeks Werken uitgegeven
door de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren van de Rijksuniversiteit te Gent
(Antwerpen 1938) en de eerste integrale fotografische reproducties van Esmoreit,
Beatrijs en Mariken van Nieumeghen onder redactie van A.L. Verhofstede (Antwerpen
1947 en volgende jaren) volgde de reeks Ad Fontes, Facsimile-uitgaven van zeldzame
Nederlandse letterkundige werken, waarin achtereenvolgens Esopet (1965) en Van
den lande van ouer zee (1966) verschenen, telkens ingeleid en toegelicht door Garmt
Stuiveling. Een hoogtepunt in de uitgave van middelnederlandse handschriften vormt
zonder twijfel de voorgenomen editie van mnl. manuscripten op ware grootte
gereproduceerd in de serie Middeleeuwse handschriften uit de Nederlanden in
facsimile - Mediaeval manuscripts of the Low Countries in facsimile, die zal verzorgd
worden door de firma Rosenkilde & Bagger te Kopenhagen. Zij zal omvatten het
Weense hs. van de 2e Partie van de Spieghel Historiael (Wenen, Nationalbibl. Series
nova 13708), het Luikse Diatessaron (Luik U.B. 437), het Gruuthuse-hs. in het bezit
van Baron Ernest van Caloen (Kasteel Ten Berghe, Koolkerke bij Brugge), de
Constitutiones canonicorum regularium sancti Augustini congregationis
Windesemiensis (Brussel K.B. IV 108), het Hulthemse handschrift (Brussel K.B.
15589-623), de werken van Hadewijch (Gent U.B. 941) en de Rijmbijbel van Jacob
van Maerlant (Brussel K.B. 15001). Het eerste deel van deze reeks is inmiddels reeds
verschenen.
Wat de nieuwe inzichten betreft, waarover wij het boven hebben gehad, zij
betekenen een terugkeer tot de codices, meer bepaald tot de studie van De codex als
vraagstuk, én als uitdaging; P.J.H. Vermeeren sprak hierover op het 26e4

3

4

Leesapparaten zijn helemaal niet duur meer en elke vorser kan er zich een aanschaffen voor
individueel gebruik (Dagmar Super). Belangstellenden verwijzen wij graag naar Documento
J.H. Mullens N.V., Den Haag.
Cfr. J. DESCHAMPS, Middelnederlandse handschriften uit de Nederlanden in facsimile, ABB
39 (1968), p. 78 vlgg.
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Vlaams Filologencongres (VFC, Gent 1967). Hij betoogt, dat bij de editie van de
teksten de eenheid van de codex prevaleert en dat deze niet kunnen gekend worden
zonder de boeken waarin zij voorkomen te bestuderen: filologisch gezien is de tekst
alleen bereikbaar in zijn codicologisch verband. Tevens is een onderzoek gewenst
naar de arbeid en het gedrag der scriptores en dient er een onderscheid gemaakt
tussen kopiisten, die Latijnse teksten overschreven en daarbij angstvallig conservatief
te werk gingen, en kopiisten die boeken in de volkstaal kopieerden en daarbij tot vrij
sterke modernisering neigden. Tenslotte zijn al die opvattingen weer niet zo nieuw,
dat ze al niet vroeger zouden zijn uitgesproken. We kunnen ze aantreffen in de
geschriften van Willem de Vreese (1869-1938), waarvan een keur werd
bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door dezelfde Vermeeren onder de titel Over
handschriften en handschriftenkunde, Tien codicologische studiën, Zwolle 1962
(Zwolse reeks van taal- en letterk. studies, 11). Deze heruitgave van De Vreese's
belangrijkste bijdragen, die blijkbaar aan een behoefte beantwoordde, bewijst hoe
levendig de belangstelling is geworden voor de

Codicologie
Meer dan ooit bekommeren de tekstuitgevers zich om een zo nauwkeurig mogelijke
beschrijving van het handschrift of de handschriften, waarin de door hen uitgegeven
teksten zijn overgeleverd en ook de tekstfiliatie houdt meer en meer de aandacht
gaande. Men is daarnaast tot de overtuiging gekomen, dat de manuscripten dienen
bestudeerd te worden om hun zelfs wil, als directe documenten van het rijke culturele
leven van de middeleeuwen. Hiervan getuigen de Kroniek der handschriftenkunde
in Het Boek, verzorgd door P.J.H. Vermeeren en verschenen tot bij het verdwijnen
van dit tijdschrift in 1966 (37e jaargang), alsook da reeks bijdragen over Codicologie
en filologie van W. Gs Hellinga en P.J.H. Vermeeren in SpL 5 (1961) tot 10
(1966-67), waarin beide nagaan in hoever de filoloog de codicologie naar de
tegenwoordige stand van die wetenschap moet kennen en waarin hem geleerd wordt
de codex als fenomeen te beschouwen.
De gewezen conservator van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, G.I.
Lieftinck, sprak bij zijn ambtsaanvaarding als lector aan de Rijksuniversiteit te Leiden
een oratio inauguralis uit over Paleografie en handschriftenkunde (Amsterdam 1963).
Hij schetst daarin hoe de paleografie, d.i. de kennis van het oude schrift, zich
langzamerhand heeft ontwikkeld tot de archeologie van het middeleeuwse boek; zag
men vroeger deze wetenschap als een ancilla philologiae, thans vindiceert men voor
de paleografie de status van een autonoom studievak, dat aanrakingspunten heeft
met alle takken van de geschiedenis, inzonderheid met de kunstgeschiedenis. Hij zal
deze idee verder uitwerken in zijn intree-rede aan de Vrije Universiteit te Brussel,
waar hij op 5 november 1965 handelde over Een handschriftenfiliatie van vier eeuwen.
De Liber Floridus van Sint-Omaars. 1120-1512 (TVUB 8, 1965-66). Aan de hand
van de ontwikkeling van het schrift en van de miniatuur van de draak, te vinden in
het Bestiarium, dat de
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auteur heeft ingelast in zijn encyclopedisch werk, wijst hij op een verzwakking van
het creatief vermogen, dat zijn dieptepunt bereikt in 1512, toen het manuscript reeds
een atavisme was geworden en de boekdrukkunst haar schoonste voortbrengselen
vertoonde5. Vanuit een moderne optiek gaf tenslotte P. Spunar in Scriptorium 12
(1958) een Définition de la paléographie, waarbij hij even uitweidde over de
verhouding van de paleografie tot de codicologie.
Over de geschiedenis van het oorkondenschrift en van het boekschrift schreef G.
Cencetti in Lineamenti di storia della scrittura latina (Bologna z,j.). Een eigentijdse
nomenclatuur met betrekking tot het boekschrift ontdekte G.I. Lieftinck in
Dénominations d'écritures livresques dans un manuscrit italien de la fin du XIVe
siècle (Leyde, B.U. ms. Voss. Lat. F. 21); men kan erover lezen in Scriptorium 13
(1959). De namen van de schriftsoorten bij de Moderne Devoten werden bestudeerd
door E. Persoons in ABB 39 (1968); hij onderscheidt vier soorten: fractura (littera
textualis formata), rotunda (littera textualis), bastarda en littera currens (cursiva).
Een grootse onderneming in internationale samenwerking uit te voeren vormt het
project van een geïllustreerde catalogus van alle westerse handschriften met gedateerd
of dateerbaar latijns boekschrift van de vroegste middeleeuwen tot ca 1550, die een
vaste grondslag moet verschaffen voor de studie van de ontwikkeling van de
verschillende schrifttypes. Kort na 1953, na een resolutie genomen op het eerste
Colloque international de paléographie, werd met de voorbereiding van het werk in
verschillende landen een aanvang gemaakt. In 1959 verscheen te Parijs als eerste uit
de reeks de Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de
date, de lieu ou de copiste. I. Maison Condé et bibliothèques parisiennes van Ch.
Samaran en R. Marichal. Spoedig volgden dan: II. Bibliothèque Nationale, Fonds
latin (Nos 1 à 8.000) in 1962; V. Est de la France in 1965; VI. Bourgogne, Centre,
Sud-Est, et Sud-Ouest de la France in 1968. Steeds gaat het tekstgedeelte vergezeld
van een fotografisch album, waarin schriftvoorbeelden van de belangrijkste handen
zijn opgenomen. Deze publikatie gaf G.I. Lieftinck enkele bedenkingen in de pen
met betrekking tot Een cartotheek voor specimina van boekschrift dat gedateerd is
of gedateerd kan worden, RBPhH 48 (1970). De delen I en II werden bij hun
verschijnen uitvoerig gerecenseerd door R. Lievens in LB 52 (1963), Bijblad ibid.
Ook bij ons zat men niet stil. G.I. Lieftinck leverde Manuscrits datés conservés dans
les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant
des indications de date. Tome I: Les mss. d'origine étrangère (816-c. 1550),
Amsterdam 1964; F. Masai en M. Wittek bezorgden Manuscrits datés conservés en
Belgique. Tome I: 819-1400, Brussel/Gent 1968.
Al wie ooit met middeleeuwse handschriften te maken heeft gehad, weet hoe
moeilijk soms de oplossing van de door de kopiisten gebezigde abbreviaturen kan
zijn. Een supplement op het Dizionario di abbreviature latine ed italiane van

5

A. DEROLEZ ziet in Lambert van Sint-Omaars: een Vlaams encyclopedist uit de middeleeuwen

in hoofdzaak een historicus, die Vlaanderen centraal stelt, WT 29 (1970).
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A. Cappelli (Manuali Hoepli, Milaan 19494) publiceerde A. Pelzer onder de titel
Abréviations latines médiévales (Leuven 1964). J.L. van der Gouw ging nader in op
Enige problemen van de Nederlandse paleografie in het Ned. Archievenblad 62
(1957-58) en kon daarbij steunen op de door De Vreese aangelegde verzameling
fiches met afkortingen, die zich bevindt in het documentatie-apparaat van de B.N.M.,
aanwezig in de ladenkast in de kamer van de onderbibliothecaris van de U.B. te
Leiden6.
De verstrooiing van onze handschriften over de aardbodem stelt nog steeds
problemen voor wie een overzicht wil krijgen van de bewaard gebleven mnl.
manuscripten7. Terecht pleitte St. Axters dan ook in VMA 1966 en VMA 1967 Voor
een inventarisering van ons institutioneel handschriftenbezit; opnieuw formuleert
hij de smeekbede van De Vreese in verband met het opsporen en catalogiseren van
mnl. handschriften en hij doet concrete voorstellen om eindelijk tot een resultaat te
komen. Het wordt tijd, drieëndertig jaar na de Paradox! Met de bewerking van het
materiaal uit de B.N.M, werd inmiddels een begin gemaakt door R. Lievens, die een
beschrijving heeft gegeven van de Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa
(Gent 1963; Leonard Willemsfonds nr. 1). Deze keuze is geen toevallige geweest,
vermits zij bleek verantwoord door het moeilijk toegankelijk en voor het ruilverkeer
van manuscripten gesloten gebied achter het ‘ijzeren gordijn’. De raadpleging van
Lievens' werk wordt evenwel bemoeilijkt door het feit, dat de namen van talrijke
steden sedert 1914 grote wijzigingen hebben ondergaan en dat tientallen handschriften
door de wisselvalligheden van de tijd verhuisd zijn naar andere plaatsen, zonder te
spreken van hetgeen in de laatste wereldoorlog werd vernietigd of beschadigd. R.
Debevere heeft in Ons Erfdeel 9 (1965-66), nr. 4 een tweetal handschriften besproken
uit Lievens' inventaris, die voor Frans-Vlaanderen van belang zijn, zonder evenwel
iets nieuws te brengen. Belangrijker zijn de Losse aantekeningen bij handschriften
uit Oost-Europa van P. Julius in LB 54 (1965), die de gegevens van Lievens
aanvullen.
Vooralsnog moeten wij voor het opsporen van handschriften met mnl. inhoud
hoofdzakelijk een beroep doen op de catalogi van de openbare bibliotheken. Enkele
heruitgaven en nieuwe uitgaven dienen hier vermeld: G. Achten en H. Knaus
beschreven de Deutsche und niederländische Gebetbuchhandschriften der Hessischen
Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt (Darmstadt 1959); P.J.H. Vermeeren,
A.F. Dekker en L. Brummel gaven een Inventaris van de handschriften van het
Museum Meermanno-Westreenianum ('s-Gravenhage 1960); H. Menhardt bezorgde
een Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der Österreichischen
Nationalbibliothek (3 dln., Berlijn 1960-61), waarin

6
7

Cfr. P.J.H. VERMEEREN, De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese,
Utrecht z.j. [1953], pp. 55-56, 218-219.
Om maar één voorbeeld te noemen: toen wij in 1966, op studiereis in Zuid-Afrika, in de
Public Library te Kaapstad een onderzoek wilden instellen naar de mnl. handschriften in de
Grey Collection kon de Keeper of Western Manuscripts ons niet terechthelpen. Een catalogus
bleek er niet te bestaan.
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ook de mnl. handschriften zijn opgenomen die in Wenen berusten8. R. Lievens heeft
in LB Bijblad 53 (1964) de beschrijving van die handschriften als weinig geslaagd
gekwalificeerd en enige ernstige tekorten aangestipt. Meer dan gespecialiseerd is de
Catalogue of western manuscripts on medicine and science in the Wellcome Historical
Medical Library, I. MSS written before 1650 A.D. (Londen 1963), waarin ook een
paar mnl. handschriften zijn beschreven. Op het 24e Vlaams Filologencongres te
Leuven gaf J. Deschamps verslag van zijn werkzaamheden aan De catalogus van de
mnl. handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (VFC, Leuven 1961);
in het bijzonder handelde hij over begrenzing, methode en omvang van het
ondernomen werk (ca 560 hss.), dat belooft zwaar en langdurig te zijn. Dit referaat
is in extenso verschenen in GP 39 (1961). Nog van Deschamps is een bijdrage over
Handschriften uit het Sint-Agnesklooster te Maaseik (Album Dr. M. Bussels, Hasselt
1967).
Over De middeleeuwse bibliotheekgeschiedenis schreef de Gentse conservator A.
Derolez in Bgids 40 (1964). Hij is ook de auteur van het Corpus Catalogorum Belgii.
De middeleeuwse bibliotheekscatalogi der Zuidelijke Nederlanden. I. Provincie
West-Vlaanderen (Brussel 1966). Het betreft hier niet alleen catalogi in de enge zin
van het woord, maar tevens vermeldingen in schenkingsakten, testamenten, kronieken
enz., al spreekt het vanzelf dat deze niet exhaustief behandeld kunnen worden. In
het voetspoor van W. de Vreese Op zoek naar de librije van Rooklooster ontdekte
P.J.H. Vermeeren in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek te Wenen drie onbekende
mnl. handschriften en goed twee dozijn latijnse codices die uit de bewuste librije
afkomstig zijn (Het Boek 35, 1962). Hij wijst erop, dat in Rooklooster een zekere
vorm van discriminatie moet hebben bestaan tussen de priesters en de leken. Alle in
de catalogus van Nicolas Winge (Wenen N.B. Ser. nova 12694, ca 1538) verzamelde
literatuur was namelijk voor de clerici bestemd, die alleen of bij voorkeur werken in
het Latijn bestudeerden. De Dietse boeken waren er voor de ‘leecken brueders’, die
weinig of geen Latijn kenden. Een afzonderlijke catalogus daarvan aan te leggen
achtte men niet de moeite waard. Men volstond met een terloopse aanduiding op een
schutblad. Meer is de door De Vreese in Album Kern (Leiden 1903) gepubliceerde
lijst eigenlijk niet. Ook R. Lievens. ziet in De lijst der Dietse boeken van Rooklooster
(TNTL 86, 1970) geen eigenlijke cataloog, maar een tussentijds rapport van een
vroege mnl. werkgroep binnen de kloostergemeenschap. Over de cataloog van Winge
leze men nog H. Silvestre in Scriptorium 15 (1961) en 19 (1965).
K.G. van Acker leverde een Bijdrage tot de geschiedenis van de librije van de
Sint-Baafsabdij te Gent in Bgids 35 (1959), terwijl E. Dhanens in Scriptorium 23
(1969) aandacht wijdde aan Le scriptorium des hiéronymites à Gand, dat tussen 1428
en 1569 werkzaam was. Over de omstandigheden waarin en de wijze waarop De
bibliotheek van het kapittel van Sint Donatiaan te Brugge in de mid-

8

Het is een aloude (o.i. verkeerde) Duitse gewoonte, onder het begrip altdeutsch ook het
middelnederlands te verstaan.
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deleeuwen tot stand kwam, schreef A. Derolez in Handel, v.d. Zuidnederl. Maatsch.
v. Taal- en Letterk. en Gesch. 15 (1961).
Wij weten met hoeveel ijver en toewijding de Broeders des Gemenen Levens zich
hebben toegelegd op het kopiëren van handschriften. W. Lourdaux en E. Persoons
vestigden er nog eens de aandacht op in De bibliotheken en scriptoria van de
Zuidnederlandse kloosters van het kapittel van Windesheim. Een bibliografische
inleiding (ABB 37, 1966). Bouwstenen voor de oudste geschiedenis van de
collatie-broeders te Gouda werden in Het Boek 33 (1958-59) samengebracht door
G.I. Lieftinck, die t.a.p. ook de inventaris uitgaf van de boeken in hun bezit. Van
kunsthistorische aard is zijn studie over Windesheim, Agnietenberg en Marienborn
en hun aandeel in de Noordnederlandse boekverluchting, verschenen in Dancwerc
(Groningen 1959). G.J. Hoogewerff onderzocht in MKNAWL 26 (1962) Enkele
verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden ontstaan, w.o. het
oudst gekende met tekst in de volkstaal. P.W. Parshall beschreef in Scriptorium 23
(1969) A Dutch ms. of ca 1480 from an atelier in Bruges, een rijk geïllustreerd
gebedenboek uit de kring der Moderne Devoten, verworven door de U.B. van Chicago
(sign. MS 347).
Over de verwerving door de Nederlandse staat van handschriften uit de
nalatenschap van de Engelse bibliofiel Sir Thomas Phillipps ( † 1872) deelde A.N.L.
Munby allerlei wetenswaardigs mede in The Netherlands Governments purchase of
Phillipps manuscripts in 1888 (Het Boek 33, 1958-59).

Uitstraling
Daar alle wetenschapsbeoefening slechts werkelijk vruchtbaar wordt, wanneer zij
kan geschieden binnen een zo uitgebreid mogelijke kring van belangstellenden, want
anders wordt zij een esoterisch bedrijf van ingewijden, is het verheugend te kunnen
vaststellen dat de mnl. letterkunde gedurende het voorbije decennium meermalen
buiten het cenakel van de vaderlandse filologie is getreden. Dit is op twee manieren
gebeurd: 1. door de inrichting van tentoonstellingen die de schatten van onze oude
literatuur aan een breed publiek hebben bekendgemaakt, 2. door vertaling ervan in
de belangrijkste Europese talen. Omdat wij ter zake absoluut geen volledigheid
nastreven, beperken wij er ons toe te herinneren aan de expositie van handschriften
uit de verzameling Karel van Hulthem (1764-1832), die in 1964 in de K.B. te Brussel
en in de U.B. te Gent is gehouden. In de catalogus van de tentoonstelling,
georganiseerd bij de 500e verjaardag van de dood van de hertog en gewijd aan De
librije van Filips de Goede (Brussel 1967), samengesteld door G. Dogaer en M.
Debae, zijn mnl. handschriften uiteraard niet bijzonder aan hun trekken gekomen:
elke vorser weet, hoe gering de belangstelling van de Bourgondische vorsten voor
de Dietse letteren is geweest. Een tegengewicht vormt de catalogus van
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken, bewerkt
door J. Deschamps en gepubliceerd ter gelegenheid van een (schitterende) expositie,
ingericht bij het honderdjarig bestaan van de Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
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(Brussel 1970). Vervolgens moet nog gewezen worden op een reeks kleine, maar
aardige tentoonstellingen, gewijd aan de overlevering van de mnl. literatuur, die
doorgingen op de zolder van het Instituut De Vooys voor Nederlandse taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en verzorgd werden door de werkgroep
‘Textus sub tecto’. De eerste ging over Mariken van Nieumeghen (1968), de tweede
over Brandaen (1968), de derde over Karel ende Elegast (1969). Naar aanleiding van
elk dezer tentoonstellingen werd een catalogus samengesteld (Naar de letter, nrs. 1,
2 en 3), bedoeld als leidraad bij de bezichtiging van de expositie, maar toch van
blijvende waarde.
Een bijzonder interessante tentoonstelling werd in 1958 gehouden in de Library
of Congress te Washington, en in 1960 te Brussel en Den Haag. Daar werden oude
drukken uit de Nederlanden geëxposeerd, die eens behoord hadden tot de befaamde
collectie Arenberg en nu deel uitmaken van de verzameling Lessing J. Rosenwald9.
Men kent deze triestige geschiedenis. De hertogen van Arenberg hebben hun bezit
gedurende jaren angstvallig aan het oog van belangstellenden onttrokken. Reeds in
de 19e eeuw hebben bibliofielen moeten ondervinden, dat hun bibliotheek ‘absolutely
inaccessible’ was10. M.E. Kronenberg heeft al haar pogingen om die te bezoeken zien
spaak lopen; zij geeft hiervan een boeiend relaas in De verspreiding van de
Arenberg-collectie (Het Boek 33, 1958-59) en betreurt, dat men er niet in is geslaagd
die prachtige verzameling te algemenen nutte voor het land te behouden. Na de eerste
wereldoorlog zou de hertog van Arenberg, die dienst genomen had in het Duitse
leger, zijn boeken naar verblijfplaatsen buiten België hebben overgebracht uit vrees
voor sekwestratie, maar niemand wist precies waarheen. Aan de onzekerheid kwam
in 1955 een einde, toen bleek dat aanzienlijke delen van de verzameling verkocht
waren aan koopkrachtige particulieren, w.o. de Amerikaanse mecenas Rosenwald.
Een bloemlezing van mnl. teksten in Franse vertaling van Liliane Wauters
verscheen onder de titel Les belles heures de Flandre (ubi?). In de reeks Bibliotheca
Neerlandica, A Library of Classics of Dutch and Flemish Literature bezorgde E.
Colledge twee deeltjes: Mediaeval Netherlands Religious Literature (Leiden/Londen
1965) en Reynard the Fox and other Mediaeval Netherlands Secular Literature (ibid.
1967). Vooral in het eerste deeltje voldoen de interpretaties van de vertaler niet
helemaal: de fundamentele gedachtengang zal men terugvinden in de vertaling, maar
accuraat kan men ze niet noemen. Meesterlijk is daarentegen de Hadewijch-vertaling
vari J.-B. P[orion] in Hadewijch d'Anvers, Poèmes des Béguines (Parijs 1954).
Ruusbroecs Gheestelike Brulocht werd overgezet in het Frans door de benedictijnen
van Saint-Paul de Wisques: Ruysbroeck l'Admirable. L'Ornement des noces
spirituelles (Parijs 1966; Collection Pays-

9

10

Early printed books of the Low Countries from the Lessing J. Rosenwald Collection,
Washington D.C. z.j. [1958]. Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie
Arenberg, thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald, Den Haag z.j. [1960], Sommige
van de tentoongestelde drukken waren tot dusver door geen enkele bibliograaf beschreven.
W.M. CONWAY, The woodcutters of the Netherlands in the fifteenth century, Cambridge 1884,
p. IX.
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Bas/Flandre, 2). Over Maurice Maeterlinck traducteur des ‘Noces Spirituelles’
schreef R. Pouillart in Les lettres romanes 16 (1962). Tevens publiceerde hij enkele
‘notes complémentaires’ met betrekking tot Maurice Maeterlinck et la mystique
flamande in het Dr. L. Reypens-Album (Antwerpen 1964). Hij beschouwt
Maeterlincks vertaling van de Brulocht niet zozeer als ‘un essai de version’, maar
veeleer als ‘une volonté de révélation’; aldus heeft zij in ruime mate bijgedragen tot
de herontdekking van Ruusbroec buiten het Nederlands taalgebied11. Tot slot kan
nog de aandacht worden gevestigd op de vertaling door F.M. Lorda Alaiz van Teatro
neerlandes de la edad media. Lançarote de Dinamarca, Mariquilla de Nimega,
Todohombre o El espejo de la Bienavanturanza (Teatro de siempre, Madrid 1968).
Bewerkingen van thema's en motieven uit de middeleeuwse, meer bepaald de
middelnederlandse literatuur werden bestudeerd door W.E. Hegman, D.J. Oppermans
‘interpretatieve ontginning’ van mnl. gedichten, SpL 10 (1966-67) en door H. Adolf,
From ‘Everyman’ and ‘Elckerlyc’ to Hoffmannsthal and Kafka, Comparative
Literature 9 (1958). In Everyman en Murder in the Cathedral, Handel, v.d. Zuidnederl.
Maatsch. v. Taal- en Letterk. en Gesch. 23 (1969), wijst G. Degroote op invloed van
Everyman op T.S. Eliots versdrama.

Oudnederlandse letterkunde
Het oudste zinnetje in onze moedertaal werd ter plaatse, in de Bodleyan Library te
Oxford, opnieuw onderzocht door W.J.H. Caron met gebruikmaking van de modernste
fotografische technieken. Hij is daarbij tot de conclusie gekomen, dat de lezing van
M. Gysseling, in tegenstelling met wat wij SpL 2 (1959) p. 286 hebben gemeend,
niet definitief mag heten. In een referaat, gehouden op het 25e Nederlands
Filologencongres te Leiden in 1958, wijst hij erop, dat de probatio pennae niét
voorkomt op het schutblad van ms. Bodley 340, maar wèl op de laatste blanco pagina
van dit oudengelse handschrift; tegelijk reconstrueert hij de haast onleesbare krabbels
achter het bekende onl. zinnetje als ‘uuat unbidan uue nu’ (= quid expectamus nunc):
De oudnederlandse pennekrabbels van Oxford, NFC 1958. In TT 6 (1954), vooràl
echter in TNTL 79 (1962-63) betoogt hij dat er, wat ‘hagunnan’ betreft, alle reden
is om terug te komen tot de lezing van Kenneth Sisam en M. Schönfeld; voorts wil
hij in de pennekrabbels een spelletje zien van de auteur, waarin het hem gelukt
tegenover elk Latijns woord een Nederlands woord te plaatsen met gelijke betekenis
en bovendien met treffende klankovereenkomst.
Voor zover de Wachtendonckse Psalmen nog tot de oudnederlandse literatuur
behoren, moeten de studies erover hier ook worden gememoreerd. Nadat W. Sanders
in ZfdAL 97 (1968) had aangedrongen op een heruitgave ervan, verscheen in 1969
te Ann Arbor de editie van The Old Low Franconian Psalms and Glosses, verzorgd
door R.L. Kyes, een pijnlijk nauwkeurige transcriptie van de tekst ‘based

11

Cfr. Bulletin de l'Acad. Royale de Langue et de Littérature françaises, 1962, en ook. Annales
de la. Fondation Maurice Maeterlinck 8 (1962).
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on the real evidence provided by the real sources, rather than on normalized or
corrected or otherwise emended versions of those sources.’ H.K.J. Cowan, die De
oudnederlandse (oudnederfrankische) Psalmenfragmenten reeds vroeger had
uitgegeven (Leiden 1957; Textus Minores, vol. 23), is van mening dat ze zijn
geschreven in een dialect, dat bezwaarlijk zo scherp van het westelijk nederfrankisch
kan worden gescheiden, dat het als een zelfstandige eenheid met een eigen zelfstandig
karakter kan worden behandeld; men kan derhalve enkel spreken van een ‘oostelijk’
oudnederfrankisch of een ‘oostelijk’ oudnederlands: LB 48 (1959), 58 (1969).
Hoofdzakelijk van taalkundige aard is zijn Esquisse d'une grammaire du
vieux-néerlandais (vieux bas-francique) (d'après le psautier carolingien de
Wachtendonck), een interessante proeve van synchrone grammatische beschrijving,
gepubliceerd in LB 50 (1961)12.

Middelnederlandse letterkunde: eerste periode
Men weet, dat er aan de mnl. literatuur een lang voorspel is voorafgegaan, dat zich
uitstrekt over de Merovingische en Karolingische periode tot op de drempel van de
12e eeuw. Veel van wat er toen werd geschreven, kan tot de mnl. letterkunde gerekend
worden of er onrechtstreeks mee in verband worden gebracht. Niet alles evenwel.
Menig werk is in het Latijn gesteld, of behoort op de een of andere manier (ook) tot
de Duitse literatuur. Een bijkomstige moeilijkheid ligt hierin, dat onze mnl. letteren
slechts zeer fragmentarisch zijn overgeleverd, als ‘wrakstukken die na een storm zijn
aangespoeld’13.
Dat de ‘winileodos’, waarvan sprake is in een bekend capitularium van Karel de
Grote uit het jaar 789, profane liefdesliederen in de volkstaal zijn geweest, staat voor
P.B. Wessels, Zur Wesensbestimmung des Winelieds (Neophil 41, 1957) zo goed als
vast. Meer weten we er echter niet over. Daarentegen zijn wij over de oudgermaanse
heldenepen beter ingelicht. Lezenswaard is vooreerst het overzichtelijke werkje van
J. de Vries Heldenlied en heldensage (Utrecht 1959), dat naast veel andere stof ook
de Germaanse heldenliederen en de IJslandse sagen behandelt; hiervan bestaat een
Duitse (Bern 1961; Sammlung Dalp, 78) en een Engelse vertaling (Londen 1963;
Oxford Paper Backs, 69).
Door een gelukkig toeval, want door twee monniken te Fulda als schrijfoefening
opgetekend, is het Hildebrandlied tot ons gekomen, het enige voorbeeld van een
Westgermaans, waarschijnlijk Nederlands heldenlied, dat nog uit de Merovingische
tijd zou dagtekenen. J. Hennig toetste het op zijn historische waarachtigheid in Ik
gehorta dat seggen. Das Problem der Geschichtlichkeit im Lichte des
Hildebrandliedes, DVjs 39 (1965).
Onder de Karolingers ontstonden uit de oude heldenliederen de omvangrijker
epische gedichten door het verschijnsel van de epische concentratie en concatenatie.
Vooral de in het mhd. overgeleverde Kudrun is voor de Nederlandse letter12
13

Voornamelijk gebaseerd op persoons- en plaatsnamen is de Proeve van een oudnederlandse
grammatica van M. GYSSELING, SGG 3 (1961), 4 (1964).
W.P. GERUITSEN, Die Wrake van Ragisel I, Assen 1963, p. 147.
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kunde van belang, omdat de kern ervan op onze bodem is ontstaan. Nadat L. Peeters
in LB 50 (1961) Kudrun und die Legendendichtung had onderzocht en betoogd, dat
een ‘Vorstufe’ van de Vlaamse legende van Hilde, beschreven in de Vita Pharaildis,
ten grondslag ligt aan het Kudrun-gedeelte in het mhd. epos, heeft hij in zijn Utrechtse
dissertatie Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos
(Meppel 1968) uitvoerig de lokalisering van het werk in de landen bij de Noordzee
besproken, meer bepaald Friesland (dat toen veel uitgestrekter was dan nu) en de
Scheldemonding. Een samenvatting van zijn opvattingen kan men lezen in Het
Kudrunepos en zijn achtergronden, geschreven voor WT 28 (1969). In LT 222 (1963)
heeft J.W. Vorrink in een bijdrage over Die Urgudrun betoogd, dat ‘die Gudrun ein
rein holländisches Werk sein muss und um 1100 entstanden.’ Hij ondervond veel
tegenspraak: niet het minst H. Bruch opperde in De Hollandse graven en het
Gudrunepos, LT 224 (1964) ernstige bezwaren.
De kerstening van de Germanen bood voor de woordkunst nieuwe stof, die met
geestdrift werd aangegrepen. Wellicht op aansporing van Lodewijk de Vrome ontstond
ca 830 de Heliand, het eerste grote gedicht uit deze streken met zuiver christelijke
inhoud, overgeleverd in het Saksisch, doch met vele Nederfrankische en Friese
eigenaardigheden, zodat J. van Ginneken (Onze Taaltuin 1933), en in zijn spoor Van
Mierlo (Letterk. v.d. Middeleeuwen I, 1949 2, p. 38), de dichter voor ons hebben
willen opeisen14. Heliand: het lied van de heiland, [Een] Proeve van vertaling der
eerste twee zangen in modern Nederlands leverde J.A. Huisman in NTg 55 (1962).
Over de architectonische aspecten van het verhaal schreef W. Krogmann in Deutsches
Bibliothek-Archiv, Abhandlungen und Vorträge 1 (Hamburg 1964); J. Rathofer
bestreed zijn zienswijze in ZfdAL 93 (1964). Van J.J. Weringh is het Utrechtse
proefschrift Heliand und Diatessaron (Assen 1965; Studia Germanica, 5).
In onze vorige kroniek (SpL 2, 1959, p. 287) hebben wij gewezen op de discussie
tussen J. van Mierlo en Italo Siciliano met betrekking tot het ontstaan van de chansons
de geste. In een recente publikatie, Les chansons de geste et l'épopée (Turijn 1969),
poneert de Venetiaanse geleerde dat het probleem onoplosbaar is en hij herleidt de
hypothesen van zijn voorgangers tot hun ware verhoudingen. Belangrijk in dit verband
is ook het uitvoerige werk van R. Menéndez Pidal, La chanson de Roland y el
neotradicionalismo (Origines de la épica románica), Madrid 1959; vertaald door
L.M. Cluzel, La chanson de Roland et la tradition épique des Francs, Parijs 19602.
In het Maaslandse gebied valt vóór 1200 reeds een duidelijke literaire activiteit te
bespeuren: daar horen niet enkel Veldekes Eneïde en diens minneliederen thuis, maar
ook de vóórhoofse Venlose Aiol en de hoofse Trierse Floyris. Op grond daarvan
meent G. de Smet in Oostmaaslandse epische poëzie rond 1200 (WT 28, 1969) te
mogen besluiten tot het bestaan van een oostelijke literatuurprovincie met
Oudlimburgs-Gelders karakter; veel schijnt erop te wijzen, dat

14

Tegenwoordig plet men voor het klooster Werden aan de Roer.
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Veldeke en de Floyrisdichter putten uit een gemeenschappelijk fonds, waaraan ook
de Duitse poëzie deel heeft gehad15. Voor Vlaanderen en Brabant, a fortiori voor
Holland, is dat alles niet zo duidelijk en vallen er geen geschreven teksten aan te
wijzen. Dit betekent geenszins, dat er in deze gewesten geen letterkundige traditie
zou hebben bestaan. Het omgekeerde lijkt veeleer het geval. In De aanvang van de
mnl. geschreven literatuur, VMA 1968, komt M. Gysseling tot de conclusie, ‘dat in
Vlaanderen literaire handschriften reeds in de 12e, vermoedelijk zelfs reeds in de
11e eeuw in omloop waren.’ Vlaanderen zou zelfs op het einde van de 11e eeuw een
soort van avant-gardepositie hebben ingenomen; eerst in de 12e eeuw wordt de mnl.
letterkunde duidelijk schatplichtig aan Frankrijk16.
De fragmenten van de Limburgse Aiol zijn door J. Deschamps en M. Gysseling
uitgegeven in SGG 8 (1966); daar vindt men alle oudere edities vermeld en alle tot
nu toe bekende fragmenten afgedrukt met een uitgebreid glossarium. Op 27 oktober
1957 sprak wijlen J. van Cleemput op een sectievergadering van de Zuidnederl.
Maatsch. v. Taal- en Letterk. en Gesch. over de datering van die fragmenten.
Overleden tengevolge van een verkeersongeval in 1958, is hij niet meer in staat
geweest zijn referaat persklaar te maken. Zijn Proeve van datering van de
Aiolfragmenten werd bezorgd door G. de Smet in WT 28 (1969); op grond van
orthografie, grafische eigenaardigheden en spellinggewoonten wordt aangenomen
dat ze ca 1250 zijn geschreven. Samen met M. Gysseling is De Smet ook de uitgever
van Die Trierer Floyris-Bruchstücke; men vindt ze afgedrukt, met grammatica en
glossarium, in SGG 9 (1967). Over Taal en herkomst van de Trierse Floris had De
Smet voorheen al een en ander medegedeeld op een sectievergadering van de
Zuidnederl. Maatsch. v. Taal- en Letterk. en Gesch. (4 oktober 1964).
Het enige, gaaf bewaarde meesterwerkje van de vóórhoofse epiek, dat bovendien
wellicht oorspronkelijk Nederlands is, mocht zich in de blijvende belangstelling van
de filologen verheugen. A.M. Duinhoven bezorgde Karel ende Elegast. Diplomatische
uitgave van de mnl. teksten en de tekst uit de Karlmeinetcompilatie, 2 dln., Zwolle
1969 (Zwolse Dr. en Herdr., 62); het is een indrukwekkende paralleluitgave, opgezet
als de Reinaerteditie van Hellinga, die van groot belang zou kunnen blijken te zijn
voor de Karel ende Elegast-studie. In de uitgave van E. Rombauts (Zwolle 19685;
Klass. uit de Ned. Letterk., 4), oorspronkelijk verzorgd door W. van den Ent, is de
tekst overgezet in de hedendaagse spelling; de editie van R. Roemans en H. van
Assche (Antwerpen 19666; Klass. Galerij, 9) bevat een volledige bibliografie17.
In SpL 13 (1970-71) toonde H. Vekeman aan, dat de kern van De verhaal-

15

16

17

Cfr. J. NOTERMANS, Proza en dichtkunst in het land zonder grens tijdens de middeleeuwen,
De Bronk 8 (1961), over de beoefening van de letterkunde in het Latijn aan middeleeuwse
kloosters in de streek tussen Maas en Rijn.
F. BURVENICH, Opvattingen over de ontstaansgeschiedenis der Nederlandse letterkunde bij
de Nederlandse literatuurhistorici der 19e en 20e eeuw, Licentiaatsverhandeling K.U.L.
1960, hebben wij niet kunnen raadplegen.
Niet gepubliceerd is de licentiaatsverhandeling van J. LAUWAERT, Karel ende Elegast.
Diplomatische uitgave van de postincunabel B van de K.B, te Brussel, met inleidende studie
over de verschijningsvormen van de Karel ende Elegast, K.U.L. 1964.
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techniek in ‘Karel ende Elegast’ ligt in de wisselwerking tussen de wereld van het
verhaal en de wereld van de toehoorder. In dezelfde jaargang van hetzelfde tijdschrift
besprak A.M. Duinhoven een kennelijk corrupte plaats in de tekstoverlevering,
waarbij hij zich schaart aan de zijde van G.G. Kloeke: Elegast maakt zich bekend in
regel 507 en niét in regel 481.
Karel ende Elegast behoort tot wat men in de Franse literatuur noemt het ‘épopée
royale’; voor de kennis van het meest populaire ‘épopée féodale’ uit onze letterkunde,
de Renout van Montalbaen, zijn wij nog altijd aangewezen op de uitgave van P.J.J.
Diermanse (Leiden 1938); de editie van D. van Maelsaeke (Antwerpen 1966; Klass.
Galerij, 156) is onnauwkeurig en vertoont krasse staaltjes van sloddervosserij.
Als gevolg van de codificatie van de ridderwet onder de Capetingers in de 12e
eeuw ontstaat het eerst in Frankrijk, later elders in Europa, een meer hoofse epiek.
Er wordt een ‘ritterliches Tugendsystem’ ontworpen, dat al gauw zijn neerslag vindt
in de literatuur. Hierover kan men lezen bij D. Rocher, Tradition latine et morale
chevaleresque, een artikel verschenen in EG 19 (1964). Over De transcendentale
schoonheid van de heer in de hoofse cultuur schreef S. Keuleers in TVUB 7 (1964-65).
Aan de hand van een semantisch onderzoek; wordt de structuur van het
schoonheidsvocabularium onderzocht in de ‘roman d'Enéas’ en wordt betoogd, dat
de lof van de heer (ridder) het centrale thema uitmaakt van de hoofse roman: hij
verschijnt als de bezitter van alle deugden, de schoonheid is hun synthese.
Een eerste groep hoofse romans in het Nederlands vormen de z.g. klassieke romans,
waarvan de stof aan de oudheid is ontleend. Segher Diergotgaf, Tprieel van Troyen
werd naar het Hulthemse hs. opnieuw uitgegeven door G.G. de Waard en G. Ch.
Dupuis (Gorinchem 1965). Op het 28e Nederlands Filologencongres, in 1964
gehouden te Nijmegen, hebben W.P. Gerritsen en F. Ch. van Gestel De Troje-roman.
van Segher Diergotgaf gekarakteriseerd als de oudste bewerking in de volkstaal van
de ‘matière de Troie’, waarvan maar één episode wordt behandeld in de vorm van
een korte roman die als een eenheid is geconcipieerd; Tprieel-gedeelte is in hoofdzaak
van Seghers eigen vinding en dus niet naar Benoît de Sainte-More. In Les relations
littéraires (zie infra, noot 19) gaat Gerritsen nog een stap verder en beweert p. 40 ‘à
coup sûr de sa propre invention.’
De belangstelling voor de Arturromans is in het voorbije decennium geenszins
verzwakt: de ‘matière de Bretagne’ biedt de filoloog zoveel intrigerends! Voor een
eerste kennismaking verwijzen wij naar Arthurian literature in the middleages, a
collaborative study ed. by R.S. Loomis (Oxford 1959); H. Sparnaay geeft er een
overzicht van de mnl. romans en bespreekt achtereenvolgens de Merlijncyclus, de
Lancelot-cyclus, Perchevael, de Wrake van Ragisel, de Ridder metter Mouwen,
Walewein en Ferguut. Belangrijk is ook het boekje, dat K.O. Brogsitter heeft gewijd
aan de Artusepik (Stuttgart 1965; Realienbücher f. Germanisten, M 38). Over de
verbreiding van de keltische stof uit Chrétien de Troyes'
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romans over Europa en de bewerking ervan schreef J. Frappier in Le roman breton
(z.p., 1949), dat wij in onze vorige kroniek hebben vergeten te vernoemen. Een
bijdrage tot de kennis van het ‘queste’-motief vormt Die Suche in Dichtungen des
Mittelalters van F. Ohly in ZfdAL 94 (1965).
Twee aansluitende stroken perkament, waarschijnlijk uit de 14e eeuw, in Praag
ontdekt door prof. B. Ryba, werden gepubliceerd door L. Zatočil in Germanistische
Studien und Texte, I. Beiträge zur deutschen und niederländischen Philologie des
Spätmittelalters (Brno 1968): het betreft de Prager Bruchstücke einer bisher
unbekannten mittelfränkischen Übertragung der mnl. Versbearbeitung von Chrétiens
de Troyes Percevalroman (Li contes del graal), die een verloren gegane Rijnlandse
Arturepiek laten veronderstellen. De publikatie gaf aanleiding tot enige bedenkingen
van M. Draak in NTg 62 (1969); volgens haar representeren de Praagse fragmenten
niet een onbekende mfrk. bewerking van de mnl. Perceval, alleen maar een tot dusver
onbekend handschrift van een reeds lang bekende bewerking, waarvan een ander
fragment, dat zich tegenwoordig in de Landesbibliothek te Düsseldorf bevindt, eerder
is uitgegeven door F. Deycks in Carminum epicorum Germ. Nederl. saec. XIII et
XIV fragmenta (1859), door J. te Winkel in TNTL 13 (1894) en door N. de Pauw in
Mnl. Ged. en Fragm. (Gent 1903)18.
De volledige editie van Walewein door G.A. van Es, 2 dln. (Zwolle 1957), waarop
wij hebben gewezen SpL 2 (1959) p. 289, gaf J. van Mierlo enkele Aantekeningen
bij een nieuwe uitgave van de Jeeste van Walewein in de pen, die postuum verscheen
in VMA 1958 en waaruit wij vooral onthouden dat de Vlaamse geleerde blijft bij
zijn vroege datering, ca 1180, althans voor het gedeelte van de roman dat aan Penninc
kan worden toegeschreven; tegelijk blijft hij overtuigd van de oorspronkelijkheid
van het werk. Zijn opvattingen over De compositie van de Walewein zette P. Minderaa
uiteen in Vriendenbundel-Kossmann, 's-Gravenhage 1958 (herdrukt in: Opstellen
en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd, Zwolle 1964).
Over de opbouw van de reusachtige Lancelot-compilatie van Lodewijk van
Velthem, die in hs. 129 A 10 op de K.B. te Den Haag wordt bewaard, schreef P. Th.
Elsinga in SpL 12 (1969-70) onder de titel Gegevens van letterkundige handboeken
met elkaar vergeleken een merkwaardige bijdrage, die een waarschuwing moge zijn
voor ieder die met goed vertrouwen een handboek raadpleegt. Eruit blijkt hoe
Jonckbloet ter zake pionierswerk heeft verricht en zijn opvolgers uit zijn werk hebben
overgenomen, maar daarbij de meest ongelooflijke fouten hebben gemaakt. Gaan
wij echter liever na welke stukken uit de compilatie het voorwerp zijn geweest van
recente publikaties.
W.P. Gerritsen wist iets mede te delen over L'épisode de la guerre contre les
Romains dans La mort Artu néerlandaise in de Mélanges offerts à Jean Frappier
(Genève 1970). Hij is ook de uitgever van Die Wrake van Ragisel. Onderzoekingen
over de mnl. bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een

18

Cfr. Petit, no 450b, 1442e,f.
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uitgave van de Wrake-teksten, 2 dln. (Assen 1963; Neerlandica Traiectina, 13). Zijn
belangstelling is vooral gegaan naar die gedeelten van de Wrake, waar de mnl. vertaler
afwijkt van zijn origineel. Nadat hij al in 1962 in een lezing over Galfredus de Vino
Salvo en de mnl. bewerkers van epische poëzie, gehouden op het 27e Nederlands
Filologencongres te Utrecht en in extenso afgedrukt in NTg 56 (1963), had gewezen
op de betekenis van de 12e en 13e-eeuwse poëtica voor een verhelderend inzicht in
de werkwijze van de mnl. ‘remanieurs’ van Oudfranse poëzie19, heeft Gerritsen in
zijn editie de elf overgebleven fragmenten van de Wrake en de bewerking ervan in
de Lancelot-compilatie vergeleken met het origineel en onderzocht in het licht van
de letterkundige theorieën van Mathieu de Vendôme (Ars Versificatoria, 1175) en
Geoffroi de Vinsauf (Poetria Nova, ca 1210). Uit dit onderzoek is gebleken, dat de
onbekende vertaler van de fragmentarisch overgeleverde 13e-eeuwse Wrake een
zeer verdienstelijk dichter is, die in staat was een creatieve bewerking te geven van
het verhaal. In overeenstemming met de regels van de ‘amplificatio’ heeft hij de
Vengeance Raguidel sterk uitgebreid, in het bijzonder met beschrijvingen die als de
‘topoi’ van de Arturliteratuur kunnen worden gekenmerkt; anderzijds is hij erom
bekommerd geweest het verhaal te intensiveren en een omwerking in hoofse zin te
leveren van zijn voorbeeld. De uit de 14e eeuw daterende verkorting van de
13e-eeuwse Wrake-vertaling, die Van Velthem heeft opgenomen in zijn compilatie,
is niet zo hoog aan te slaan. Het is de bedoeling geweest de tekst te moderniseren en
aan te passen aan de gewijzigde smaak van het publiek, waarbij de bewerker soms
onhandig is te werk gegaan. Dat hij bij zijn verkorting de techniek heeft toegepast
van de ‘abrevatio’, het procédé dat in de Artes Poeticae als de tegenhanger van de
amplificatio wordt beschreven, kan moeilijk in twijfel worden getrokken.
Het boek van Gerritsen in door de Nederlandse mediëvisten met instemming
ontvangen. In Pleidooi voor de Philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime
betekenis van het woord (TNTL 81, 1965) wijst G.I. Lieftinck erop, hoe Gerritsen
van de filologische ontleding uit komt tot een verrassend inzicht in de literaire
kwaliteit van de door hem bestudeerde teksten. N. de Paepe had ook veel lof, maar
was niet helemaal voldaan, omdat er geen antwoord was gekomen op de vraag of er
een structuur ten grondslag ligt aan de Vengeance Raguidel, aan de fragmenten en
aan de volledige bewerking in de Lancelot-compilatie. Hij vond de kwestie zo
belangrijk, dat hij er twee artikelen aan wijdde in LB 53 (1964) en LB 54 (1965). In
de Vengeance ziet hij een structuur en een daarmee samenhangende zin (betekenis),
maar wat de complete Wrake betreft is zijn oordeel vernietigend: de compilator zou
het verhaal verkort hebben tot niet meer dan een berijmde samenvatting van wat eens
een mooie Artur-roman was. H.

19

Cfr. W.P. GERRTTSEN, Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au moyen âge;
quelques observations sur la. technique des traducteurs, Actes du 7ième Congrès [mei 1965]
de la Société française de Littérature Comparée, Parijs 1967. Ald. p. 38: ‘il paraît que pour
eux (= de vertalers) la traduction pouvait s'accompagner d'un processus d'amplification.’
Over de amplificatio ook A.C. SPEARING, Criticism and medieval poetry (Londen 1964) en
E.H. DUNCAN in Modern Philology 66 (1968-69).
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Paardekooper-van Buuren was het daarmee helemaal niet eens. In Die Wrake van
Ragisel in de Lancelotkompilatie (NTg 62, 1969) tracht zij aan te tonen, dat de dichter
van de compilatie zijn voorbeeld heeft overtroffen: de ‘zin’ van de Vengeance
Raguidel heeft hij niet laten verdwijnen, maar er een hogere en meer algemene
strekking aan gegeven.
Zoals men weet, bevat de Lancelot-compilatie ook een beknopte bewerking van
de roman van de Ridder metter Mouwen20, naar een ouder mnl. origineel; een fragment
van die onverkorte versie, door hem in Hasselt ontdekt (Rijksarchief, fragm. neerl.
1), publiceerde J. Deschamps in Liber Alumnorum Prof. Rombauts (Leuven 1968).
De editie door M. Steel van een nieuwgevonden Moriaen-fragment in Appeltjes uit
het Meetjesland 4 (1952), waarop wij de aandacht vestigden in onze vorige kroniek,
is slordig en voldoet niet; wij menen te weten, dat M. Gysseling er een nieuwe uitgave
van voorbereidt. Intussen handelde H. Paardekooper-van Buuren over Betrekkingen
tussen de mnl. Moriaen en de Parzival van Wolfram von Eschenbach in NTg 62
(1969); zij ziet overeenkomsten in situaties, overeenkomst in idee en overeenkomsten
in structuur. Zum literarischen Motiv der Vatersuche is de titel van een studie van
A. van der Lee (VKNAWL 63, 1957), die niet zonder belang is voor de interpretatie
van deze legitimatieroman. Een moderne en zeer persoonlijke visie op Maerlants
Arturroman Torec gaf R.A. Cornets de Groot in Chemisch reinigen, Maatstaf 13
(1965-66). Vermelden we tenslotte, dat in 1964 de derde druk verscheen van M.
Draaks Lanceloet en het hert met de witte voet, zonder substantiële wijzigingen
(Zwolse Dr. en Herdr., 6).
Bijzonder belangrijk, omdat de taal aanzienlijk ouder lijkt dan de 13e eeuw, zijn
Die niederfränkischen Tristan-Bruchstücke (Cod. Vind. Ser. Nova 3968), uitgegeven
en gecommentarieerd door G. de Smet en M. Gysseling in SGG 9 (1967).
Van de opmerkelijke ridderroman Ferguut bezorgde A.C. Bouman een editie met
inleiding en aantekeningen, Zwolle 1962 (Klass. uit de Ned. Letterk., 18). Op het
28e Nederlands Filologencongres, gehouden te Nijmegen in 1964, sprak W.J.M.A.
Asselbergs over De epische structuur van Ferguut; de tekst van dit referaat kan men
lezen in SpL 8 (1964-65). Hij beschouwt Ferguut als een ontwikkelingsroman
(Bildungsroman), waarvan de episoden zijn verweven tot de vervulling van drie
verlangens, het verlangen naar volwaardig ridderschap, het verlangen naar afdoende
wraak op de spotter Keye en het hoofse verlangen naar de liefde van Galiene. In
Structuur en zin [=sens] van de Ferguut wijst H. Paardekooper-van Buuren op de
strakke ordening van de avonturen in dit verhaal: zij vormen twee groepen die als
het ware elkaars spiegelbeeld zijn (NTg 57, 1964).
De mogelijk nog uit de l-2e eeuw daterende Reis van Sinte Brandaen moet eveneens
tot de keltische cultuursfeer gerekend worden. Dit half geestelijk, half

20

Uitgeg. door B.M. VAN DER STEMPEL, Roman van den Riddere metter mouwen, Leiden 1913
(Bibl. v. mnl. Letterk.).
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wereldlijk heldenepos illustreert op treffende wijze hoe groot de invloed van de Ierse
letterkunde op de Westeuropese is geweest. In Le roman irlandais de Brandon
(Festschrift Franz Dornseiff, Leipzig 1953) heeft M.G. Schreeber terecht onderstreept,
dat ‘1'influence de ce roman sur la littérature de 1'Europe au moyen âge serait
beaucoup plus grande qu'on ne le pense généralement.’ Met reden heeft men de Reis
van Sinte Brandaen in verband gebracht met het Ierse genre der Immrama, in het
bijzonder met de ‘Immram Maeldúin’, waarvan gebruik is gemaakt door de auteur
van een Latijns prozageschrift, dat waarschijnlijk in de 10e eeuw is ontstaan, de
Navigatio Sancti Brendani abbatis, door C. Selmer opnieuw uitgegeven ‘from early
Latin manuscripts’ in de reeks Publications in Mediaeval Studies, 16 (Indiana 1959);
hierover leze men nog M. Esposito in Scriptorium 15 (1961).
Na T. Dahlberg, Brandaniana. Kritische Bemerkungen zu den Untersuchungen
über die deutschen und niederländischen Brandan-Versionen der sog. Reise-Klasse
(Göteborg 1958), scheen het onderzoek in een windstilte te zijn geraakt. Om het
terug op dreef te helpen, heeft de redactie van LB het initiatief genomen de gehele
eerste aflevering van jaargang 59 (1970) aan Brandaen te wijden. In een korte inleiding
noemt J. Goossens onder de problemen die zijn op te lossen, de plaatsbepaling ervan
in de Rijnlands-Limburgse epische literatuur van vroeghoofse vormgeving. In
Brandanprobleme belicht L. Peeters de verloren mystiek-gekleurde versie van het
gedicht, waarop in de mhd. Wartburgkrieg wordt gezinspeeld, een versie die
vermoedelijk een bemiddelende rol heeft gespeeld tussen de Navigatio en de
Reis-teksten. H. Beckers behandelt de verhouding van Brandan und Herzog Ernst;
hij helt over tot de mening dat ‘in beiden Dichtungen die nähmliche Stimmung zu
verspüren (ist), die den Menschen eingeborene, durch das Kreuzzugserleben mächtig
erregte und gesteigerte Lust am Erzählen abenteuerlicher Fahrten zu fernen,
märchenhaften Küsten.’ R. Peters onderzoekt Die Reime der mnl.
Brandaen-Versionen. G. de Smet bestudeert in Schip en zee De nautische
woordenschat van de mnl. Brandane-gedichten en van Heinric van Veldeken, om tot
de voorzichtige conclusie te komen dat Veldeke zich op het stuk van scheepstermen
eerder aansluit bij de reconstrueerbare mfrk. Brandan dan bij de overgeleverde mnl.
geschriften. Een tweede bijdrage van L. Peeters, De reis van Sente Brandane, v.
137-260, gaat over de religieuze achtergronden van de reuzenhoofdepisode, die hij
voor oorspronkelijk mnl. houdt21.
Misschien is Madoc, waarop wordt gezinspeeld in Reinaert v. 1, een collega van
Sinte Brandaen. Meende L. Peeters aanvankelijk, dat Willem's Madoc (LB 48, 1959)
een confrater zou zijn geweest van de hl. Winnoc, die een zeereis maakte naar het
hiernamaals en over wie bijzonderheden zijn medegedeeld in de ASS. Novembris
Tom. III p. 253 vlg., dan doet Madoc als zeevaarder hem eerder denken aan de
anglonormandische Histoire de Foulque fitz Warin (roman du XIVe siècle, éd. par
L. Brandin, Paris 1930), de geschiedenis van een historische
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De Afrikaanse dichter D.J. OPPERMAN maakt van deze episode gebruik in het sonnet Swart
Kop (Engel uit die Klip, 1950). Cfr. SpL 10 (1966-67), p. 19.
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persoonlijkheid rond 1200, de outlaw Fouke, die over de diensten van schepenbouwer
en uitermate geroutineerd zeevaarder Madoc kon beschikken.
Om ons overzicht van de hoofse epiek te besluiten nog iets over de z.g. Oosterse
romans. In De mnl. Parthonopeusfragmenten en het oudfranse origineel (SpL 6,
1962-63) wijst S.P. Uri erop, dat de bestaande edities nauwelijks voldoening schenken;
nader onderzoek van de handschriften, die gebrekkig zijn gepubliceerd, zou stellig
veel nieuws kunnen brengen. In SpL 7 (1963-64) maakt hij De oorsprong van de
stof in de Partonopeus van Blois tot voorwerp van zijn onderzoek; ook hier is nog
veel onzeker. Zoals bekend, werd het verhaal in de 16e eeuw als volksboek bewerkt;
de uitgave ervan hebben we weer aan S.P. Uri te danken: De historie van Partinoples,
grave van Bleys, naar de druk van...1644 (Leiden 1961; Ned. Volksboeken, 14). In
de inleiding wordt aanvaardbaar gemaakt, dat deze bewerking niet teruggaat op het
oudfranse gedicht, noch op de mnl. vertaling ervan, maar geschiedde naar het Spaanse
volksboek.
Van de bekoorlijke middeleeuwse idylle Floris ende Blancefloer, aan Diederic
van Assenede toegeschreven, werden edities bezorgd door J.J. Mak (Zwolle 19642;
Klass. uit de Ned. Leterk., 13) en door P. de Keyser (Antwerpen 19673; Klass. Galerij,
25). In TNTL 80 (1964) wijst N. Wijngaards op Topen en symbolen in de roman van
Floris ende Blancefloer, voornamelijk in twee episoden: Blancefloers graf en de
ontmoeting tussen de twee gelieven in Babylon. Met betrekking tot het oorspronkelijk
Franse voorbeeld rijst de vraag naar de herkomst van de oosterse elementen. F.C. de
Vries, Floris and Blancheflur, A Middle English Romance (Groningen 1966), is van
mening dat ze te diep in het verhaal verankerd liggen om de oudfranse roman als een
originele schepping te beschouwen. N. de Paepe, LB 55 (1966) p. 157 vlg. acht het
echter wel mogelijk dat de oudfranse roman oorspronkelijk zou zijn.
Aan de ontdekking van brokstukken van versneden middeleeuwse handschriften
in boekbanden is nog geen einde gekomen. In TNTL 76 (1958) publiceerde K.
Heeroma teruggevonden fragmenten van Barlaäm en Josaphat (U.B. Göttingen, Ms.
theol. 98) en Boudewijn van Seborch (U.B. Amsterdam, E 973). Losgeweekt uit een
oude druk van Bartolus' Commentaria, berustend op de Hofbibliotheek te Leeuwarden,
zijn de fragmenten van de l4e-eeuwse ridderroman Florigout, eveneens uitgegeven
door K. Heeroma (Leiden 1962; Bijdr. tot de Ned. Taal en Letterk., 3). In
Germanistische Studiën und Texte, I. Beiträge zur deutschen und niederländischen
Philologie des Spätmittelalters (Brno 1968) verzorgde L. Zatočil de editie van de
Prager Bruchstücke einer Pergamenthandschrift eines neuen mnl. Kreuzzugromans
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Tenslotte kon G. de Smet in Ein
vergessenes Bruchstück eines mnl. Romans aus dem 13. Jahrhundert (SGG 11, 1969)
aantonen, dat Bartsch, Germania 5 (1868) pp. 356-361 uit het Nederlands taalgebied
afkomstig moet zijn.
De publikaties over Henric van Veldeke worden zo talrijk, dat een
Veldekebibliografie stilaan oeverloos dreigt te worden. Uiteraard moeten wij ons
beperken tot het belangrijkste. J. Notermans gaf een algemeen overzicht van Hendrik
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van Veldekes letterkundige nalatenschap in LT 193 (1958). Van dezelfde auteur is
Veldeke in vogelvlucht sinds 1745 (Maastricht 1967), een proeve van bibliografie,
beginnend met een Latijnse rede van Johann Cristoph Gottsched uit 1745 en eindigend
met een artikel van Leo Delfos in Wet. Tijd. 1966.
Nu het dispuut Van Mierlo vs. Frings/Schieb is uitgewoed door het overlijden van
de twee voornaamste opponenten, is het mogelijk geworden de resultaten van hun
pennetwist objectief samen te vatten. Voor wat het aandeel betreft dat de Vlaamse
geleerde erin heeft gehad, is dit reeds gedaan door G. de Smet in J. van Mierlo en
het Veldekeprobleem (Groningen 1963; Voordr. gehouden voor de Gelderse
Leergangen te Arnhem, 8). Van Mierlo heeft gemeend in het algemeen trouw te
kunnen blijven aan het beeld dat hij in zijn eerste Veldekewerken had ontworpen, al
hebben nieuwe inzichten, gegroeid uit soms hartstochtelijke polemieken, hem accenten
doen verleggen en allerlei retouches doen aanbrengen. Tot het einde toe heeft hij
Veldeke gezien niet enkel tegen de achtergrond van een Brabants-Vlaamse (dus
westelijke) literatuur en cultuur, maar uitsluitend als exponent en vertegenwoordiger
hiervan, terwijl Th. Frings en G. Schieb hem zien tegen de achtergrond van een
Rijnlandse (dus oostelijke) traditie. Misschien is alles hoofdzakelijk een kwestie van
optiek geweest. Gabriele Schieb schijnt het daarmee niet oneens in haar repliek op
De Smet, TNTL 80 (1964). Op zijn beurt heeft L. Delfos in WT 24 (1964-65) met
aandrang gepoogd te betogen, dat Hendrik van Veldeke onder de Brabanders verkeerd
en gewerkt heeft. Waar Frings en Schieb (Veldeke und Hadewijch, PBB 69, 1947)
tot het besluit zijn gekomen dat Veldekes lyriek wortelt in een autochtoon
Limburgs-Brabantse traditie, is er niets dat ons belet aan te nemen, dat ook zijn epiek
uit dezelfde inheemse teelgrond kan zijn gegroeid. In een Slotwoord over Veldeke's
taal (WT 25, 1966; WT 26, 1967) komt Delfos op het probleem terug. Er bestaat
geen enkele reden om Veldekes taal en dichtwerken van het domein der Nederlandse
taal en letterkunde af te scheiden en ze in een eigen vakje met de naam ‘maaslands’
onder te brengen, want Veldeke is geen Maaslander; hij heeft hoofdzakelijk voor
Brabanders geschreven en zijn invloed in het Brabantse blijkt uit de poëzie van
Hadewijch.
Nadat reeds in 1956 Sente Servas kritisch was uitgegeven door Th. Frings en G.
Schieb (Die epischen Werke des Henric van Veldeken, 1), bezorgden zij in 1964-65
Henric van Veldeken[s] Eneide, 3 dln.22. Het eerste deel bevat, naast de inleiding, de
tekst met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in de oorspronkelijke
‘maaslandse’ taalvorm gereconstrueerd; het tweede deel is gevuld met
‘Untersuchungen’; het derde deel (in voorbereiding) zal bestaan uit een glossarium23.
Aan deze monumentale editie zijn een hele reeks voorstudies

22

23

Over de betekenis van deze uitgaven zijn de meningen verdeeld. J. GOOSSENS, Zur
wissenschaftlichen Bewertung der Veldeke-Ausgaben von Theodor Frings und Gabriele
Schieb, ZfdPh 88 (1969) poneert ‘dass man nicht kann behaupten, dass Frings und Schieb
uns den echten Veldeke geschenkt haben.’
Cfr. G. SCHIEB, Vorschau auf ein Spezialwörterbuch zu Veldekes Eneasroman, Handel. v.d.
Zuidned. Maatsch. v. Taal- en Letterk. en Gesch. 21 (1967).
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voorafgegaan. In Die handschriftliche Überlieferung der Eneide Henrics van Veldeken
und das limburgische Original (Berlijn 1960; Sitzungsberichte d. deutschen Akad.
d. Wiss. zu Berlin, Klasse f. Sprachen, Literatur und Kunst, Nr 3) tracht G. Schieb
aan te tonen, hoe bepaalde kenmerken van Veldekes taal zich in de tekstfiliatie hebben
weten te handhaven. Haar artikel Auf den Spuren der maasländischen Eneide Henrics
van Veldeken (SGG 3, 1961) brengt haar tot het besluit dat ‘trotz ununterbrochener
Bindungen an den Westen Veldekes Sprache von Natur auf der Seite des Ostens
(liegt), jenseits der tiefen Bruchstelle zwischen Flandern-Brabant auf der einen, und
Limburg-Geldern-Köln auf der anderen Seite’. In De maaslandse Eneide van Henric
van Veldeken (WT 22, 1962) geeft zij een beeld van de werkwijze, die zij en Frings
hebben gevolgd bij de reconstructie van het gedicht uit de middel- en opperduitse
handschriftelijke overlevering.
G. Schieb zegt, dat de naam Eneide door Veldeke tweemaal wordt gebruikt, maar
dan om de Aeneis van Vergilius aan te duiden. Daarom spreekt zij liever over de
‘Eneas-roman’: Zum Titel der ‘Eneide’ Henrics van Veldeken, PBB (Halle) 84 (1962);
zie ook J. Notermans in LT 200 (1963). De verbazende lotgevallen van Veldekes
Eneide vormen het voorwerp van een kritisch onderzoek van L. Delfos in WT 24
(1964-65): de ‘diefstal’ van het voor viervijfde voltooide handschrift uit de handen
van Margareta van Kleef wordt naar het rijk van de fictie verwezen. Hiermee komt
ook het verblijf van Hendrik van Veldeke bij Landgraf von Thüringen und seine
Dichterschule, zoals J. Mendels en L. Spuler dit hebben geschetst in DVjs 33 (1959),
op losse schroeven te staan.
Over de hoofse minne in Veldekes Eneide schreef W. Schröder in ZfdAL 88
(1957-58): Dido und Lavine. Aeneas' liefde voor Dido is niet wezenlijk verschillend
van zijn liefde voor Lavinia; zij onderscheidt zich alleen daardoor, dat zij ongelukkig
eindigt. Veldekes receptie van de antieke godenwereld werd bestudeerd door M.-L.
Dittrich in ZfdAL 90 (1960-61). Van dezelfde auteur is een bijdrage over de
verhouding van de Eneide tot zijn bronnen: Die ‘Eneide’ Heinrichs von Veldeke. Ein
quellenkritischer Vergleich mit dem Roman d'Enéas und Vergils Aeneis (Wiesbaden
1965). Een herdruk van bijdragen, reeds vroeger verschenen in LB 1946, Neophil
1946 en Album-Baur (1948), maar met lichte wijzigingen door de voortschrijdende
wetenschap noodzakelijk gemaakt, vormen C. Minis' Textkritische Studien über den
Roman d'Enéas und die Eneide von Henric van Veldeke (Groningen 1960; Stud. Litt.
Rheno-Trajectina, 5). Over de rijmen in de Eneide schreef G. Schieb in Liber
Amicorum J. Notermans (1946) en in de Wiss. Zeitschr. d.
Friedrich-Schiller-Universität Jena 14 (1965). Tenslotte berichtte zij over
nieuwgevonden fragmenten van de roman in PBB (Halle) 78 (1966).
De relatie tussen Veldekes Eneide en de Straatsburgse Alexander, een veel
omstreden aangelegenheid die tot dusver tot geen duidelijke conclusies heeft geleid,
bracht G. de Smet ertoe Die Eneide Heinrichs van Veldeken und der Strassburger
Alexander nog eens met elkaar te vergelijken in LB 57 (1968). Ook K. Ruh
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Höfische Epik des deutschen Mittelalters, I. Von den Anfängen bis zu Hartmann von
Aue (Berlijn 1967), uit zich heel voorzichtig over de prioriteitsvraag; hij postuleert
het bestaan van een belangrijk literair centrum in het Nederrijns gebied, waarin de
hoven van Kleef en Gelre een rol zullen hebben gespeeld. In zijn inaugurale rede Er
impfete das erste ris, gehouden aan de universiteit van Amsterdam, onderzoekt C.
Minis wat Godfried van Straatsburg eigenlijk bedoeld heeft met zijn poëtische
waardering van Veldekes arbeid; voor hem gold de dichter als een meester in de
hoofse beschrijvingskunst (LT 230, 1965).
In Handel, v.d. Zuidned. Maatsch. v. Taal- en Letterk. en Gesch. 12 (1958) heeft
J. Deschamps voor De herkomst van het Leidse handschrift van de
Sint-Servatiuslegende van Veldeke het begaardenklooster Sint-Bartholomeus te
Maastricht aangewezen. Der Prolog des ‘Servatius’ vormt het onderwerp van een
opstel van W. Woesler in LB 56 (1967); hij ziet geen voldoende reden om vv. 35-140
als een interpolatie te beschouwen. In Nieuw licht op 'n Veldeke-facet (LT 230, 1965)
is J. Notermans van oordeel, dat de identiteit van Veldekes beschermvrouwe, ‘die
gravinne van Loon, die edele Agnes’ vaststaat24. In WT 29 (1970) constateert hij, dat
de schrijver van het Leven van Sint-Servaes weinig nauwkeurigheid toont in
historicis25.
Veldekes beschrijvingskunst, waarop hierboven werd gezinspeeld, gaf aanleiding
tot een paar interessante bijdragen van J. Notermans en G. Schieb. Eerstgenoemde
wees op enkele picturale aspecten van zijn oeuvre in LT 196 (1958) en karakteriseerde
hem als edelsteenkundige en gemmafiel in Miscellanea Trajectensia (Maastricht
1962); laatstgenoemde vestigde de aandacht op Veldekes Grabmalbeschreibungen
in PBB (Halle) 87 (1965). Tenslotte zijn er nog G. Schiebs monografie Heinrich von
Veldeke (Stuttgart 1965; Realienbücher f. Germanisten) en W. Schröders
Veldeke-Studien (Berlijn 1969; Beihefte zur ZfdPh, 1), terwijl wij niet mogen nalaten
te herinneren aan het Internationaal Veldeke-Symposium, dat op initiatief van G. de
Smet op 23 en 24 oktober 1970 te Gent werd gehouden en waarvan de referaten
eerlang gebundeld zullen worden uitgegeven.
Met de Sint-Servaeslegende hebben wij het gebied van de heiligenlevens betreden.
Veel nieuws hebben wij hier niet kunnen ontdekken. Over de Hagiografie als
levensbeschrijving handelde A. Chorus in Forum d. Letteren 4 (1963). De epische
structuur van het Leven van Sinte Lutgart werd onderzocht door S. van Houtte aan
de hand van een vergelijking van het Kopenhaagse hs. met de Vita Lutgardis van
Thomas van Cantimpré; deze onuitgegeven licentiaatsverhandeling van de K.U.L.
(1964) hebben wij niet kunnen raadplegen. Over de raadselachtige ridder Thimere
schreven G. Hendrix in OGE 40 (1966) en J. Aerts in OGE 43 (1969); Hendrix is
t.a.p. van mening dat Willem van Afflighem niet langer als auteur van de vite kan
worden gehandhaafd.

24
25

Cfr. J. BAERTEN, Agnès de Metz, comtesse de Loon et protectrice du poète Henri van Veldeke
in Hommage au professeur P. Bonenfant (Brussel 1965).
Over Legenden van de bl. Servatius in mnl. proza schreef J. DESCHAMPS in Liber Amicorum
J. Notermans, Maastricht 1964.
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Weinigen hebben het voorrecht om na veertig jaar tot het onderwerp van hun
dissertatie te kunnen terugkeren. Dit is W.H. Beuken vergund geweest met de editie
van Vanden levene ons Heren, 2 dln. (Zwolle 1968; Zwolse Dr. en Herdr., 60); aan
deze dubbele behandeling van hetzelfde onderwerp door een en dezelfde geleerde
valt de onmiskenbare vooruitgang van de Nederlandse filologie duidelijk af te lezen.
Nadat hij in NTg 51 (1958) iets had medegedeeld over de herkomst van het enige
complete handschrift Utrecht U.B. 1329 (Eccl. 507), heeft R. Lievens enkele minieme
restanten in het British Museum Add. 34392 als snippers van een manuscript van
Vanden Levene ons Heren herkend26. Nog tot de kring van de Christuslegenden, meer
bepaald van de Hl.-Kruislegenden behoort Dat boec van den houte. Eine mnl.
Dichtung von der Herkunft des Kreuzes Christi, met een inleiding opnieuw uitgegeven
door L. Hermodsson, Uppsala 1959 (Uppsala Universitets Årsskrift 1959, 1).
Er verschenen herdrukken van de Beatrijs-editie van R. Roemans en H. van Assche
(Antwerpen 19666; Klass. Galerij, 21), en van die van D.C. Tinbergen en L.M. van
Dis (Groningen 1965; Van Alle Tijden). De jongste uitgave van deze parel onzer
mnl. literatuur werd bezorgd door F. Lulofs (Zwolle 1963, 1967 2; Klass. uit de Ned.
Letterk., 24), die Beatrijs' gedrag wil verklaren uit de voorschriften door Andreas
Capellanus gegeven in ‘De arte honeste amandi’. N. de Paepe was het hiermee niet
eens en er volgde een polemiek in SpL 7 (1963-64), LB 53 (1964) en LT 1966. De
Paepe betoogt, dat men de Beatrijslegende van haar glans berooft, als men ze op een
ander vlak wil evalueren dan dat van de middeleeuwse vroomheid. J.H. Cartens acht
het in De oorsprong van de Beatrijslegende (Roeping 38, 1962) evenwel niet
onwaarschijnlijk, dat zij zich heeft ontwikkeld uit een profaan volkslied, dat, nadat
het was uitgebreid met hoofse motieven, in de monastieke sfeer van de tijd werd
gespiritualiseerd tot Marialegende; latere auteurs zouden op hun beurt vaak overbodige
uitweidingen aan de stof hebben toegevoegd27. Een van die uitweidingen is misschien
Het visioen van Beatrijs, vv. 932-974; in NTg 63 (1970) heeft P.F.J.M. Eligh
aangetoond dat het is samengesteld uit traditionele motieven, die de dichter aan de
mystiek-eucharistische voorstellingswereld van de dertiende, veertiende eeuw heeft
ontleend. F. Lulofs vroeg Begrip voer Beatrijs (LT 211, 1961) en stelde een onderzoek
in naar de allegorische verbeelding in deze mnl. legende: Beatrijs' kledij in
verschillende situaties heeft symbolische waarde, terwijl er op verscheidene plaatsen
getallensymboliek valt aan te wijzen, misschien zelfs in de grafische opbouw van
het begin van manuscript Den Haag K.B. 76 E 5. Van belang voor de tekstinterpretatie
zijn vooral P. Coenens Commentaar op twee verzen van de mnl. Beatrijs (Uit de
school van Michels, 1958) en de bijdrage van W.A.F. Janssen Om een komma. De
juiste lezing en de psychologische betekenis van Beatrijs vers 243-248 (LB 50, 1961).
Vermelden wij nog, dat Janssen in OGE 34 (1960)

26
27

Cfr. R. PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in England II, Erlangen 1901, pp. 283-84.
Over dit laatste k. reijnders, Tweemaal non in een landschap, Forum d. Letteren 3 (1962).
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een poging heeft gedaan om in de auteur van de Beatrijssproke een kloosterling te
zien uit Baudelo, welk cisterciënzerklooster met broeder Ghijsbrecht de Wilhelmiet
in betrekking kan hebben gestaan, en dat H.Th. Kok in NTg 56 (1963) zich heeft
afgevraagd of Een tweede auteur van Beatrijs aantoonbaar (?) is.
Het was lang geleden, dat zich nog iemand aan de Theofilus had gewaagd. R.
Roemans en H. van Assche hebben het gedicht opnieuw uitgegeven als nr. 136 van
de Klassieke Galerij (Antwerpen 1960), een zware opgave als men er rekening mee
houdt dat het in het z.g. Hulthemse handschrift vrij corrupt is overgeleverd: ruim
halverwege de tweede kolom van f. 201vo ontspoort het verhaal en pas onderaan de
eerste kolom van f. 202ro hervindt het zijn juiste weg. Na De Vries, Jonckbloet,
Verdam en Van Mierlo heeft G. Stuiveling in NTg 55 (1962), herdrukt in Vakwerk
(Zwolle 1967), een nieuwe oplossing voorgesteld voor Het wanblad van Theophilus;
een recenter poging tot reconstructie en verklaring van De verdwaalde verzen in de
Theophilus is gedaan door A.M. Duinhoven in TNTL 85 (1969). Zijn onderzoek van
Drie plaatsen uit de Theophilus in NTg 63 (1970) is eerder van tekstkritische aard.
Tenslotte heeft G. Suiveling in De zonden van Theophilus (NTg 56, 1963; ook:
Vakwerk, 1967) gewezen op de zevendelige structuur van Beatrijs, Theophilus en
Mariken van Nieumeghen: na een wel apart te onderscheiden inleiding, volgt een
opbouw in zessen, een onmiskenbaar dubbel drietal, dat om zijn spel van 2, 3 en 7
opmerkelijk genoeg is in een periode van welbewuste getallensymboliek.
De vossenjacht is nog lang niet gesloten; zelfs over gebrek aan belangstelling in
het buitenland heeft Reinaert niet te klagen. H.R. Jauss biedt in Untersuchungen zur
mittelalterlichen Tierdichtung (Tübingen 1959; Beihefte zur ZfrPh, 100) veel dat de
beoefenaar van de mnl. letterkunde kan interesseren. Hét grote werk, waarop al lang
werd gewacht, is hier echter de op comparatistische leest geschoeide studie van John
Flinn over Le roman de Renart dans la littérature française et dans les littératures
étrangères au moyen âge (Parijs/Toronto 1963), de eerste overzichtelijke synthese
van de buiten verhoudingen uitgedijde ‘matière de Renart’, uitvoerig besproken door
P. de Keyser in SpL 8 (1964-65). Voor Flinn zijn de Reinhart Fuchs van Heinrich
der Glîchezare (ca 1185), Van den Vos Reinaerde van Willem die Madoc maecte
(ca 1200) en de franco-italiaanse Rainardo e Lesengrino (vóór 1250) niet als eigenlijke
branches, maar als zelfstandige bewerkingen van Roman de Renart-branches te
beschouwen, geïnspireerd door branches II-Va van Pierre de Saint-Cloud, voor wat
het mnl. gedicht betreft ook door branche I (Li Plaid); het zijn stuk voor stuk geslaagde
pogingen van buiten het Franse taalgebied levende auteurs, een Elzasser, een
Noord-Italiaan en een Vlaming, om eenheid te brengen in de verschillende avonturen
van Renart waarin een Fransman van 1150 tot 1250 had gefaald. Met Van Mierlo en
Hellinga is Flinn er voorts van overtuigd, dat de oertekst van de mnl. Reinaert wellicht
tussen 1190 en 1200 werd geschreven.
De Ecbasis cuiusdam captivi... An eleventh-century Latin Beast Epic werd in 1964
met inleiding, Engelse vertaling en commentaar opnieuw uitgegeven door
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H. Zeydel; deze uitgave is op touw gezet voor een zo breed mogelijk belangstellend
publiek en het heeft geenszins in de bedoeling gelegen, dat zij de wetenschappelijke
editie van K. Strecker in de Monumenta Germaniae Historia (Scriptores rerum
Germanicarum in usum scholarum 24, 1935, herdr. 1956) zou vervangen. Niet
helemaal overtuigd schreef A. Michel over het auteurschap van Die Ecbasis cuiusdam
captivi per tropologiam, ein Werk Humberts, des späteren Kardinals von Silva
Candida in Sitzungsberichte d. bayerischen Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Klasse, Jrg.
1957, Heft 1. Er was derhalve voor E. Schönebeck reden genoeg om op het probleem
terug te komen in Zur Verfasserschaft der Ecbasis captivi in FF 37 (1963), terwijl
W. Trillitzsch Die Ecbasis captivi im Lichte der Forschung samenvattend behandelde
in FF 35 (1961).
Uitgaande van twee passussen uit dit dierenepos komt A. van Geertsom in VMA
1962 tot het verrassende besluit, dat niet Nivardus, doch Bruno, de auteur van de
Ysengrimus is, en dat deze Bruno de beer is te vereenzelvigen met de Gentenaar
Simon I (ca 1080-1149), die door intriges uit zijn ambt van abt van de
Sint-Bertinusabdij te Sithiu was ontzet en tot wraak een geducht hekeldicht
vervaardigde, waarin de andere dieren bepaalde personen uit zijn omgeving
voorstellen. Voordien had L. van Acker in Handel, v.d. Zuidned. Maatsch. v. Taalen Letterk. en Gesch. 20 (1966) al de aandacht gevestigd op Parodiërende elementen
in Nivardus' Ysengrimus28 en er bij die gelegenheid op gewezen, dat Nivardus zich
voor de parodie meer heeft laten inspireren door het kerkelijk leven dan door het
wereldlijke. Wat eindelijk de Reinhart Fuchs aangaat, poneert E. Cramer-Peeters in
Henric die de Reinhart maakte (WT 29, 1970) de identificering van ‘heinrich der
g(e)lîchezare’ (= Heinrich de speelman) met Henric van Veldeke; meteen ziet zij op
de Veldeke-miniatuur in het Manessische handschrift (Heidelberg U.B.) in het ranke
diertje op de schouder van de dichter geen eekhoorntje, zoals van oudsher is
aangenomen, maar wel een vos, Reinhart in eigen persoon, en meent zij dat de
ooievaar, die zich vlak bij de dichter bevindt, de geheimzinnige, nog steeds niet
geïdentificeerde ‘künin’ (lat. ciconia) zou kunnen zijn, die Isengrin vv. 603-4 vanuit
de hoogte bespot.
Voor wetenschappelijk gebruik is de uitgave van de diverse teksten van de Reinaert
in Van den Vos Reynaerde, diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar
1500 door W. Gs Hellinga (Zwolle 1952) nog altijd onmisbaar; het valt te betreuren
dat de delen II. Tekstcritiek en III. Commentaar nog niet zijn verschenen. Ook de
kritische editie van J.W. Muller (Leiden 19443), het standaardwerk van deze geleerde
over de meest populaire Europese dierenroman, mag in de bibliotheek van geen
mediëvist ontbreken. Van de aardige uitgave van D.C. Tinbergen, bezorgd door L.M.
van Dis, verscheen in 1969 te Groningen de negentiende druk (Van Alle Tijden).
Iets over de taal van handschrift E (Darmstadt, Hessische Landesbibl. ms. 3321)
heeft A. van Loey medegedeeld in TT 6 (1964).

28

Een aanvulling bij P. LEHMANN, Die Parodie im Mittelalter (1963).
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Al schijnt de strijd over het enkel of dubbel auteurschap ver uitgewoed, toch mag
men niet beweren, dat het rondom de proloog van de Reinaert stil is geworden. In
een straks te vermelden artikel, verschenen in WT 25 (1966), sluit M. Gysseling zich
aan bij de opvatting van Van Mierlo: één dichter, Willem. Op grond van spelling en
taal van de 13e-eeuwse fragmenten E en G, die overeenstemmen met die van een
Gentse keurenverzameling van ongeveer 1237, meent hij te kunnen besluiten tot
identiteit van de auteur of tenminste tot identiteit van het scriptorium, waaruit zou
volgen dat de Reinaert geschreven werd door een der stadsklerken van Gent,
hoogstwaarschijnlijk omstreeks 1230-4029. Ook L. Peetere beschouwt in WT 29
(1970) Willem als de auteur, maar dan enkel als de auteur van de óns bekénde
Reinaert, zodat Arnout als voorloper de aandacht van de Reinardisten waard blijft.
Uitgaande van het principe van de ‘intrinsic approach’ pretendeert K. Heeroma in
Willem die reinaerde makede (Maatstaf 16, 1968-69) niet de definitieve oplossing
inzake de proloog te kunnen leveren, maar wel te proberen het gedicht als gedicht
te lezen en de dichter als dichter voor zich te zien. Een reconstructie, die hij als een
‘Neufassung’ van de Reinaert-proloog presenteert, bood L.L. Hammerich in
Ketzereien zum Reinaert-Prolog, Tradition und Ursprünglichkeit, Akten d. III. Intern.
Germanistenkongr. Amsterdam (Bern/München 1966).
Die satirische Struktur des mnl. Tierepos ‘Van den vos Reynaerde’ vormde het
onderwerp van een proefschrift, waarmee G.-H. Arendt in 1964 te Keulen
promoveerde. Hij toont aan dat de Reinaert niet speelt in een specifiek Oostvlaams
landschap, maar dat het traditionele epische landschap (die moralische Landschaft)
wordt geactualiseerd door namen uit Vlaanderen. Juist omdat er onvoldoende
materiaal aanwezig is om de historische achtergronden te belichten, doet Arendt daar
geen poging toe. De uiteindelijke zin van de Reinaert ligt z.i. in het verbeelden van
de ‘verkeerde wereld’ en het mislukken van de schijnorde, het falen van het
establishment (de Nobelwereld), met daartegenover de uittocht van Reinaert en de
zijnen naar een ‘wildernesse van haghen ende van heede’, waar zij van nature
thuishoren, het land van hún orde en zekerheid30.
Niettemin is de toponymie van de Reinaert de geesten blijven bezighouden.
Aanvullingen bij het bekende werk van I. Teirlinck gaf W. Pée in TT 20 (1968), J.
Goossenaerts volgde het spoor van onze held in WT 19 (1959) en W.E. Hegman
hield op 28 april 1966 aan de universiteit van Pretoria een lezing over Achtergronden
van de Reynaert, met gebruikmaking van oude en nieuwe gegevens, welke lezing
achteraf is gepubliceerd in Standpunte 19, nr. 6 (aug. 1966). Over Hulsterlo schreef
P.J. Brand in Jaarb. 1964-65 v.d. Oudheidk. Kring ‘De Vier Ambachten’; J. de Wilde
en J. van Hinte wijdden aandacht aan de priorij van Elmare, respectievelijk in
Appeltjes uit het Meetjesland 14 (1962) en in Zeeuws Tijdschrift 12 (1962). In Nieuwe
gegevens over de Reinaert (WT 25,

29

Zie ook Jaarb. 1966-67 v.d. Oudheidk. Kring ‘De Vier Ambachten’, Hulst z.j. [1967], p. 9
vlgg.

30

Cfr. de meesterlijke uiteenzetting van G. KNUVELDER, Handboek I, 19705, pp. 161-162.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

302
1966) wijst M. Gysseling erop, dat men bij het zoeken naar lokalisaties noodzakelijk
een onderscheid moet maken tussen de passussen die een vertaling zijn uit het Frans
en de toevoegingen van de Vlaamse dichter (o.m. het hele tweede gedeelte); in de
delen die een vertaling zijn uit het Frans hoeft men niet per se achter ieder toponiem
een welbepaalde plaats in Vlaanderen te gaan zoeken.
Het artikel van F. Lulofs Over het gebruik van du in de Reynaerd (TNTL 83, 1967)
belicht de verhouding tussen verschillende dieren aan de hand van de
aanspreekvormen. Aspecten van recht en wetgeving bestudeerde F.R. Jacoby in Van
den Vos Reynaerde. Legal elements in a Netherlands epic of the thirteenth, century
(München 1970). Over Realisme in de Reinaert, maar welk realisme? handelde M.L.
van Dis in een van de acht lezingen die de firma J.M. Meulenhoff N.V. ter gelegenheid
van zijn pensionering gebundeld heeft uitgegeven (Amsterdam 1969).
De namen van Reinaert en Isengrim in de middeleeuwse fabelliteratuur maakten
het onderwerp uit van een opstel van P. de Keyser in Spieghel Historiael 3 (1961);
hoofdstrekking ervan is, dat de naam Reinaert en die van zijn tegenspeler Isengrim
eerst in de 12e eeuw voor de dragers ervan vast zijn geworden. Van dezelfde auteur
is een studie over Het begrip ‘Reynardye’ (VMA 1965), waarvan hij de ontwikkeling
tot in de 16e eeuw nagaat. Van tekstkritische aard zijn een aantal kortere bijdragen,
die wij vluchtig memoreren: E.W. Stieglis (LT 252, 1968) wijst op de scabreuze
betekenis van vv. 26-29 en interpreteert v. 29 als ‘die zich met graagte in wellust
kronkelt’, daarbij herinnerend aan hetgeen Hellinga in Naamgevingsproblemen
(Amsterdam 1952), p. 15 heeft opgemerkt n.a.v. de variant ‘hersuinde’ (aars-wenden)
als naam van de wolvin; E. Cramer-Peeters (WT 27, 1968) verklaart op weinig
overtuigende etymologische gronden Kriekeputte als meerkoetenkreek en ‘cloester
bier’ v. 1955 als galgedrank; L. Peeters (WT 28, 1969) kan zich met die zienswijze
niet verenigen en denkt bij ‘cloester bier’ aan de langhe vaert, de reis naar de
eeuwigheid die de veroordeelde vos als valse pelgrim weet om te zetten in een
bedevaart, een vaert in die woestine, waar hij veilig is voor de arm van het gezag:
pelgrimage en cloesterbier zijn elkaar niet vreemd, want de kloosters hadden bepaalde
rechten om bier te schenken i.v.m. de plichten der gastvrijheid; tenslotte handelt P.
de Keyser (TT 16, 1964) over de uitdrukking ‘palster ende scerpe ontfaen.’
K. Heeroma heeft in De tweede Reinaert aangetoond, hoe de 14e-eeuwse dichter
van Reinaerts Historie door zijn ingreep in de constructie van het origineel erin
geslaagd is een nieuw geheel op te bouwen, waarbij de ‘programmatische passage’
vv. 1412-29 voor een goed begrip van het werk van het grootste belang is (Handel,
v.d. Zuidned. Maatsch. v. Taal- en Letterk. en Gesch. 23, 1969); voorts is hij van
mening, dat de lokalisering wijst naar Holland (TNTL 86, 1970).
Achilles Mussche zette met Reinaert de Vos, uit het mnl. zo getrouw mogelijk in
modern proza overgebracht (Amsterdam 1964) de langzamerhand indrukwekkende
reeks bewerkingen in hedendaags Nederlands voort, die begint met de
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in 1834 verschenen berijming van J.F. Willems, door W. Gs Hellinga samen met de
oorspronkelijke tekst opnieuw afgedrukt (Den Haag 1958). Naar het tot nu toe unieke
exemplaar CA 978 in de Atheneumbibliotheek te Deventer (catal.- Kronenberg 231),
een Utrechtse incunabel uit 1474, heeft R.B.C. Huygens de Reynardus Vulpes. De
latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus Iuvenis kritisch uitgegeven (Zwolle 1968;
Zwolse Dr. en Herdr., 66); annotaties bij deze editie, vooral van belang voor
medio-latinisten, gaf D. Kuijper in SpL 12 (1969-70). N.F. Blake bezorgde een
heruitgave van The History of Reynard the Fox, Translated from the Dutch Original
by William Caxton (London 1970; Early Englisch Text Society, 263). Naar aanleiding
van de publikatie van W. Foerste, Von Reinaerts Historie zum Reinke de Vos
(Keulen/Graz 1960; Niederdeutsche Studien, 6) schreef L. Simons over de Vossenjacht
in Neder-Duitsland in WT 21 (1961); hij onderzoekt de verhouding van het
Nederduitse gedicht, dat in 1498 zonder naam van de bewerker te Lübeck verscheen,
tegenover zijn bron, de door Henric van Alcmaer bewerkte redactie van Reinaerts
Historie, te Antwerpen bij Gheraert Leeu gedrukt in 1487: de Lübeckse bewerker is
door zijn didactische instelling weliswaar met Henric van Alcmaer verwant, maar
heeft de geest van het werk fundamenteel in religieuze zin omgebogen. Verdere
bijzonderheden over Reinke de Vos kan men lezen bij J. Reichstein en W. Krogmann,
Niederd. Jahrb. 84 (1961) en 87 (1964): eerstgenoemde bespreekt enkele diernamen,
laatstgenoemde heeft het over de ‘Vorlage’ van de Nederduitse bewerking. Op F.A.
Hackmann: de 18e-eeuwse ontdekker van Hendrik van Alcmaer vestigde M.
Vandecasteele de aandacht in SGG 11 (1969).
De kleinere dierfabels blijven verwaarloosd. Het enige wat wij hebben kunnen
optekenen, is een editie van de 13e-eeuwse bundel Esopet. Facsimile-uitgave naar
het enig bewaard gebleven handschrift (U.B. Leiden Lett. 191), ingeleid en toegelicht
door G. Stuiveling, Amsterdam z.j. [1965]. Hierin weerlegt hij aan de hand van
statistische gegevens het betoog van Scharpé, die twee auteurs meende te kunnen
onderscheiden op grond van het gebruik van ‘seit’ naast ‘seegt’ (seghet); toch houdt
hij de Esopet voor het werk van de door Maerlant genoemde fabeldichters Calfstaf
en Noydekijn.
In onze vorige kroniek (1959) hebben wij de wens geuit, dat er ooit een studie zou
worden gewijd aan onze hoofse minnelyriek. Het ziet ernaar uit, dat deze wens stilaan
in vervulling zal gaan. In een opstel Over het wezen van de troubadoursminne (SpL
7, 1963-64) gaat N. de Paepe de inhoud na van het begrip ‘fin'amors’ in de gedichten
van Bernard de Ventadour, om tot de conclusie te komen dat, ondanks Arabische en
Latijnse invloed, de occitaanse liefdeslyriek als een autonoom en oorspronkelijk
verschijnsel is te beschouwen; zelf ziet hij zijn opstel als een aanloop tot de
beschrijving van de minnelyriek in de mnl. letteren, met name die van Veldeke en
vooral dan de mystieke minnelyriek van Hadewijch. Mede als vrucht van zijn
navorsingen desbetreffende publiceerde hij in SpL 7 (1963-64) en SpL 8 (1964-65)
Enkele aspecten van de studie der minnelyriek
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sinds 1945, een bibliografisch essay, dat in menig opzicht een aanvulling vormt bij
de informatie die wij in de volgende paragrafen verstrekken.
Volgens Th. Frings moeten Die Anfänge der europäischen Liebesdichtung im 11.
und 12. Jahrhundert (München 1960; Sitzungsberichte d. bayr. Akad. d. Wiss.,
Philos.-Hist. Klasse, Jrg. 1960, Heft 2) gesitueerd worden binnen het kader van een
algemeen-europese renaissance, waarvan alleen de hoofse ‘Überschichtung’ uit
Frankrijk afkomstig zou zijn31. In zijn knap, maar aanvechtbaar boek Medieval Latin
and the rise of the European love-lyric, 2 dln. (Oxford 1968 2) onderzoekt P. Dronke
de ideeënwereld van de hoofse dichters en de beeldentaal die ze hebben gebruikt.
Zeer belangrijk is R. Nelli, L'érotique des troubadours (Toulouse 1963), waarin er
vooral nadruk op gelegd wordt dat het gaat om een ‘amor de lonh’, een ‘amour
lointain’, d.w.z. een liefde van het verlangen, niet van de ontmoeting. R. Bezzola,
Le sens de l'aventure et de l'amour (Parijs 1947) beschrijft de twee kernproblemen
van de hoofse minne, heldenmoed en liefde, in hun onderling verband. H. Furstner,
Studien zur Wesensbestimmung der höfischen Minne (Groningen 1956) meent dat
de hoge waardering voor de vrouw, zoals die in de hoofse minnedienst tot uiting
komt, niet als een plotselinge omwenteling dient beschouwd, maar als het gevolg
van ‘eine stetige Entwicklung.’ In Minne, Herkunft und Anwendungsgeschichten
eines Wortes (Keulen/Graz 1964; Niederd. Studien, 11) geeft D. Wiercinski een
originele en verrassende etymologische verklaring van dit woord.
Een codificatie van een bepaalde vorm der hoofse liefde, de liefde als
gemeenschapsspel, die in de laatste jaren opnieuw in de belangstelling is gekomen,
vormt het werk van Andreas Capellanus, op p. 298 van deze kroniek genoemd; het
werd opnieuw uitgegeven onder de titel Andreae Capellani regii Francorum De
Amore libri tres. Neu-ausgabe der Edition von J.F. Emil Trojel (1892)... von W. Bulst
(München 1964). Deze ‘editio altera’ van een voor de onderzoekers van de hoofse
literatuur zo goed als onmisbaar werkinstrument was danig welkom, omdat de eerste
uitgave uiterst zeldzaam was geworden, in veel universiteitsbibliotheken zelfs
ontbreekt32. In LB 53 (1964) heeft N. de Paepe een overzicht gegeven van de
belangrijkste literatuur over Capellanus' boek: hét belangrijkste is wel F. Schlösser,
Andreas Capellanus, Seine Minnelehre und das christliche Weltbild um 1200 (Bonn
1960). Verder ook W.T.H. Jackson, The De Amore... and the practice of love at
court, The Romanic Review 49 (1958) en N. de Paepe, ‘Amor’ und ‘verus amor’ bei
Andreas Capellanus. Versuch einer Lösung des ‘reprobatio’-Problems, Mélanges
R. Crozet (Poitiers 1966). In Die Minneauffassung des Andreas Capellanus und die
zeitgenössische Ehelehre (ZfdPh 79, 1960) heeft F. Schlösser tenslotte aangetoond,
hoe de ‘amor’ een belangrijke
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Cfr. Revista de Filologie Romanic si Germanic , Academia Republicii Populare Romîne,
5 (1961).
Vertaling ervan door J.J. PARRY, Andreas Capellanus, The art of courtly love, New York
1941. Daarnaast A. KARNEIN, De Amore deutsch. Der Tractatus des Andreas Capellanus in
der Übersetzung Johann Hartliebs, München. 1970.
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plaats heeft weten te veroveren tussen de ‘caritas’ en de ‘concupiscentia’ in de
opkomende lekencultuur.
Voor wetenschappelijke doeleinden is de lyriek van Henric van Veldeke het best
toegankelijk in C. von Kraus' editie van Des Minnesangs Frühling, nu 33e druk,
Leipzig 1964, waarvoor gebruik kon worden gemaakt van Frings' materiaal. Een
meer populaire uitgave van Henric van Veldeke[s] 25 Minneliederen werd bezorgd
door J. Notermans (Gorinchem 1966). Terloops mag er op deze plaats misschien nog
op gewezen worden, dat W.F. Braun in ZfdAL 93 (1964) wist aan te tonen dat Hausen
MF 42, 1-6 ondubbelzinnig verwijst naar Veldeke.
Met Hadewijch betreden wij het terrein van de mystieke literatuur. De
contactpunten tussen de profane en de mystieke minne zijn uitvoerig behandeld door
N. de Paepe in zijn straks te vermelden studie over de minne in Hadewijchs strofische
gedichten33. Onmisbaar voor een goed inzicht in hun onderlinge verhouding is het
boek van M. Lot-Borodine, De l'amour profane à l'amour sacré (Parijs 1961). Een
bloemlezing van zowel wereldlijke als geestelijke liefdelyriek bracht J. Pollman
samen in Van tweeërlei Minne (Zwolle 1962; Klass. uit de Ned. Letterk., 16). Een
poging om Hadewijch vooralsnog te identificeren via een door haar genoemde ‘heer
henric van breda’ is mislukt: cfr. P.C. Boeren, Hadewijch en heer Hendrik van Breda
(Leiden 1962) en De heren van Breda en Schoten ca 1100-1281 (Leiden 1965),
inzonderheid het negende hoofdstuk, pp. 219-224. Een merkwaardige verhandeling
over haar werken, haar spiritualiteit en haar invloed publiceerde M.C. Hart in The
American Bernardine Review 13 (1962), terwijl W. Corsmit aan de
Hadewijch-literatuur een bescheiden, maar interessant boekje heeft toegevoegd in
de reeks Verhandelingen van de K.V.H.U. (Antwerpen 1959; nr. 464).
De meest betrouwbare editie van de opera omnia van Hadewijch vormen nog
steeds Van Mierlo's overvloedig geannoteerde kritische uitgaven van de Strofische
Gedichten (2 dln., 1943), de Mengeldichten (1952), de Visioenen (2 dln., 1924-25)
en de Brieven (2 dln., 1948). Voor een ruimere lezerskring bestemd is de editie van
Hadewijch[s] Strofische gedichten. Middelnederlandse tekst en moderne bewerking
in proza, bezorgd door E. Rombauts en N. de Paepe (Zwolle 1961; Klass. uit de Ned.
Letterk., 12). Een nieuw Hadewijch-handschrift werd ontdekt door L. Reypens in de
bibliotheek van het Ruusbroec-Genootschap (OGE 37, 1963); het bevat de strofische
gedichten, negentien mengeldichten, en de z.g. lijst der volmaakten. Over die lijst
in verband met de mystieke ontmoeting tussen Hadewijch van Antwerpen, Ida van
Nijvel en Beatrijs van Nazareth schreef D.A. Stracke in OGE 39 (1965), terwijl in
OGE 41 (1967) L. Reypens meende de erin vermelde ‘ver Leyse’ te mogen
vereenzelvigen met de zalige Elisabeth van Wanze.
Op het 25e Vlaams Filologencongres te Antwerpen (1963) handelde N. de Paepe
over de minne als inspiratorische kracht in Hadewijchs strofische gedich-

33

Een beknopte samenvatting ervan in Jaarb. v.d. Kon. Vlaamse Acad. 1966, p. 231 vlgg.

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

306
ten. De resultaten van zijn onderzoek naar de betekenis van haar religieuze
liefdebeleving zijn neergelegd in Hadewijch, Strofische Gedichten. Een studie van
de minne in het kader der 12e en 13e eeuwse mystiek en profane minnelyriek (Gent
1967; Leonard Willemsfonds, nr. 2): anders als in de profane lyriek wordt bij
Hadewijch de vereniging met de geliefde realiseerbaar geacht, de psychische spanning
oplosbaar, het loon voor de minnedienst zeker. De Paepe is nog eens op het probleem
teruggekomen in zijn bijdrage over de Minne in Hadewijchs strofische gedichten
(Liber Alumnorum E. Rombauts, 1968): hier wil hij het begrip tegelijk verklaren uit
de mystiek én uit de wereldlijke liefdelyriek. Minne is in de eerste plaats een beleving,
de wijze waarop de ziel haar verhouding tot God beleeft; anderzijds kan Hadewijchs
liefdesmart slechts begrepen worden tegen de achtergrond van een profane traditie.
Een analyse van de ontologische, theologische en psychologische inhoud van haar
vocabularium leverde R. Vanneste, Over de betekenis van enkele abstracta in de taal
van Hadewijch, SGG 1 (1959).
Preliminaria tot de studie van Hadewijchs Visioenen: aantal, structuur, betekenis
was het onderwerp van een lezing die N. de Paepe heeft gehouden voor de
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 14
maart 1965 (Handelingen 19). Het vraagstuk van de orthodoxie van Hadewijch, dat
eerst onlangs aan de orde is gekomen, is uitvoerig behandeld door A. Brounts in
Hadewijch en de ketterij naar het vijfde visioen (Handel, v.d. Zuidned. Maatsch. v.
Taal- en Letterk. en Gesch. 22, 1968). Aangetoond wordt dat Hadewijch haar
visioenen in parallel stelt met de Openbaring van Johannes en dat zij er haar eigen
‘vita’ in beschrijft, het verhaal van haar uitverkiezing en de wijze waarop zij die
beantwoord heeft; uit de manier waarop zij zich laat vrijspreken door de
Grootinquisiteur (= God), blijkt een nauwelijks bedwongen misprijzen t.o.v. de
inquisitie en de hiërarchische kerk. In Hadewijchs twaalfde visioen en negende
strofisch gedicht; een proeve van tekstverklaring (OGE 35, 1961) vestigt H. van
Cranenburgh de aandacht op bepaalde symbolische voorstellingen die in dit twaalfde
visioen worden uitgewerkt en die de schrijfster in het negende strofisch gedicht weer
opneemt. Over de twaalfde van Hadewijchs brieven schreef D.A. Stracke in OGE
33 (1959). Welhaast uitsluitend van theologische aard zijn de opstellen van J.H.J.
Bohnen over minne en moederschap bij Hadewijch (Uit de school van Michels, 1958)
en van H. van Cranenburgh over het delen in Maria's goddelijke boodschap (OGE
33, 1959). Van belang voor de Hadewijch-interpretatie is M. Brauns' Fierheid in de
religieuze beleving (Brugge 1960), reeds vroeger verschenen in de Bijdr. d. Nederl.
Jezuïeten onder de titel: Een fenomenologische peiling van de religieuze en mystieke
beleving aan de hand van Hadewijch-teksten.
In Hadewijch als voorloopster van de zalige Jan van Ruusbroec (Album Reypens,
1964) wijst St. Axters erop, dat Ruusbroec dank zij zijn ontleningen aan Hadewijch
aansluit bij de Nederlandse traditie die aan hem voorafging, zodat er geen enkele
reden bestaat om hem in te schakelen in de Duitse over-
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levering. Een nieuw getuigenis over Hadewijch uit de 17e eeuw (SpL 12, 1969-70)
ontdekte K. Porteman in hs. U.B. Gent 268, de Schala Anagogica van pater Alexius
van Brussel, kapucijn (gest. 1621), waar, in de lijst van de Authorum nomina quae
praesenti hoc libro citati sunt..., de naam Hadewiga voorkomt. Bijzonderheden over
Een Zuidvlaamse liefde voor Hadewijch, de hierboven vermelde kartuizermonnik
J.-B. Porion, deelde W. Corsmit mede in Ons Erfdeel 4 (1961), nr. 3.
Men zal zich herinneren, dat men indertijd gepoogd heeft Hadewijch te identificeren
met de ketterse Bloemardinne, die de gemeenschap stichtte van de Zusters en Broeders
van de Vrije Geest. Naar aanleiding van een artikel van R. Guarnieri over Il movimento
del libero spirito, Testi e documenti (Archivio Italiano per la Storia della Pietà, 1965)
antwoordde B. Spaapen negatief op de vraag Hebben onze 13e-eeuwse mystieken
iets gemeen met de Broeders en Zusters van de Vrije Geest? (OGE 40, 1966); hij
bevestigde zijn standpunt in Le mouvement des ‘Frères du libre esprit’ et les mystiques
flamandes du XIIIe siècle (Revue d'ascétique et de mystique 42, 1966).
Het door hem ontdekte handschrift Wenen N.B. Ser. nova 12706-07 van de latijnse
Vita Beatricis. De autobiografie van de Z. Beatrijs van Tienen O. Cist. 1200-1268,
aan het bestaan waarvan Van Mierlo was gaan twijfelen, werd door L. Reypens voor
het eerst volledig en kritisch uitgegeven in de reeks Studiën en Tekstuitgaven van
OGE, 15 (Antwerpen 1964). Marginalia en addenda bij deze editie verzamelde A.
Hoste in Librije 2 (1966). Een bijdrage tot de biografie van onze eerste Nederlandse
prozaschrijfster vormen eveneens de mededelingen van L. Tulkens over Twee grote
figuren uit de geschiedenis van de Getegouw: Bartholomeus de Vleeschhouwer en
Beatrijs van Nazareth in De Brabantse Folklore 142 (1959). Bij de herdenking van
haar 700e sterfdag schreef K. Heeroma in hetzelfde tijdschrift 178-179 (1968) een
opgemerkt gelegenheidsartikel, terwijl F. Ingels ibid. een vertaling in modern
Nederlands bezorgde van Beatrijs van Nazareth: Zeven manieren van minne.
Ontoegankelijk voor ons (want niet in druk verschenen) bleef het lexicografisch
onderzoek dat H. Vekeman aan dit traktaatje heeft gewijd (doctorale dissertatie
K.U.L. 1968).
In WT (1966) introduceerde P.M.S. de Laere Een onvermoed Beatrijs-kenner: F.
Jan d'Assignies, gestorven in 1642; in het tweede boek, hfdst. 8 van zijn Vies et Faits
remarquables de plusieurs saints et vertueux moines, moniales et frères convers du
sacré ordre de Cysteau... (Mons 1603) leest men een Franse vertaling van de Vita
Beatricis. Nog andere levensbeschrijvingen van deze cisterciënzerzuster trof De
Laere o.m. aan in de Kon. Bibliotheek te Brussel (door Benedictus de Bacquere; ms.
IV 440) en in de Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek te Donaueschingen
(anoniem; L 243). Op een staaltje van Verbijsterend tekstbederf door een afschrijver
stootte R. Lievens in Brussel K.B. II 2252 (TNTL 81, 1965); de tekst bleek achteraf
een zeer onzuivere echo van Beatrijs van Nazareth te zijn (TNTL 83, 1967).

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

308
Een derde Beatrijs in onze dertiendeeuwse letteren? Beatrijs van Dendermonde, van
wie de bewogen latijnse autobiografie reeds vroeger was uitgegeven (OGE 23, 1949),
meent L. Reypens te kunnen aanwijzen in OGE 37 (1963); haar Diets werk is, jammer
genoeg, niet tot ons gekomen. Gheraert Appelmans und Meister Eckhart vormt het
onderwerp van een studie van E. Öhmann in Neuphil. Mitteilungen 70 (1969); een
proeve van beredeneerd glossarium op zijn Glose op den Pater Noster van de hand
van E. Proost (licentiaatsverhandeling K.U.L. 1967) is niet gedrukt en hebben wij
derhalve niet kunnen raadplegen.
De z.g. Akademie-uitgave van The Liège Diatessaron, het Luikse Leven van Jezus,
dat in meer dan een opzicht merkwaardig mag heten, vordert traag, maar zeker; in
1963 is het zesde stuk verschenen (pp. 481-576) en in 1965 het zevende (pp. 577-672).
Beide stukken dragen nog de namen van de inmiddels overleden bewerkers D. Plooy
en C.A. Phillips, maar zijn verzorgd door A.H. A. Bakker; de Engelse vertaling van
de tekst is van A.J. Barnouw. Over de Achtergronden van het Luikse Diatessaron
sprak C.C. de Bruin op het 25e Vlaams Filologencongres, gehouden te Antwerpen
in 1963 (VFC 1963, eerst in 1967 verschenen).
(wordt vervolgd)
W.E. HEGMAN
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Boekbeoordelingen
J.I.M. VAN DER KUN, Handelingsaspecten in het drama. Athenaeum-Polak

& van Gennep, Amsterdam. 19702. 357 blz. In. f 45.
K. Fens, die dit oorspronkelijk in 1938 als proefschrift bij Prof. Dr. J.C. van Ginneken
uitgebrachte boek ongewijzigd heruitgeeft, begaat hiermee de bekende daad van
rechtvaardigheid. Naast het werk van B. Verhagen, is dit boek de enige
werkelijk-wetenschappelijke studie over drama en dramaturgie in. onze taal. In wezen
is het één uitvoerig hoofdstuk waarin S. zijn originele ideeën over het handeling als
structuurbepalend element in het drama uiteenzet; alle overige hoofdstukken zijn
louter adstructie, louter demonstratie van de correctheid van zijn basisopvatting,
argumenten die gezocht en gevonden worden in de hele werelddramatiek, van de
antieken tot G.B. Shaw en H. Heijermans. Het is S.'s thesis dat de kracht van een
drama uitsluitend bepaald wordt door de wijze waarop de handeling gesloten en
samenhangend naar een voltooiing wordt gebracht. In de wijze waarop dit door de
auteur geschiedt, onderscheidt hij vier grondelementen: de prospectieve elementen
(P), de retrospectieve elementen (R), de simultaanelementen, zowel op het toneel
zelf (So) als achter het toneel (Sa), en het wereldbeeld als achtergrond, dat zuiver
(Wz) of gemengd (Wg) kan optreden. Met deze vier elementen heeft hij tevens een
grafische methodiek uitgewerkt, die in bijvoegsel wordt gedemonstreerd in de
structuurkaarten van Elektra, Macbeth, Die sevenste Bliscap, Esmoreit, L'Avare,
Lucifer en Op Hoop van Zegen.
Het blijft onverklaarbaar, zeker onbegrijpelijk (tenzij door de geringe
expansiekracht van onze taal), waarom dit boek, alvast de dramaturgische bodem
ervan, niet ook werd opgenomen in de internationale vakdiscussie. Overigens heeft
zelfs W.A.P. Smit S.'s Lucifer-analyse (deficiënte handeling, grafisch aangeboden)
niet in zijn Vondeltrilogie betrokken. Naar mijn weten werd S.'s grafische methode
nergens overgenomen; het is wellicht nog niet te laat, zelfs indien op constructieve
wijze S.'s werkimmanente begrippen dienden te worden afgewezen.
Het boek is dus een uitdaging gebleven en alleen deze eigenschap reeds wettigt
volkomen de herdruk. Natuurlijk is niet ieder element zondermeer overeind gebleven.
Zo is alvast de basis van waaruit S. zijn analyse heeft opgezet, niet onaantastbaar;
onuitgesproken wordt de hele dramatisch-structurele tekening beheerst door S.'s
eigen wereldbeeld van orde en symmetrie, van een syllogistisch evenwicht in mens
en wereld. De mogelijkheid van een a-drama of een anti-drama, veelvuldig aanwezig
in de recente dramatiek, komt hem niet voor de geest; het open drama, het epische
drama ressorteert niet onder zijn visie. Met de toch niet onbelangrijke nuance dat
S.'s in wezen vrij simplistische structuur sedertdien eindeloos gerelativeerd werd,
zijn zijn ideeën intact te handhaven. Met het poneren van de toeschouwer als co-auteur
en co-creatief wezen (295), met de nadruk op het ‘spel’-principe van het drama, is
hij de inzichten van zijn tijd vooruit geweest. Het eeuwigheidsschema, waarvan S.
fundamenteel droomt, werd echter vervangen
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door de uniciteit van de structuur van elk drama; deze uniciteit kan echter niet
dramatisch-werkzaam worden, als ze niet gebaseerd is op permanent-universele
beginselen. En precies deze universele constanten hebben bij van der Kun de inzet
van zijn studie uitgemaakt. Dat maakt zijn bevindingen ook voor vandaag nog altijd
relevant.
C. TINDEMANS

Geschiedenis van het drama en van het tooneel in
Nederland, fotostatische herdruk van de eerste uitgave (Groningen,
1904-1908), 2 dln., Fa. Langerveld, Rotterdam, 1970, 1059 blz., geb, f.
58,-.
DR. J.A. WORP,

W.A.P. Smit heeft ergens J.A. Worp de meest miskende van alle literatuurhistorici
genoemd. En terecht, want welk werk van Worp men ook bekijkt, en welke kritiek
men er ook op kan uitbrengen, elk van die werken is nog steeds onvervangbaar, van
het proefschrift over Jan Vos tot de grote uitgave van de werken en de correspondentie
van Constantijn Huygens. En dit geldt heel zeker voor de grote toneelgeschiedenis,
waarvan thans een herdruk het licht ziet.
Worps opzet was ambitieus en hij wist het. Het ging hem om een volledige
geschiedenis van het drama en het toneel in de Nederlanden, van de middeleeuwen
tot het jaar 1900. En dat was geen eenvoudige opgave. Worp moest duizende
toneelstukken, waarvan vele in handschrift, lezen of althans overlopen. Hij moest ze
bespreken en samenvatten, tegen elkaar afwegen met het oog op waardering, situeren
in het omvattende kader van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Hij moest de
oorspronkelijkheid en eventuele afhankelijkheid nagaan, ontwikkelingslijnen
naspeuren. Daarenboven was de opzet niet literairhistorisch beperkt: ook het toneel
als zodanig, met zijn technische, economische, sociologische, cultuurhistorische
aspecten wilde Worp onderzoeken. Veelal ontbraken voorstudies, in andere gevallen
lag het materiaal in talloze artikels en geschiedkundige bundels verspreid. En toch
heeft Worp dat werk tot een, voor zijn tijd, goed einde gebracht. Terecht mag men
van een geweldige brok Nederlandse cultuurgeschiedenis gewagen, en van een schat
aan informatie: naast het grote historische overzicht wordt voor iedere periode een
bijlage over de vertalingen en bewerkingen geboden, en helemaal op het einde een
alfabetisch (volgens de titels) register van drama's, door Nederlanders geschreven.
Maar hoe handhaaft zich dit meer dan zestig jaar oude werk? Uiteraard is het in
vele opzichten verouderd. In zijn algemene opvatting betaalt het zijn tol aan de toen
heersende positivistische literatuurbeschouwing. Feiten en nog eens feiten geeft
Worp, maar al te vaak ontbreekt iedere interpretatie: daardoor is zijn werk in veel
opzichten op een beredeneerd catalogus gaan lijken. Ook het onderzoek naar de
afhankelijkheid gebeurt op de positivistische basis van rechtstreeks erkenbare
parallellen. Voor hedendaagse opvattingen is hij onvoldoende op structurele factoren
ingegaan, heeft hij niet overal de gewenste verbanden gelegd, komt de
ontwikkelingslijn onvoldoende tot haar recht. Wat de 17e eeuw, de hoofdbrok van
de studie, betreft, heeft men hem terecht verweten dat zijn
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ordening op weinig overtuigende criteria berust en dan ook niet als bruikbaar aanvaard
kan worden. Een misschien nog ernstiger kritiek is, dat Worp de belangrijke rol van
de dramatische theorie juist voor die periode niet heeft onderkend. Natuurlijk zijn
vele gegevens hopeloos voorbijgestreefd: hij kende Mariken van Nimmegen maar
uit drukken begin 17e eeuw; de studie van de rederijkers stond nog in de
kinderschoenen; stukken als Judith ende Holifernes van Robert Lawet of de
Tragedi-Comedie (over Hendrik IV) van Abraham de Koning waren nog niet ontdekt,
het jezuietendrama was als eigen verschijnsel nog niet onderkend - en dit is maar
een snelle, willekeurige greep voorbeelden.
En toch zijn de positieve kanten niet te verwaarlozen. Om te beginnen is daar de
ontzaglijke rijkdom aan gegevens, die weliswaar doorgaans kritisch hertoetst moeten
worden, maar dan toch handig verzameld ter beschikking staan. Ten tweede munt
de catalogus door volledigheid uit, in zover als geen enkel toen bekend werk van
enige waarde aan Worps aandacht is ontsnapt. Als zodanig is het werk dan ook nog
zeer bruikbaar. Ik ben er trouwens niet helemaal zeker van dat men Worp een tekort
aan inzicht in de ontwikkelingsgang of een foutieve ordening mag verwijten, althans
niet voor de 17e eeuw. Ik sta er steeds weer verbaasd over, welk een helder oog de
oude vorser had voor de verschijnselen die hij samenbracht, en voor hun samenhang.
Het blijft onbetwistbaar een verdienste van eerste rang, de aandacht voor het
schooldrama te hebben opgeëist, en van daar een lijn te hebben getrokken naar het
renaissance-toneel in de landstaal. Kon Worp toén wel meer doen? Zelfs de afwijzing
van zijn indeling in classiek en niet-classiek drama of van zijn afgrenzing van
herdersspel, tragicomedie enz. zou ik willen nuanceren. Hij maakt immers zelf alle
nodige reserves t.o.v. de geldigheid van zijn indeling, men ga dat maar eens na voor
de Granida b.v. of voor de spelen van Rodenburg. Wat andere periodes betreft is hij
inderdaad vrij blind gebleven voor structuren en structuurverschillen (zie b.v. het
frans-classicistische drama). Maar voor de 17e eeuw verstrekt hij zeer veel vormen structuurgegevens. Het scheelt niet zo heel veel of men kan de door W.A.P. Smit
in zijn mededeling over het Renaissance-toneel voorgestelde vragenlijsten, althans
voor de belangrijkste stukken, aan de hand van Worp invullen! En zeer zeker komt
de chaotische veelheid en verscheidenheid van de verschijnselen qua vormen en stof
nergens mooier tot haar recht dan bij Worp.
Mijn slotsom is dan ook, dat het een uitstekende gedachte was, juist dit werk te
herdrukken (alleen blz. I, 400 vertoont een technisch gebrekje), en het daardoor weer
in een ruimere kring ter beschikking te stellen. Ondanks zijn relatieve veroudering
blijft Worp een standaardwerk, een onmisbaar instrument voor iedere studie of
behandeling van drama en toneel in onze gewesten. Zijn catalogus is onvervangbaar,
zijn ordeningen en karakteristieken vormen althans voor de 17e eeuw nog steeds een
waardevol uitgangspunt, al blijft een voortdurende kritische kijk vereist. Het valt te
hopen dat, dank zij deze herdruk, én de bewondering voor het werk én het verscherpte
besef van stilaan ondraaglijk wordende onvolmaaktheden een spoorslag zullen blijken
voor een grondige herwerking. Zolang die op
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zich laat wachten, blijft Worp de onvervangbare basis. En de realist weet dat zulks
nog wele jaren het geval zal zijn...
L. RENS
Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie
van het literaire werk. Utrecht, A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij N.V.,
1970, 253 blz. (f 24,50).
FRANK C. MAATJE,

Dit boek van Frank C. Maatje bevat de tot dusver meest volledige
oorspronkelijk-Nederlandse bijdrage tot de literaire theorie. De uitvoerige Inleiding
omlijnt de problematiek van een theorie-model in de literatuurstudie, schetst de
geschiedenis van de literatuurstudie en definieert de notie ‘struktuur’ die van groot
belang is voor deze studie. De auteur opteert immers voor een literairwetenschappelijk
strukturalisme (34, 51, 55), dat aan de basis ligt van zijn opvattingen van literatuur
én van zijn inzichten in de literairwetenschappelijke methode. (In zijn laatste
hoofdstuk knoopt hij nog even aan bij een grammatica-model van de
transformationeel-generatieve taalkunde, waarvan hij een summiere schets tekent,
die niet veel meer oplevert in het kader van zijn theorie. Over het geheel gezien geeft
de strukturalistische aanpak de doorslag.) Het eerste hoofdstuk is gewijd aan Het
begrip ‘literair’. Het tweede bespreekt De manier-waarop. Het bevat een exposé
van literairhistorische periodisering en van de genres, en vooral een uiteenzetting
over literaire tijd en ruimte, twee onderzoeksdomeinen waarover de schrijver als
specialist kan meepraten. (Het wordt immers met de dag moeilijker, specialist te zijn
in algemene literatuurwetenschap... Men kan het nog wél zijn op ergens een
zorgvuldig afgepaald domeintje. Daarom is de onderneming van F.C. Maatje, over
de theorie van het literaire werk een one-man-book te schrijven, even moedig als
hachelijk.) Het laatste hoofdstuk Door middel van woorden is het meest heterogene
van de drie. Het lijkt mij een opruimhoofdstuk te zijn, waarin een aantal zware
problemen in stormpas voorbijhollen: creatio-mimèsis, het reeds vermelde
TGG-model, parafrase, vertaling, stof, thema, idee, motief, metafoor, symbool, de
historische gebondenheid van het literaire werk (met o.m. iets over eigennamen en
sleutelliteratuur), symbool en allegorie. Dit laatste hoofstuk vooral illustreert hoezeer
het boek ‘inleiding’ moest blijven. Niemand kan dit de auteur kwalijk nemen.
Integendeel, dit overzicht van de literairtheoretische problematiek in haar geheel kan
aan alle studerenden aanbevolen worden. Dezen kunnen dan de eerstkomende jaren
van zeer harde studie vullen met de lektuur van een gedeelte van de hier vermelde
bibliografie (241-253).
Enkele kanttekeningen bij dit boek zullen, zo hoop ik, niet misplaatst zijn. De
eerste betreft het theorie-model uit de inleiding en de opvatting van
wetenschappelijkheid die daarin meespeelt. Volgens de auteur moet de literatuurstudie
een ideaal van wetenschappelijke objektiviteit betrachten, die steunt op verifiabele,
kon troleerbare uitspraken over haar objekt, de literariteit van teksten. Het type (of
de graad) van objektiviteit die de literatuurwetenschap kan bereiken, confrontere
men best niet meer met die van de natuurwetenschap, want zoals de
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auteur overtuigend aantoont (37), ook hier wordt de jongste tijd gewerkt met theorieën
en modellen die niet altijd empirisch verifieerbaar zijn. Toch stelt hij de
literatuurwetenschap als streefdoel, niet-wetenschappelijke (d.w.z. niet-verifiabele)
uitspraken over haar objekt uit te bannen. Bij de construktie van zijn theorie-model
neemt hij echter, naar ik meen, zijn wensen voor werkelijkheid of houdt hij althans
niet voldoende rekening met het specifieke statuut van de literatuurstudie als (geestes-)
wetenschap.
Alles draait rond de rol van wat Maatje noemt het Waardensysteem (WS) in het
ontwerpen van een Theorie (T) die uitspraken over het objekt produceert. Hij schrijft
deze formule als volgt: objekt → kennisname → WS → T → uitspraken (15).
Hierbij gaat hij kennelijk uit van de veronderstelling dat het objekt geconstitueerd
is zonder inbreng van WS of T, terwijl WS (impliciet of expliciet gekoppeld aan T)
toch het objekt constitueert, vanzelfsprekend in de akt van kennisname die wij,
vereenvoudigend, de ‘leesakt’ zullen noemen. In Maatjes vereenvoudigde afbeelding
op p. 17 is WS zelfs weggevallen. Dit ligt in de lijn van zijn streven naar verifiabele
objektiviteit, die alleen door T, niet door de subjektief belaste, hoewel door synchronie
afgezwakte waaardensystemen van individuele ‘kennisnemers’ gewaarborgd wordt.
Ik vraag mij af of de gesignaleerde vereenvoudiging niet een soort wishful thinking
is. Ik zou daarom voorstellen bovenstaand schema van p. 15 te herschrijven als:
woorden (schrifttekens) → kennisname met WS (en met impliciete T) → objekt
(tekst) → (expliciete) T → wetenschappelijke uitspraken.
Dit schema, dat er misschien gecompliceerder uitziet, is naar mijn oordeel meer
conform aan de realiteit. Het laat in elk geval zien, dat WS onvermijdelijk is in het
produktieproces dat naar uitspraken leidt over literaire gegevens (zijn er immers wel
waarden-vrije of neutrale literaire feiten?), dat de kennisname (in de leesakt bij
voorbeeld) een verzameling woorden als tekst constitueert of althans de virtuele tekst
tot tekst-voor-mij maakt, en dat ook de theorievorming niet kan losgemaakt worden
uit een proces waarin WS onvermijdelijk vooropgaat. F.C. Maatje lijkt iets dergelijks
toe te geven (hoewel het uit z'n afbeeldingen dan weer niet blijkt), wanneer hij op p.
22 schrijft dat de beslissing of iets een literair werk is of niet, niet van T afhangt,
maar daar eigenlijk aan voorafgaat, zodat de geëxpliciteerde T alleen nog een
rechtvaardiging a posteriori kan geven. Dit blijkt uit mijn schema. Ik zou dan ook
het probleem van de ‘evaluatie’ (p. 22) anders stellen dan Maatje. De kwestie van
de evaluatie betreft niet alleen de ‘eigenschappen’ (overigens een onzuivere term:
worden ‘properties’ of ‘features’ bedoeld?) die een sociale groep aan een literair
werk toekent; de evaluatie moet ruimer opgevat worden: ze funktioneert al in WS.
Daarom zou ik de afbeelding 10 op p. 33 herschrijven, want ze lijkt mij in tegenspraak
met wat op p. 34 gezegd wordt: het beslissingsmechanisme (BM), dat bepaalt of een
objekt een literaire tekst is of niet, speelt niet de relevante gegevens door aan T (als
uit afbeelding 10 blijkt), maar steunt zelf reeds op de axioma's van een literaire T
(zoals staat op p. 34).
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Dit betekent evenveel als dat een impliciete of expliciete T de gegevens tot tekst
constitueert in een BM, waarin T dus meewerkt (in de plaats van eruit voort te
vloeien).
Een tweede kanttekening betreft het dubbelzinnige gebruik van de term ‘waardevol’
(literair werk), waarover de auteur in z'n tweede hoofdstuk spreekt. Als het kriterium
van het waardevol-zijn van een tekst de consensus van lezers is, dan is een roman
van Hedwig Courths-Mahler eveneens een waardevol werk, vermits de consensus
van Courths-Mahler-lezers daaromtrent wel zal vaststaan. De consensus, ook die van
meer gekwalificeerde lezers, is voor mij een te vaag kriterium. In verband met dat
‘waardevolle’ van een fiktioneel werk (d.w.z. de vraag of men er de waarde van de
fiktionaliteit aan toekent of niet, niet of men het meer of minder ‘waardeert’) trof
het mij ook dat F.C. Maatje de term ‘esthetische waarde’ afwijst (58). De esthetische
werking in verband brengen met de fiktionaliteit van autonome literaire strukturen
zou alleen mogelijk zijn in een idealistische esthetica, die hij verwerpt. Welnu, dit
is toch alleen maar een kwestie van afspraak. Indien nu eens fiktioneel, literair,
poëtisch en esthetisch gelijkwaardige termen waren om het niet-referentiële
taalgebruik aan te duiden? Zou dan de term ‘esthetische waarde’ nog zo iets zijn uit
de nevelen van een idealistische esthetica (wat dat ook moge zijn)? Overigens
introduceert F.C. Maatje zelf dan toch weer het begrip ‘esthetische funktie’ (99),
omdat de esthetische funktie de grondslag biedt voor het onderzoek naar die fiktionele
struktuurelementen die onze waardering van een tekst bepalen. In zijn laatste
hoofdstuk schrijft hij overigens weer (n.a.v. de theorie van N. Chomsky) dat de
esthetische funktie de ongrammaticaliteit van grammatische ordeningen in een literaire
tekst kan legitimeren (184). Als nu niet met woorden gespeeld wordt, zie ik niet in
waarom de term ‘esthetische waarde’ (en werking) niet zou behoren tot de
(niet-idealistische?) esthetica van F.C. Maatje.
Een laatste reeks notities betreffen details. Het zal niemand verwonderen dat dit
one-man-book over zo'n omvangrijke materie af en toe tekortschiet. Ik betwijfel of
de term ‘general literature’ in de Verenigde Staten hetzelfde betekent als (algemene)
literatuurwetenschap of theorie van het literaire werk (25); ‘general literature’ is
immers eerder het Angelsaksische ekwivalent van ‘littérature générale’ (P. van
Tieghem e.a.), wat iets heel anders is dan ‘theorie littéraire, theory of literature’, enz.
Ik betwijfel eveneens of de criticus in die mate opinion-maker is als Maatje het
voorstelt (21). Zijn kort overzicht van de geschiedenis van de literatuurwetenschap
in de inleiding (27-46) is soms aantoonbaar inexakt of op z'n minst dubieus in de
formulering. Is het wel juist, W. Scherer zo maar, zonder nuance, positivist te noemen
(29)? Legt Ch. Mauron wel zo'n ‘zeer abstrakte relatie’ tussen werk en auteur (30)?
Zijn de Russische Formalisten eerst sinds de jaren 1920 in aktie getreden (37, 38)?
O. Walzels Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters onder de voorbeelden van
‘stilistische geschriften’ op één rijtje plaatsen met L. Spitzers Stilstudien en W.
Kramers Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst (44) is enkel
mogelijk bij de gratie van een

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

315
vermetele en inexakte veralgemening. Maatjes overzicht is overigens onvolledig.
Als markante fazen in de evolutie stipt hij de trits positivisme - Geistesgeschichte autonomiebewegingen aan. Dat zal wel zo zijn, maar over de psychoanalyse en de
sociologie schrijft hij praktisch niets (vgl. ook p. 168-169). G. Lukàcs bij voorbeeld
ontbreekt in de bibliografie, om over de belangrijkste psychoanalytische
literatuuronderzoekers te zwijgen. De voorstelling van de theorieën van Russisch
formalisme, Praags strukturalisme en New Criticism is overigens zeer ongenuanceerd.
Als men vooropzet, dat het maar een ‘benadering’ wil zijn (38), is men natuurlijk
wel safe. Maar wat betekent zo iets als ‘literatuuronderzoek sec’ (39)? Is R. Ingarden
echt zo'n ‘eenling’ geweest (39)? Waar is de Nouvelle Critique gebleven? En zou L.
Spitzer onder de stilistici wel het dichtst staan bij de Praagse linguïsten (40)? Is de
afwijking een indicatie van het literair-zijn (70-71)? Is het onderscheid ‘literair-tot
de literatuur behorend’ of ‘literatuur-letterkunde’ (82-83) wel verhelderend? Het
voorbeeld dat daarbij wordt gegeven, nl. een minder geslaagde Rembrandt, die omdat
het doek van Rembrandt is, als ‘zeer waardevol’ zou worden aangemerkt, is
misleidend en valt eigenlijk naast de kwestie. Verder scheidt F.C. Maatje naar mijn
zin de literairhistoricus te streng van de criticus (83-84). Zijn opvattingen over creatio
en mimèsis zijn m.i. diskutabel (180-183). Aan de creatio-gedachte koppelt hij de
‘existentiële betekenis en waarde’ van een werk, in tegenstelling tot de mimèsis die
waarde zou hebben als ‘getuigenis van een bepaalde werkelijkheidopvatting’. Waar
dan het verschil zou liggen tussen creatio en mimèsis is mij niet meer duidelijk. Hier,
zoals op andere plaatsen in het boek, verbluft de schrijver mij met z'n vaardigheid
om een probleem in extreme formuleringen te stellen om daarna wat buiten de extreme
formulering valt voorzichtigheidshalve ‘te laten rusten’.
Wat tenslotte de TGG betreft, dit lijkt mij alleen een overbodig toemaatje te zijn.
De aanloop naar het P-model op basis van de TGG is al ongelukkig: ‘We kunnen
echter nog een stap verder gaan en niet alleen literatuur en werkelijkheidsbeschrijving
tegenover elkaar plaatsen, - we kunnen ook het vermogen van de mens, taal te
gebruiken, parole te produceren en te begrijpen, vergelijken met het vermogen van
de mens, literaire werken voort te brengen en te interpreteren. Daarmee betreden we
het gebied van de Generatieve Grammatica en Poëtica’ (175). Ik hoop dat de
literatuurwetenschap niet tot 1957 heeft moeten wachten om de vermelde vermogens
te ontdekken en met mekaar in verband te brengen! Tenware de kreet ‘vermogen’
(competence?) hier als blikvanger en wonderdoener zou dienst doen. In z'n notities
over de relatie TGG-literatuuronderzoek wordt de auteur er door de stand van het
linguïstisch onderzoek toe verplicht, het probleem zeer algemeen te schetsen en,
zoals nog gebeurt in dit boek, ‘de rest te laten rusten’. In hoeverre een linguïstische
theorie regels dient te bevatten, die het de onderzoeker toelaten, nonsens-zinnen als
linguïstisch afwijkend te bestempelen, is ‘nog niet duidelijk’ (183). Dit valt zeker
niet met Maatjes ‘voorlopige schets’ (183) te beslechten. Hoe het zit met het genereren
van semantisch afwijkende, maar grammaticaal juiste zinnen, dat laten we liever
‘thans verder rusten’ (185).

Spiegel der Letteren. Jaargang 13

316
Kortom, het hier ontworpen P-model wordt de lezer ‘met alle voorbehoud’ (196)
aangeboden. Geen mens die daaraan twijfelt.
M. JANSSENS
Jahrbuch für Internationale Germanistik. Jahrgang I, Heft 1. Bad Homburg
v.d.H./Berlin/Zürich, Verlag Gehlen, 1969, 213 blz.
Een nieuw Jahrbuch voor Germanistiek, uitgegeven door een equipe internationaal
bekende geleerden, met in de eerste aflevering een aantal bijdragen rond het
discussiethema ‘Literaturwissenschaft und Linguistik’: daar is niets toevalligs aan.
Het nieuwe tijdschrift, dat jaarlijks twee ‘Hefte’ zal tellen, zal informatie verstrekken
over alle vormen van de wetenschapsbeoefening in de sector van de Germanistiek.
Het belooft in zijn rubriek ‘Berichte und Hinweise’ een bron van kostbare informatie
te zullen worden. Maar het zal in de toekomst wellicht vooral naar waarde geschat
worden om zijn bijdragen rond zogenoemde ‘raamthema's’, waarvan de redactie met
de hulp van alle lezers en toevallige medewerkers echte discussiethema's wenst te
maken. Als eerste komt het actueelste aan de beurt, nl. de verhouding tussen
linguïstiek en literatuurstudie. Terwijl volgens een algemene trend naar specialisering
in de beoefening van de Germanistiek, zoals ook in het universitaire curriculum en
de leeropdrachten, een ‘polarisering’ van hetzij linguïstiek, hetzij literatuurstudie
optreedt, blijven anderzijds beide disciplines nauw op mekaar aangewezen en tot
samenwerking verplicht. Naar de bekende uitspraak van R. Jakobson zijn de linguïst
die zich niet interesseert voor de poëtische functie van de taal, en de beoefenaar van
de literatuurstudie die onverschillig staat tegenover linguïstische problemen, beiden
even flagrante anachronismen. Eén van de centrale problemen in de huidige
literatuurstudie is precies de uitbouw van een linguïstische poëtiek, d.w.z. een poëtiek
die de ‘literariteit’ van de tekst tracht te definiëren ten opzichte van de hedendaagse
linguïstische theorieën. Op dit terrein wordt tegenwoordig zeer intens gewerkt, dit
eerste ‘Heft’ van het nieuwe Jahrbuch illustreert dat ten overvloede. Waar tot dusver
vooral de literariteit van versregels werd onderzocht, en dan vooral op grond van
‘distinctive features’, bij voorkeur op het fonologische niveau, blijkt deze linguïstische
poëtiek zich stilaan uit te breiden over het moeilijk af te tasten terrein van de
semantiek, groeit traag maar zeker een nieuwe variante van stilistiek op
streng-linguïstische grondslag en worden ook reeds grotere gehelen dan de versregel
of het gedicht, bij voorbeeld langere prozastukken of hele romans, volgens de nieuwste
technieken onderzocht. Van al deze onderzoekingen biedt dit eerste ‘Heft’
stimulerende voorbeelden, al zijn die voor een nuchter toeschouwer nog meer
projekten dan overtuigende demonstraties. In elk geval worden hier fundamentele
problemen van de literaire tekstanalyse bediscussieerd vanuit een zeer intense
methodologische bewustheid en met een objectiviteits- en geldigheidstype voor ogen,
dat aan het literatuuronderzoek de ‘Zustimmungszwang’ van de linguïstiek in haar
zekerste affirmaties zou verlenen.
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Nochtans lijken mij deze demonstraties vooralsnog in een experimentele faze te
zitten en lopen de methodologische reflecties tot dusver vooruit op de operationele
toepasbaarheid van al die impulsen vanuit de nieuwste linguïstiek. De opstellen van
bij vorbeeld Hans Glinz (over Kafka) en van Götz Wienold (over detectiveromans
van Patricia Highsmith) nemen niet de methodische twijfels weg, die Klaus
Baumgärtner zo deskundig formuleert in het programmatische essay van dit ‘Heft’,
Der methodische Stand einer linguistischen Poetik (p. 15-43). Als status quaestionis
is dit stuk van Baumgärtner biezonder leerrijk. Hij tracht de literariteit van een
poëtische tekst met behulp van verschillende linguïstische systemen te omschrijven.
Van centraal belang is ook hier weer de verhouding tussen poëtische taal en
standaardtaal, met daarbij de onvermijdelijk geworden discussies omtrent de relevantie
van de afwijking. Baumgärtner geeft een zeer klare samenvatting van heel deze
ingewikkelde en, naar meer een meer blijkt, ook uitzichtsloze problematiek. Als men
het formele mechanisme van de transformationele grammatica aanneemt en de
grammaticaliteit van een bepaalde standaardtaal expliciet kan vastleggen, dan zou
poëtische taal gekenmerkt worden door ‘eine bestimmte Textdichte von
niedrig-gradiger Grammatikalität’ (p. 25). De auteur moet echter toegeven dat het
probleem daarmee verre van opgelost is. In de grond bestaat er geen ‘einheitliche
formale Unterscheidung von Umgangssprache und Sprache der Poesie’, zo concludeert
hij (p. 27). Alle theorieën over de afwijking, waardoor de literariteit (de ‘Poetizität’)
zou kunnen verklaard worden, blijken op dit onderscheid geen vat te hebben.
In laatste instantie zou alleen een pragmatisch-sociologisch criterium aan de basis
liggen van de specificatie ‘literaire taal’: wat poëtisch is, wordt sociologisch
uitgemaakt, d.w.z. poëtisch is wat voor poëzie wordt aangezien (blz. 31). Ik heb de
indruk dat Baumgärtner zelf, wellicht onbewust, dit criterium hanteert bij de keuze
van de teksten die hij volgens zijn eigen, blijkbaar sociologisch apriori als ‘poëtisch’
beschouwt om ze dan aan de linguïstische categorieën te toetsen. Zou dit methodisch
gezien geen petitio principii zijn? De schrijver neemt bij voorbaat aan dat een
geciteerde beeldspraak of versregel poëtisch zijn, waarschijnlijk doodeenvoudig
omdat zij uit een ‘gedicht’ komen of geschreven werden door iemand die als ‘dichter’
wordt beschouwd. Het sociaal-acceptabele speelt dus blijkbaar bij Baumgärtner ook
mee, en dat verwondert ons niet, vermits hij toegeeft dat omtrent de ‘Poetizität’ vanuit
de linguïsitek geen ‘einheitliche formale Entscheidung’ vallen kan.
Baumgärtner verstrekt ook leerrijke informatie over de jongste bevindingen inzake
semantiek en in het biezonder inzake het statuut van de metafoor. Hij neemt hiervoor
het theoretische kader van Uriel Weinreich (1966) over, waarin het ontstaan van de
metafoor verklaard wordt door een schakeling van ‘Transferprozesse’. (In de grond
een doodeenvoudige bewerking, die iedereen intuïtief aanvoelt en ook wel in
grammaticale termen expliciteren kan, maar hier wordt daarvan aan de hand van de
modellen van Chomsky een ‘formale Abbildung’ gegeven.) De geciteerde voorbeelden
kunnen aanleiding geven tot discussie,
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meer bepaald de metafoor Dunkel frisst Schein van August Stramm, die syntaktisch
misschien ingewikkelder en polyvalenter in mekaar steekt dan Baumgärtner (‘ganz
unserer normalen Interpretation entsprechend’, p. 39...) meent. Er kunnen bijgevolg
daarvan wellicht nog aardiger ‘Abbildungen’ getekend worden dan de figuur 4 op
p. 39. Indien de linguïstische poëtiek in deze gevallen echter niet verder opschiet,
dan blijft haar bijdrage, me dunkt, toch vrij gering.
In elk geval concludeert Baumgärtner zelf dat er voor dit probleem ‘bisher’ nog
geen oplossing gevonden werd. En heel in het algemeen constateert hij: poëtische
taal wordt essentieel gekenmerkt door ‘linguistische Unbestimmtheit’, en een
‘erschöpfende linguistische Konstruktion’ van deze poëtische ‘Unbestimmtheit’ is
onmogelijk (p. 42). De uitbouw van een linguïstische poëtiek is dus nog altijd met
veel twijfels en onzekerheden omgeven. Misschien komt hierin meer licht wanneer
het eerste raamthema van het Jahrbuch als discussiethema verder kan worden
uitgepraat.
M. JANSSENS
Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften door DR. ROB. ROEMANS (†) en
DRS. HILDA VAN ASSCHE. Reeks III: Vlaamse literaire tijdschriften vanaf
1969. Afl. 1: De tijdschriften verschenen in 1969 door Drs. Hilda VAN
ASSCHE. Met een Ten geleide door prof. Dr. Aug. KEERSMAEKERS. Uitgave
van de Rob. Roemans-stichting v.z.w.-Antwerpen. In de handel gebracht
door Heideland-Orbiz N.V. 1970, 180 blz. Ingen. 195 F.
Met deze aflevering start de derde reeks van de Bibliografie der Vlaamse tijdschriften,
waaraan voor altijd de naam van de pionier der wetenschappelijke bibliografie in
Vlaanderen, Dr. Rob. Roemans, zal verbonden blijven. Het door hem niet meer
voltooide werk blijkt hij in uitstekende handen te hebben nagelaten, want met grote
regelmaat stuurt zijn medewerkster nieuwe afleveringen in het licht. Reeks III zal
een werk van haar alleen worden. Het is de bedoeling deze serie te laten aansluiten
bij Reeks I en zo een retrospectieve door een lopende bibliografie van de Vlaamse
literaire tijdschriften - Reeks II beschrijft de nietliteraire - te laten volgen. Aangezien
alfevering 1 van Reeks III de bedoelde periodieken vanaf 1969 behandelt, mogen
wij onderstellen dat de hiaten tussen Reeks I (met haar steeds veranderde benaming
wat de einddatum betreft, De Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot 1950, daarna
tot 1960 en op de laatstverschenen aflevering (14) tot 1965 - niet 1964 zoals H. Van
Assche in haar Verantwoording tot het hier gerecenseerde werk zegt -), waarin
sommige periodieken slechts tot 1958 beschreven werden nog gevuld zullen worden.
Methode en uitwerking zullen in deze Derder Reeks op enkele details na, dezelfde
blijven als die van de vorige series. Dit betekent, dat de beschreven inhoud zich over
vijf rubrieken uitstrekt; Poëzie, Proza, Toneel, Kritische bijdragen en Illustratie.
Dankbaar zijn we de samensteller dat hier eveneens het principe toegepast wordt
de inhoud der kritische bijdragen bondig aan te duiden, telkens de titel de
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gewenste informatie niet verstrekt. Het ware wellicht niet overbodig geweest bij de
beschrijving van het behandelde tijdschrift het jaar van oprichting te vermelden. Dit
gegeven moeten wij nu trachten te vinden door narekening op basis van de vermelde
jaargang of door raadpleging van de afleveringen in Reeks I.
De gedetailleerde beschrijvingen worden gevolgd door een register op de
medewerkers, een register op de in de bibliografie voorkomende namen en een
trefwoordenregister. Vooral het laatste is een zeer nuttige lijst. Wat het tweede register
betreft kan opgemerkt worden dat het niet helemaal logisch samengesteld werd. Men
vindt hier namelijk zes secties: A. Vertegenwoordigers uit het Nederlandse taalgebied
(onderverdeeld in auteurs en tijdschriften), B. Vertegenwoordigers uit andere
taalgebieden (alleen auteurs), C. Plastissche kunstenaars, D. Musici, E. Film en
toneel, F. Varia, waarbij voor C, D, E en F het onderscheid volgens taalgebied
losgelaten werd. Het ware o.i. meer verantwoord geweest twee hoofdsecties
(Nederlands en niet-Nederlands taalgebied) op te stellen met daarin telkens
onderafdelingen waarin auteurs, tijdschriften, plastische kunstenaars, musici, film
en varia zouden vermeld zijn, ofwel de onderafdelingen als evenveel secties te nemen,
telkens onderverdeeld in Nederlands en niet-Nederlands taalgebied. Het is alleen een
van zaak van logica, ook nu is dit register een zeer bruikbaar instrument.
Het hier besproken werk toont aan, dat in 1969 de literatuur in Vlaanderen gebloeid
heeft. Drs. Van Assche heeft niet minder dan negenentwintig tijdschriften moeten
excerperen. Heeft ze ons een volledige lijst verstrekt? Eén tijdschrift (dat toevallig
Een heet) heeft ze niet onder ogen kunnen krijgen, al was het haar bekend. Het
tijdschrift Roadf werd niet opgenomen, maar dat is misschien met andere
gestencileerde blaadjes eveneens (te recht of ten onrechte) gebeurd. Wij hebben in
Van Assches overzicht althans het voornaamste van wat in 1969 het licht heeft gezien
en wij koesteren de wens, dat zij haar onderneming waarvan het belang moeilijk kan
overschat worden, lang moge blijven voortzetten.
L. ROOSE
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