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Voorwoord
Bij de studie van de literatuur moeten de leerlingen beschikken over een zekere
letterkundige terminologie. Onder ‘beschikken’ moet verstaan worden: dat zij bij het
gebruiken van deze termen een scherp omlijnde en heldere voorstelling hebben
van wat ermee bedoeld wordt. Het is evenwel van weinig betekenis dat een leerling
precies kan omschrijven wat b.v. ‘enjambement’ is, als hij zich niet tevens bewust
is, wàt het effect van het enjambement in een gedicht kan zijn.
Het zijn deze twee overwegingen die dit boekje hebben doen ontstaan: het streeft
naar het bijbrengen van scherp omlijnde literaire begrippen, maar het wil tevens de
lezer helpen dieper in het kunstwerk in te dringen door hem te wijzen op het effect
dat bepaalde elementen bezitten. Immers, zoals Dr. Alexis Carrel in zijn L'Homme,
cet inconnu zegt: ‘Le sens de la beauté ne se développe pas de façon spontanée.
Il n'existe dans notre conscience qu'à l'état potentiel’. En: ‘Wie in der Musik ein
Hörer, dem Aufbau und Stimmführung einer Bachschen Fuge durchsichtig werden,
tiefer und reicher erlebt als ein Hörer, dem sie nur eine Folge von Tönen bleibt, so
trägt auch eine rechte Kenntnis vom Verse zu einem reicheren und tieferen Erleben
der dichterischen Werte bei’ (Wolfgang Kayser, in het Vorwort van zijn Kleine
deutsche Versschule).
Literaire kunst wil niet de plaats van de leraar innemen: het wil slechts zijn de
neerslag van wat in de les behandeld wordt. Zoals na de bespreking van een bepaald
verschijnsel hiervan in een dictaat de zakelijke samenvatting volgt, zo wil dit werkje
van de stof die in de mondelinge les levend gemaakt werd, de korte samenvatting
zijn.
Nog in een ander opzicht poogt dit boekje de taak van de leraar te
vergemakkelijken: er is gestreefd naar een rijke illustratie met voorbeelden, immers
het zijn de voorbeelden waarin de stof ten leven komt; zo brengt het in een kort
bestek bij elkaar wat over vele, niet altijd direct bij de hand zijnde, literaire
kunstwerken verspreid ligt.
Een boekje als dit geeft noodzakelijk zowel te veel als te weinig. Te weinig omdat
het niet meer dan de beknopte samenvatting is van wat in de les behandeld wordt;
te veel omdat wij ook hier de grootst mogelijke vrijheid voor de leraar wensen: hij
moet bepalen wat gekend en wat eventueel overgeslagen kan worden. Daarom is
ook zo weinig mogelijk van de ‘kleine letter’ gebruik gemaakt, en het is zeker nièt
de bedoeling, dat alle namen en voorbeelden onthouden worden; wel verdient het
aanbeveling over belangrijke werken iets te vertellen, zodat het niet een van buiten
leren van namen wordt. Eveneens heeft de leraar de vrijheid om van de volgorde
af te wijken, en b.v. eerst het deel over de Inhoud of de Stromingen te behandelen:
liever dan alleen maar te verwijzen naar vorige paragrafen hebben wij daarom een
opnieuw ter sprake komend begrip nog eens kort behandeld.
Literaire kunst is in hoofdzaak bedoeld voor het V.H.M.O., het is daarom eenvoudig
gehouden. De schrijver hoopt dat zijn streven naar eenvoud niet geleid heeft tot het
scheeftrekken van bepaalde moeilijke kwesties.
Het spreekt vanzelf dat iedere kritiek die dit werkje ten goede kan komen, dankbaar
aanvaard wordt. Schrijver wenst dit korte Voorwoord niet te besluiten zonder op
deze plaats zijn dank te betuigen aan zijn collega's, de heren E.G. Courrech Staal
en N. de Vrede te Maastricht, doch in het bijzonder aan de heer K.A.P. Reijnders
te Nijmegen, die hem met raad en daad bijgestaan hebben.
Maastricht, maart 1955
L.

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

6

Bij de drieëntwintigste druk
Literaire kunst verscheen voor het eerst in 1955, en tien jaar is voor een schoolboek
een leeftijd waarop het aan een algehele revisie toe is, een revisie die bestaat uit
een aanvulling en een gedeeltelijke herschrijving. De grootste ‘aanvulling’ is te
vinden op het terrein der dramatiek: begrippen die vooral de laatste jaren opkwamen
als: episch toneel, Verfremdungseffekt, absurdistisch toneel, musical, en die tot
dusver in Literaire kunst ontbraken, zal men er thans niet meer vergeefs zoeken.
De wijzigingen betreffen formulering, volgorde e.d., terwijl ook een aantal
voorbeelden, bij voorkeur ontleend aan de hedendaagse literatuur, werd toegevoegd.
Met nadruk willen wij erop wijzen, dat deze uitbreiding geen verzwaring voor de
leerling behoeft in te houden: ook nu kieze de leraar wat hem belangrijk lijkt; maar
wel heeft de uitvoerigheid het voordeel, dat de leerling het boekje tevens kan
gebruiken om literaire termen die hij ontmoet, met behulp van het register op te
zoeken.
Bij de personen die wij opnieuw danken moeten, willen wij ditmaal zeer in het
bijzonder noemen de heer N.T.M. de Vrede, docent aan de Toneelacademie te
Maastricht, wiens hulp bij diverse paragrafen onontbeerlijk was.
Voorjaar 1965
L.

Bij de negenendertigste druk
Na de grondig herziene (drieëntwintigste) druk van 1965 blijkt nu opnieuw een ietwat
ingrijpende wijziging, d.w.z. uitbreiding, nodig. Werd al in 1970 (zesendertigste druk)
een ander, duidelijker en toegelicht voorbeeld van indirecte lyriek gegeven, de
stijlfiguur understatement toegevoegd en het vers libre van de poésie parlante
onderscheiden, thans vragen de begrippen nouveau roman en informatieve poëzie
om een korte behandeling. Het gevolg van een en ander is, dat het hanteren van
de nieuwe versie naast de oude enige soepelheid van de gebruikers noodzakelijk
maakt. Door de paragrafen 26 en 27 samen te nemen, kwam er een paragraaf vrij
voor de nieuwe roman (§27), terwijl die gewijd aan de informatieve poëzie aan het
eind werd geplaatst (§179).
De paragraafindeling blijft dus nagenoeg dezelfde, de paginering evenwel zal op
een bepaald moment niet meer overeenkomen met die in de oudere uitgaven.
1973
L.
Eenenveertigste, ongewijzigde druk, 1975
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Inleiding
§1. Kunst
De vraag wàt kunst is, is nog nimmer bevredigend beantwoord. Als men zegt: kunst
is het maken van iets moois, doet men niets anders dan de moeilijkheid verplaatsen,
want dan kan onmiddellijk gevraagd worden: wat is mooi? Bovendien, wat voor de
een mooi is, is dit voor een ander misschien niet. Dit verschijnsel kunnen wij vooral
opmerken als eigentijdse kunst beoordeeld wordt: men denke maar eens aan de
experimentele dichtkunst, aan Picasso, aan Bartók.
Hoewel wij ons dus niet zullen wagen aan het geven van een definitie van kunst,
kunnen wij toch enkele opmerkingen dienaangaande maken.

§2.
In de eerste plaats: over literatuur, muziek, schilderkunst, enz. uit vroeger eeuwen
bestaat onder tot oordelen bevoegde personen weinig verschil van mening. Dit komt
omdat in de loop der jaren de tijd het waardevolle van het waardeloze gescheiden
heeft. Een werkelijk kunstwerk kan wel tijdelijk worden vergeten, maar op een
gegeven ogenblik zal het herontdekt worden, en men zal de grootheid ervan
algemeen erkennen. Een mooi voorbeeld hiervan is de grandioze Matthaeus Passion
van Johann Sebastian Bach, die, na de dood van de componist (1750) volkomen
vergeten, door Felix Mendelssohn-Bartholdy in 1829 herontdekt en tot klinken
gebracht, algemeen als een der hoogtepunten van de muziek beschouwd wordt.

§3.
Een tweede opmerking die wij kunnen maken is deze: kunst is niet het nabootsen
van iets bestaands, doch het scheppen van iets nieuws, met de woorden van de
hedendaagse schilder Kandinsky: ‘Kunst ist Gabe, nicht Wiedergabe’, of, als men
de voorkeur geeft aan de woorden van een literair kunstenaar: ‘Art only begins
where Imitation ends’ (Oscar Wilde).
‘Juist de kunstenaar schept beelden, die nooit werkelijk geweest zijn en
toch meer bloed en leven bezitten dan de werkelijke menschen, die wij
in ons dagelijksch leven ontmoeten; hij toont ons menschen die ons meer
bekend zijn dan onze beste en meest bekende vrienden, hij geeft leven
aan de verborgen werkelijkheid; hij geeft meer werkelijkheid dan de
alledaagsche werkelijkheid geven kan.’
Dr. F.W. Foerster
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Dezelfde gedachte drukte Bertus Aafjes in vier woorden uit toen hij schreef:
‘Dichters liegen de waarheid.’
Zo komen wij dus tot onze derde opmerking: de kunstenaar schept een nieuwe,
een hogere werkelijkheid, die ons overtuigt en ontroert, een werkelijkheid waarin
wij geloven kunnen. Hiermee wordt niet bedoeld, dat b.v. het verhaalde zich in de
realiteit zou hebben kunnen afspelen: ook een volkomen irreëel sprookje kan kunst
zijn, als de dichter ons in die wonderlijke sfeer kan verplaatsen waardoor wij ons
los voelen van het aardse bestaan: de waarheid van het kunstwerk is iets anders
dan de werkelijkheid van alle dag. Of, zoals de Nederlandse dichter Jan Greshoff
schreef:
‘Het interesseert ons niet, of het wààr is (bedoeld is: in aardse zin, L.) wat
een kunstenaar ons over zichzelf en over de wereld vertelt. Waarheid is
een hersenschim. Wij vragen van een kunstenaar alleen, dat hij ons
bekoort, boeit en overtuigt. Wanneer een schilder, bijvoorbeeld, een boom
knalrood schildert, dan is het van geen enkele betekenis of hij zoo een
natuurwonder inderdaad aanschouwd heeft, van nog minder belang of
er knalroode boomen bestaan hebben. Het gaat ons alleen maar aan of
de schilder ons van de onafwendbaarheid der verschijning, van de
absolute noodzakelijkheid van dat fenomeen in zijn picturale schikking
weet te overtuigen; of hij erin slaagt om ons het onnatuurlijke in een
bepaalde, door hem gecreëerde wereld, als volkomen natuurlijk te doen
aanvaarden.’
Zó wordt kunst tot waarheid in hogere zin, zoals de Engelse dichter John Keats
bedoelde toen hij schreef:
‘Beauty is truth, truth beauty.
*
That is all ye know, and all ye need to know.’

§4.
Als wij nu toch tot een zekere omschrijving van het begrip ‘kunst’ willen komen,
kunnen wij zeggen:
Kunst is het scheppen van een nieuwe, een geïntensiveerde werkelijkheid,
die ons overtuigt en ontroert, en die blijvende waarde bezit.
Er zijn in bovenstaande omschrijving twee factoren die ons verbieden deze een
definitie te noemen:
a. het subjectieve element: wat óns ‘overtuigt en ontroert’ behoeft die uitwerking
bij een ander niet te hebben;
b. het element-van-de-tijd: of iets al of niet blijvende waarde bezit, is op het
moment van ontstaan nog niet uit te maken.
Het is niet nodig dat kunst ons behaagt:

*

Schoonheid is waarheid, waarheid schoonheid.
Dit is alles wat gij weet, en alles wat gij nodig hebt te weten.
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levensbaan, met een glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden, en
zonder
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kleerscheuren over heggen heen te stappen, ja zelfs zich bukt en ons
wijst, hoe de scherpste stekels het best kunnen dienen, om het schoeisel
te hechten, dat de lange weg had losgewoeld, doch een vrouw, fier en
geweldig, wier zengende adem niet van ons laat, die ons bindt aan haar
blik, maar opdat wij vrij zouden zijn van de wereldzorg, die hart en hoofd
in bedwelming stort, maar ook den drang en de kracht schenkt, zich weder
op te richten tot reiner klaarheid dan te voren, die de hoogste vreugd en
de diepste smart in den wellust van de pijn verkeert, en tot bloedens toe
ons de doornen in het voorhoofd drukt, opdat er de eenige kroon der
onsterfelijkheid uit ontbloeie. Geen genegenheid is ze, maar een
hartstocht, geen bemoediging, maar een dronkenschap.’
Willem Kloos

§5. Literaire kunst
Er zijn vele mensen die gevoelig zijn voor het ‘schone’, mensen in wie de schone
ontroering leeft; er zijn echter slechts betrekkelijk weinig mensen, die het vermogen
bezitten, dit innerlijke leven op suggestieve wijze te uiten, - een vermogen overigens
dat ontwikkeld moet worden: ook voor de kunstenaar geldt dat hij zich, soms in een
moeizame strijd, de techniek eigen moet maken.
Bij deze ‘veruiterlijking’ heeft de kunstenaar gebruik te maken van de materie. Dit
‘materiaal’ is bij elke kunst anders: de schilder maakt gebruik van kleuren, de musicus
van klanken, de dichter van woorden. De taak van de literaire kunstenaar is om door
de keuze en rangschikking der woorden, waarbij ritme, klankkleur, beeldspraak e.d.
(dit alles komt later ter sprake) hun grote rol spelen, zijn bezieling op de lezer over
te brengen. Men zou de kunstenaar de ‘zender’ kunnen noemen, de lezer is dan
de ‘ontvanger’. Zowel aan zend- als aan ontvangapparaat moeten eisen gesteld
worden, wil de ‘boodschap’ óverkomen.

§6. De dichter
Onder dichter verstaan wij de schepper van het literaire kunstwerk, of dit nu in proza
of in dichtvorm geschreven is.
In de vorige paragraaf hebben wij gezegd, dat de kunstenaar bij de ‘veruiterlijking’
van wat in hem leeft, gebruik moet maken van de materie. Hoe groot zijn technisch
kunnen echter ook is, bijna steeds zal deze ‘verzinnelijking’ blijven beneden het
innerlijk visioen, m.a.w. de kunstenaar zal bijna nimmer tevreden zijn over zijn
schepping: niet zonder reden schreef Herman de Man vaak onder zijn werk: ‘Nog
Niet’.
Bekend is b.v. ook de wanhopig-makende strijd die een Chopin bij elke
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compositie te leveren had: hoe de inspiratie direct in notenschrift werd vastgelegd,
hoe dan een uitputtende strijd (die vaak dagen duurde) volgde om het resultaat te
verbeteren, d.i. meer in overeenstemming te brengen met het innerlijke beeld, hoe
dan tenslotte de componist - innerlijk ontevreden en soms wanhopig - de strijd
staakte, en de compositie liet zoals zij was.

§7.
Een pregnant beeld van deze wanhoop van de scheppende kunstenaar (en tevens
van het zoeken naar God, van het pogen Hem te begrijpen!) geeft ook de volgende
bladzijde uit Titaantjes van Nescio. Dit fragment geeft een gesprek weer tussen de
schilder Bavink en de ik-figuur, door de ander Koekebakker genoemd, en men late
zich niet misleiden door de raillerende toon: onder deze schertsende woorden zal
de goede lezer de diepe tragiek duidelijk voelen.
‘Hoyer praat machtig mooi,’ zei Bavink. ‘Machtig mooi. Ik heb geen
verantwoordelijkheidsgevoel. Ik kan me daar niet mee ophouden. Ik moet
schilderen. Een lolletje is 't niet. Wat zei-di ook weer?’ ‘Wie?’ vroeg ik.
‘Die vent in dat boek, wat zei-di ook weer dat kunstenaars waren?’
‘Gebenedijden, Bavink.’ ‘Weet je wat ik denk, Koekebakker? Dat 't dezelfde
vent is, die de spoorboekjes gemaakt heeft. Daar heb ik ook nooit iets
van begrepen, hoe iemand dat kon. Gebenedijden... God is overal? Of
niet, Koekebakker? Dat zeggen ze toch?’ Ik knikte. De duisternis begon
nu overal uit 't water te klimmen, in 't noordwesten hield de kim nog wat
gelige en groenige gloed, boven onze hoofden trok 't laatste licht weg.
Wolken waren er niet.
‘Dus hij is overal,’ zei Bavink. ‘Daar en daar en daar.’ Met uitgestrekte
arm wees hij om ons heen. ‘En daar achter die zee, in 't land dat wij niet
zien. En daar, bij Driehuis, waar de booglampen staan. En in de
Kalverstraat. Ga eens met je rug naar 't water staan en luister. Kan jij eruit
blijven?’
‘Waaruit?’
‘Uit die zee?’ Ik knikte van ja, dat kon ik best.
‘Ik nauwelijks,’ zei Bavink. ‘'t Is zoo raar dat weemoedige geluid achter
je. 't Is net of zoo'n zee wat van me wil. Daarin is God ook, God roept. 't
Is waarachtig geen lolletje, overal is-i. En overal roept-i Bavink. Je wordt
mal van je eigen naam, als-i zoo dikwijls geroepen wordt. En dan moet
Bavink schilderen. Dan moet God op een brokkie linnen met verf. Dan
roept Bavink “God”. En zoo blijven ze mekaar roepen. Voor God is 't een
spelletje, die is oneindig en overal. Hij roept maar. Maar Bavink heeft
maar één dom hoofd en één domme rechterhand en kan maar aan één
schilderijtje te gelijk werken. En als-i denkt dat-i God heeft, dan heeft-i
linnen en verf. Dan is God overal, behalve waar Bavink 'm hebben wil.
En dan komt er een vent en schrijft dat Bavink gebenedijd is. En Hoyer
leert dat uit z'n hoofd en loopt er over te zwetsen tegen Bekker. Zeg wel
gebenedijd. Weet je wat ik wou? Dat ik spoorwegboekjes kon maken.
Zoo'n vent laat God met vrede, die is 'm de moeite niet waard.’
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§8.
Interessant is vaak om de varianten van een bepaald gedicht met elkaar te
vergelijken. Zo veranderde Herman Gorter in zijn gedicht Mei de regel waarin hij
het vallen van de avond beschrijft:
Maar het gekleurd gebloemt ging langzaam dood

eerst in:
Maar kleuren gingen in 't gebloemte dood

en uiteindelijk in:
Maar in 't gebloemte ging de kleur al dood

en iedereen zal het er over eens zijn dat elke verandering inderdaad een verbetering
was.
Het is in die zin dat wij de uitspraak van Jacob Geel: ‘Poëzie is arbeid’ moeten
begrijpen. En men kan zich voorstellen dat, als een schrijver eindelijk tot de z.i.
beste formulering gekomen is, hij er niet gaarne van zal afwijken. Van de subtiele
stilist Gustave Flaubert wordt verteld, dat toen hem verzocht werd in zijn roman
Madame Bovary de naam van een daarin genoemde krant door een andere te
vervangen, omdat de gebruikte de naam was van een werkelijk bestaand dagblad,
hij tenslotte weigerde: het ritme en de klank van de volzin zouden daardoor verstoord
worden!

§9. De lezer
De opmerking dat van de velen die op de lagere school hebben leren lezen er slechts
weinigen zijn die werkelijk lezen kunnen, is niet nieuw, maar ze blijft waar. Onder
lezen verstaan wij: de kunst om een literair werk, hetzij proza of poëzie, in ons te
herscheppen, of, met de woorden van J.P. Sartre: ‘Lezen is geleid scheppen’. Aan
de hand van de dichter, geleid door zijn woorden, klanken en beelden, moet de
lezer datgene wat leefde in de schepper in zijn eigen ziel doen herboren worden.
De lezer mag niet passief zijn, hij moet her-scheppen: het kunstwerk, volgens het
woord van Boutens, ‘wil begeerd zijn en genomen, het wil niet weggegeven zijn’.
Het vermogen om kunst te genieten is wel in bijna ieder mens in kiem aanwezig,
doch dit vermogen moet worden ontwikkeld, of, met de woorden van Dr. Alexis
Carrel in zijn L'Homme, cet inconnu: ‘Le sens de la beauté ne se développe pas de
*
façon spontanée. Il n'existe dans notre conscience qu'à l'état potentiel.’ Het is veelal
juist de moderne, eigentijdse kunst die in dit opzicht de lezer, beschouwer of
toehoorder de meeste moeilijkheden baart; de oorzaken hier-

*

De zin voor schoonheid ontwikkelt zich niet vanzelf. Zij is slechts in kiem aanwezig in ons
bewustzijn.
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van zijn o.a.: de kunstenaar is zijn tijd vaak vooruit, èn de mensen geven zich niet
de moeite binnen te dringen in wat hun vreemd lijkt.
Daarbij komt nog iets: de moderne kunstenaar eist van de lezer een grotere
zelfstandigheid. Het is vaak niet meer zo, dat de dichter zijn lezers aan de hand
meevoert en deze alleen maar, ontvankelijk en braaf, hoeven te volgen. De situatie
bij een deel van de moderne poëzie (en het proza) is: dat de dichter volstaat met
het aanvoeren van de elementen en de interpretatie hiervan aan de lezers overlaat,
m.a.w. de lezers bouwen als het ware zelf hun gedicht. Een noodzakelijk gevolg is:
de pluri-interpretabiliteit, d.w.z. één zelfde gedicht is op meer dan een wijze te
interpreteren, te duiden, te begrijpen.

§10.
Dat de kunstenaar zijn tijd vaak vooruit is, dat m.a.w. de waardering eerst later volgt,
zien wij bij tal van grote schilders, musici, enz. uit vroeger tijden: Rembrandt werd
in zijn tijd veel minder gewaardeerd dan vaak derderangse zeventiende-eeuwers,
Mozart werd door tijdgenoten een dissonantenjager genoemd, Beethovens laatste
werken waren voor velen volkomen ontoegankelijk; en ook in een tijd die minder
ver van ons af ligt zien wij hetzelfde: Van Gogh stierf miskend, Debussy's
meesterwerk, zijn muziekdrama Pelléas et Mélisande, werd uitgefloten.
Omgekeerd zien wij ook vaak dat kunstenaars, door hun tijdgenoten hoog geëerd,
al heel gauw - en terecht - in het vergeetboek raakten: de populariteit van Cats bleek
van vergankelijke aard; van Tollens, die door zijn tijdgenoten groter dan Petrarca
werd genoemd, wiens Overwintering op Nova-Zembla in 1819 met goud bekroond
werd, van deze burgerlijke dichter (burgerlijk in de slechte zin van het woord) kon
de scherpzinnige criticus Conrad Busken Huet weinig beters zeggen, dan dat hij
‘de melodieën der eeuwigheid op een draaiorgel heeft gezet’.
Het bovengenoemde tweede punt: dat de mensen vaak weigeren de moderne
kunst een kans te geven, hiervan ziet men de voorbeelden dagelijks om zich: naar
muziek van Stravinsky, Béla Bartók e.d. wordt niet geluisterd, van Picasso denkt
men zich met een grapje af te maken. Zijn aangrijpend schilderij Guernica
(geschilderd toen de Duitsers in de Spaanse burgeroorlog deze plaats vanuit de
lucht verwoestten) vindt men afschuwelijk en belachelijk. Afschuwelijk is het, maar
dit was juist wat de schilder beoogde: afschuw op te wekken voor dit gruwelijk
gebeuren. Toen in de oorlogsjaren 1940-1945 enkele Duitse officieren in het atelier
van Picasso te Parijs doordrongen, bleven zij voor dit schilderij staan, en een van
hen zei honend-bewonderend:
‘Das haben Sie gemacht?!’
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Pablo Picasso: Guernica
... Nein, das haben Sié gemacht... (zie § 10)

waarop het vinnige en ware antwoord volgde:
‘Nein, das haben Sié gemacht!’
Se non è vero...
Opgemerkt dient te worden, dat even afkeurenswaardig als de kritiekloze afwijzing,
de kritiekloze aanvaarding is van alles wat zich als moderne kunst aandient.
Snobisme, dat alles toejuicht wat modern lijkt en alleen maar bizar is, is evenzeer
uit den boze.

§11. Doel van deze lessen
In §9 werd er op gewezen, dat het vermogen om kunst te genieten ontwikkeld moet
worden. Het spreekt vanzelf dat dit bij literaire kunst in de eerste plaats gebeurt door
overwogen en indringend, door keurend en kritisch lezen. Daarnaast echter kan dit
gestimuleerd worden door een onderzoek naar de middelen die de literaire
kunstenaar gebruikt, naar de mogelijkheden van de literaire kunst. De bedoeling
van dit boekje nu is: zo scherp mogelijk omlijnde begrippen van de letterkundige
termen bijbrengen, en vervolgens proberen dieper binnen te dringen in het literaire
kunstwerk, immers, kennis der factoren die een kunstwerk bepalen, zijn mede van
betekenis bij het genieten van kunst.
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§12.
‘Vorm en inhoud zijn een’ is een waarheid die door de Tachtigers opnieuw sterk
naar voren is gebracht. Wij verstaan eronder: dat het ene niet gewijzigd kan worden,
zonder onherstelbaar schade toe te brengen aan het ander.
Hoewel wij deze uitspraak ten volle onderschrijven, menen wij toch dat het
kunstwerk van deze twee kanten uit te benaderen is: in het deel Inhoud wordt dan
een verdeling gegeven van de letterkundige voortbrengselen, in het deel Vorm wordt
nader ingegaan op de middelen die de taalkunstenaar bij zijn kunst ten dienste
staan. Het boekje wordt besloten met een overzicht van diverse Stromingen die
onze literatuur beheerst hebben.
Wij krijgen dus het volgende werk-schema:
I. Inhoud
Volkskunst en cultuurkunst
Epiek
Lyriek
Dramatiek

II. Vorm
Beeldspraak
Klank en rijm
Metrum en ritme
Stijlfiguren
Strofenbouw
Compositie
Proza en poëzie

III. Stromingen
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Inhoud
§13. Verdeling naar het ontstaan
Lettend op het ontstaan kunnen wij onderscheiden: volkskunst en cultuurkunst.
Het verschil tussen beide is niet dat, zoals romantische interpretators het wel eens
deden voorkomen, bij volkskunst het hele volk als dichter optreedt en cultuurkunst
het werk is van één persoon. In beide gevallen is er één dichter. Bij volkskunst
evenwel geeft deze uiting aan wat leeft in het hele volk, bij cultuurkunst uit hij zijn
individuele (en soms individualistische) zieleleven. Uit het bovenstaande kunnen
wij enkele gevolgtrekkingen maken:
a. Volkskunst treedt alleen dan op als het volk inderdaad één gemeenschap, een
eenheid vormt. Zo zijn de Middeleeuwen een tijdperk waarin de volkskunst
bloeit, terwijl zij in de Renaissance, als het individualisme de boventoon gaat
voeren, naar de achtergrond gedrongen wordt. De gezamenlijke strijd van een
heel volk doet een nieuwe eenheid ontstaan, waarin volkskunst kan opbloeien:
de geuzenliederen tijdens de Tachtigjarige oorlog, de verzetspoëzie in de jaren
1940-1945.
b. De voortbrengselen der volkskunst kunnen soms lange tijd in het volk blijven
leven, zij worden vaak mondeling van ouder op kind overgeleverd: zo werden
de volkssprookjes in Duitsland door de gebroeders Grimm eerst in de
negentiende eeuw (1812 en volgende jaren) uit de volksmond opgetekend, zij
zijn echter eeuwen ouder. Eveneens bleken in de negentiende eeuw nog
diverse middeleeuwse volksliederen in Vlaanderen te leven bij mensen die
lezen noch schrijven konden. Dat in de loop der eeuwen zo'n lied niet
ongeschonden bleef, spreekt vanzelf.
c. Uit de volkskunst spreken gewoonlijk weinig gecompliceerde gevoelens, terwijl
ook de vorm eenvoudig is. Gaarne wordt er gebruik gemaakt van herhalingen,
bepaalde motieven en situaties keren steeds terug.
d. Volkskunst is veelal anoniem.
Het verschil tussen volks- en cultuurkunst is bij verschillende genres aan te wijzen:
volkssprookje

Grimm, Kinder- und Hausmärchen.

cultuursprookje

Fred. van Eeden, De kleine Johannes I.

volksepos

Die Nibelungen.

cultuurepos

Dante Alighieri, La divina commedia.
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volkslied

Lied van heer Halewijn, en andere
Middelnederlandse balladen.

cultuurlied

gedichten van P.C. Hooft, P.C. Boutens,
e.a.

§14. Verdeling naar het genre
Als een schrijver iets wil meedelen, staan er twee wegen voor hem open: de
dramatische en de niet-dramatische. In het eerste geval laat hij de door hem
geschapen figuren met hun ‘eigen’ woorden en handelingen het gebeuren op het
toneel uitbeelden (dramatiek). Is dit op-het-toneel-brengen dus in zekere zin al een
objectivering, bij de niet-dramatische kunst gaat juist de tegenstelling objectief subjectief de grote rol spelen. Als de schrijver objectief te werk gaat, spelen zijn
eigen gevoelens geen rol van betekenis: het gaat om het verhaal, om de beschrijving.
Bij de subjectieve uiting zijn het echter juist de gevoelens van de schrijver waar alles
om draait. Zo komen wij tot de volgende drie genres in de literatuur:
a. epiek (objectief): verhalende dichtkunst niet-dramatisch
b. lyriek (subjectief): gemoedsuitstorting niet-dramatisch
c. dramatiek: uitbeelding in toneelvorm.
Nog een drietal opmerkingen dient naar aanleiding van het bovenstaande gemaakt
te worden.
Er is gesproken van ‘gebeurtenissen’ en ‘het gebeuren’. Het spreekt vanzelf dat
niet bedoeld is iets dat zich in werkelijkheid afgespeeld heeft. Wij hebben in de
Inleiding juist gezien, dat kunst schepping van iets nieuws is; onder het ‘gebeuren’
verstaan wij dan ook: het gebeuren in deze schepping. Bij dit scheppen kunnen de
bouwstenen zowel volkomen gefantaseerde, als aan de werkelijkheid ontleende
‘feiten’ zijn. Voorwaarde is evenwel dat er inderdaad een nieuwe schepping ontstaat.
Die Leiden des jungen Werthers (1774) van J.W. von Goethe is niet een waardevol
boek omdat er een eigen belevenis aan ten grondslag ligt, evenmin als An American
Tragedy (1925) van Theodore Dreiser zijn waarde ontleent aan het feit, dat de auteur
geïnspireerd werd tot dit boek door een bericht in de krant. Beide werken zijn literair
belangrijk omdat de auteurs van deze bouwstenen een nieuwe (en hogere)
werkelijkheid creëerden, waarin wij geloven kunnen.
De woorden objectief (epiek) en subjectief (lyriek) zijn niet in absolute zin bedoeld.
Ook in epiek is dus een lyrische inslag (balladen en romances), terwijl lyriek een
epische achtergrond kan hebben.
Epiek, lyriek en dramatiek kunnen zowel voorkomen in poëzie- als in prozavorm.
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§15.
Vroeger werd naast de drie genoemde genres nog een vierde onderscheiden:
didactiek. Hieronder werd dan verstaan: de dichtkunst waarin de schrijver de
bedoeling had zijn lezers iets bij te brengen, te leren. Het is evenwel duidelijk, dat
didactiek niet op een lijn gesteld kan worden met epiek, lyriek en dramatiek: er is
immers geen sprake van een andere houding ten aanzien van de stof. Didactiek
kan niet op zichzelf voorkomen; wel kan men zeggen, dat het didactische element
in elk van de drie genres een belangrijke rol kan spelen. Zo bestaat er:
didactische epiek

de leerdichten van Jacob van Maerlant
(Spiegel historiael, Der natueren
bloeme).

didactische lyriek

hekeldichten van Vondel (Roskam,
Harpoen).

didactische dramatiek

moraliteiten als Den spieghel der salicheit
van Elckerlyc.

Epiek
§16.
Zoals wij gezien hebben, verstaan wij onder epiek verhalende dichtkunst, hetzij in
poëzie- hetzij in prozavorm, waarbij het in de eerste plaats gaat om het gebeuren.
Alvorens een onderverdeling van de epiek te geven, wijzen wij nog op het
volgende:
De levende literatuur trekt zich niets aan van schoolse onderscheidingen. Er zijn
dus kunstwerken die moeilijk te classificeren zijn, omdat zij kenmerken vertonen
van meer dan een te noemen genre. Een gedicht als Die Nibelungen moet b.v.
zeker bij het epos genoemd worden, doch daarnaast bezit het elementen die ons
het recht geven, dit heldendicht tevens onder te brengen bij de sage, terwijl er ook
mythe-elementen in aan te wijzen zijn (zie § 17).

§17. De meest voorkomende, tot de epiek behorende, literaire genres
zijn:
1. Mythe, sprookje, legende en sage
Wij kunnen mythe, sprookjes, sage en legende tezamen nemen, omdat in alle vier
de fantasie een overheersende rol speelt: mythe en sprookje zijn geheel fantasie,
sage en legende hebben een (soms zwakke) historische ondergrond. De verdelende
streep tussen genoemde genres kan echter ook anders getrokken worden, en wel
zo dat aan de ene kant mythe en legende komen te staan (beide religieus, de eerste
van voor-christelijke, de tweede van christelijke aard), aan de andere sprookje en
sage (beide wereldlijk).
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Schematisch voorgesteld:

geheel fantasie

religieus
mythe

niet-religieus
sprookje

historische basis

legende

sage

De mythe is het verhaal waarin de primitieve mens onbegrepen natuurgebeuren
poogt te verklaren door het toe te schrijven aan hogere machten. Zo wordt de
wisseling der jaargetijden tot een strijd tussen de goede (zomer) en de kwade macht
(winter), zo worden donder en bliksem verklaard als afkomstig van een over de
wolken rijdende god. Een uitstekende verzameling van en studie over mythen bij
diverse volkeren is De tuin der goden (2 delen 1946/47), onder redactie van Prof.
Dr. A.G. van Hamel. Vroeger werden de sprookjes beschouwd als verbleekte mythen
uit het heidens godengeloof: het sprookje van Roodkapje en de Wolf zag men als
een seizoensmythe, waarin Roodkapje de zomer, de Wolf de winter had betekend,
doch waarvan de oorspronkelijke betekenis verloren was gegaan; tegenwoordig is
de mening juist omgekeerd en rekent men de sprookjes tot een oudere fase in de
geestelijke ontwikkeling van het mensdom.
Wij kunnen het sprookje omschrijven als: een naïeve vertelling waarin ook dieren
(en soms planten en levenloze dingen) menselijke eigenschappen hebben, en waarin
de fantasie geen grenzen van het redenerend verstand accepteert, zodat het meest
wonderlijke gewoon wordt. Vaak geeft het sprookje een strijd tussen het goede en
het kwade, waarbij het eerste steeds overwint.
Volkssprookjes werden o.a. verzameld door:
Charles Perrault, Contes de ma mère l'Oye (1697)
Gebroeders Grimm, Kinder- und Hausmärchen (1812 vv.)
Asbjørnsen en Moe, Noorse volkssprookjes (1841 vv.).
Reeds uit de negende eeuw stamt de Arabische sprookjesverzameling
Duizend-en-een-nacht, waarin de verhalen in een raamvertelling tot een geheel
verenigd werden.
Naast deze volkssprookjes bestaat het cultuursprookje, soms in zijn verhaaltrant
het volkssprookje dicht benaderend, zoals bij Hans Christian Andersen (1805-1875)
en bij Godfried Bomans (Sprookjes, 1946), doch ook vaak ver daarvan verwijderd,
zoals bij Frederik van Eeden, De kleine Johannes I (1886) en Louis Couperus,
Psyche (1898) en Fidessa (1899).

§18.
Sage en legende hebben, in tegenstelling tot sprookje en mythe, wel een historische
achtergrond, zodat zij (vooral de sagen) gewoonlijk ook in
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tijd en plaats bepaald zijn. Het sprookje begint gewoonlijk met: ‘Er was eens een...’,
de sage noemt plaats, tijd en persoon. Bij de sage is de historische kern van
wereldlijke, bij de legende van religieus-christelijke aard.
Voorbeelden van sagen zijn: Faust, Wilhelm Tell, Die Nibelungen, De Vliegende
Hollander, enz.; voorbeelden van legenden: Beatrijs, Ahasverus (De Wandelende
Jood). Een bekende verzameling legenden is: Legenda aurea (Gulden legenden)
van Jacobus de Voragine, die in de dertiende eeuw bisschop van Genua was. Uit
de twintigste eeuw stammen de Christuslegenden (1904) van de Zweedse schrijfster
Selma Lagerlöf. De historiciteit in de sagen is vaak zeer betrekkelijk: soms kunnen
ze, vooral de heldensagen, inderdaad een beeld geven van het verleden; daarnaast
echter zien wij hoe b.v. een onbelangrijk achterhoede-gevecht uitgroeit tot een
groots episch gebeuren in het Chanson de Roland (ca. 1100). Ook worden wel
historische gebeurtenissen, door verschillende personen beleefd, in één persoon
geconcentreerd (epische verdichting). De Zwitserse held Wilhelm Tell heeft in
werkelijkheid nooit bestaan.
Soms vindt vermenging der genres plaats: in Die Nibelungen vinden wij in de
sage ook mythe-elementen (Siegfried, die een soort zonnegod is) en
sprookjes-elementen (de onzichtbaar-makende Tarnkappe).

§19. 2. Epos of heldendicht
Onder een epos verstaan wij het fors en breed geschilderde verhaal van een groots
gebeuren of van de machtige avonturen van een held.
Ook hier onderscheiden wij weer:
volksepos
Ilias, Odyssee, beide van Homerus (9de eeuw v. Chr.)
Chanson de Roland (12de eeuw)
Die Nibelungen (13de eeuw)
en cultuurepos
Vergilius, Aeneis (1ste eeuw v. Chr.)
Dante Alighieri, La divina commedia (13de eeuw), waarin de dichter een tocht
door Inferno (Hel), Purgatorio (Louteringsberg, Vagevuur) en Paradiso (Hemel)
beschrijft.
Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata (16de eeuw), waar de verovering
van Jerusalem door Godfried van Bouillon het onderwerp vormt.
Luiz de Camoëns, Os Lusiadas (16de eeuw), de tocht van Vasco da Gama
naar Indië beschrijvend.

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

20
John Milton, Paradise lost en Paradise regained (17de eeuw), respectievelijk
de zondeval van de mens en de overwinning van Christus over Satan tot
gegeven hebbend.

§20.
Ook de term Dierenepos wordt wel gebruikt. Er is niet het minste bezwaar om ook
hier van epos te spreken, mits men deze term opvat zoals het werk zelf o.a. begrepen
dient te worden, nl. als parodie.
Het Middelnederlandse gedicht Van den vos Reinaerde (ca. 1200?) is een
grandioos voorbeeld van zo'n dierenepos. Het moeilijke van dit genre is: de
harmonisering van het dierlijke met het menselijke, d.w.z. de figuren moeten dieren
blijven, doch in hun dierlijk ‘denken’ moeten wij de mens terugkennen; wat echter
de moeilijkheid uitmaakt, vormt tevens de mogelijkheid tot satire, is dus tegelijk het
waardevolle van het dierenepos. Wij zouden de scheiding tussen menselijk en dierlijk
aandeel in de gestalten als volgt willen weergeven: de handelwijze moet steeds
dierlijk blijven (dus niet als in de Franse Roman de Renart de dieren laten blozen,
naast elkaar op een bankje laten zitten; niet als in Reinaert II een belegering van
Maupertuus doen plaatsvinden met ‘donrebussen ende bombaerden’), de
beweegreden echter is die des mensen. Deze vermenging van dierlijk doen en
menselijk denken biedt juist de mogelijkheid tot scherpe satire. Een enkel voorbeeld:
Reinaert prijst Belijn de Ram om zijn ingetogen(!) levenswijze:
Hebdi lovere ende gras,
Ghine doet negheenen eesch
Noch om broot no om vleesch,
Noch om sonderlinghe spise...

dit is: als de mens alles heeft wat hij wenst, dan is hij zo bescheiden om verder niets
te eisen.

§21. 3. Idylle en Arcadia
Onder idylle verstaan wij een verhaal, waarin een gebeuren uit het leven van
eenvoudige en tevreden mensen geschilderd wordt. Als voorbeeld van een idylle
zou men reeds kunnen noemen het Boek Ruth uit de Bijbel. Voorbeelden uit de
latere literatuur zijn:
Bernardin de St. Pierre, Paul et Virginie (1787)
J.W. von Goethe, Hermann und Dorothea (1797)
A.C.W. Staring, De verjaardag (1820)
Jac. van Looy, diverse verhalen uit Feesten (1902).
Met de idylle verwant is de arcadia, waarin het eenvoudige, sobere land- en
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herdersleven geïdealiseerd wordt. In zekere zin kan men Daphnis en Chloé van de
Griekse dichter Longus (vijfde eeuw na Christus) reeds een arcadia noemen, doch
de bloeitijd valt in de periode van de zestiende tot de achttiende eeuw, juist als
reactie op het gekunstelde, over-gecultiveerde hofleven. Als aan de Italiaanse
literatuur ontleend voorbeeld noemen wij:
Jacopo Sannazaro, Arcadia (1502).
Ook in ons land kende de arcadia een korte tijd van bloei. Meer dan een
modeverschijnsel (dat gemakkelijk aanleiding gaf tot onnatuur) is het echter bij ons
nooit geweest:
Johan van Heemskerck, Batavische Arcadia (1637).

§22. 4. Ballade en romance
Balladen en romancen zijn niet zeer lange, epische gedichten in strofenvorm, waarin
op eenvoudige wijze een belangwekkend gebeuren verhaald wordt. Oorspronkelijk
was ‘ballade’ de naam van een Provençaals of Italiaans danslied (It. ballare = Prov.
ballar = dansen), terwijl de naam ‘romance’ in feite betekende: gedicht in het
Romaans (in tegenstelling tot de gedichten in het Latijn), d.i. de volkstaal van het
land waar deze liederen hun oorsprong vonden. Middelnederlandse anonieme
balladen zijn b.v.:
Lied van heer Halewijn
Het daghet in den oosten
Van twee conincskinderen.

In de Romantiek wordt het genre opnieuw beoefend, doch nu zien wij naast de
gespannen, donkere en vaak droevig-eindigende ballade, een minder gespierde,
soms sentimentele en gewoonlijk blij-eindigende vorm naar voren komen: de
romance, b.v.
A.C.W. Staring: Ada en Rijnoud.
Het verschil tussen ballade en romance is dus vooral een sfeerverschil (vgl. ook het
gebruik van deze termen in de muziek, en beluister eens een Ballade van Chopin
en een Romance van Schumann).
De Romantiek is ook de tijd, waarin de oude volksliederen (waarbij heel wat
balladen) wederom gelezen, verzameld en uitgegeven worden:
Reliques of ancient English Poetry, door Bishop Thomas Percy (1765)
Stimmen der Völker in Liedern, door Herder (ca. 1778)
Des Knaben Wunderhorn, door Von Arnim en Brentano (1806-1808).
In navolging hiervan vinden wij cultuurballaden en -romancen bij dichters als Goethe
(Erlkönig), Schiller (Die Kraniche des Ibykus), Uhland (Des Sängers
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Fluch), Heine (Die Grenadiere); in de Nederlandse literatuur bij Bilderdijk, Staring,
Hofdijk, e.a.
Kenmerken van de volksballade zijn:
de lezer wordt ineens midden in de handeling geplaatst;
het verhaal gaat sprongsgewijze vooruit;
details worden verwaarloosd;
tijd en plaats der handeling worden zelden vermeld;
er wordt veel gebruik gemaakt van de herhaling.
Elk van deze kenmerken is zeer duidelijk aanwezig in b.v.:

Het daghet in den Oosten
‘Het daghet inden Oosten, Het lichtet overal;
Hoe luttel weet mijn liefken, Och, waer ick henen sal.
Och, warent al mijn vrienden, Dat mijn vijanden sijn,
Ick voerde u uuten landen, Mijn lief, mijn minnekijn!’
‘Dats waer soudi mi voeren, Stout ridder wel gemeyt?
Ick ligge in mijns liefs armkens Met grooter waerdicheyt.’
‘Ligdy in uws liefs armen? Bilo, ghi en seght niet waer.
Gaet henen ter linde groene: Versleghen so leyt hi daer.’
Tmeysken nam haren mantel, Ende si ghinc eenen ganck
Al totter linde groene, Daer si den dooden vant.
‘Och, ligdy hier verslaghen, Versmoort al in u bloet?
Dat heeft gedaen u roemen Ende uwen hooghen moet.
Och, ligdy hier verslaghen, Die mi te troosten plach.
Wat hebdy mi ghelaten So menighen droeven dach!’
Tmeysken nam haren mantel, Ende si ghinc eenen ganck
Al voor haers vaders poorte, Die si ontsloten vant.
‘Och, is hier eenich heere Oft eenich edel man,
Die mi mijnen dooden Begraven helpen can?’
Die heeren sweghen stille, Si en maecten gheen geluyt;
Dat meysken keerde haer omme, Si ghinc al weenende uut.
Si nam hem in haren armen, Si custe hem voor den mont,
In eender corter wijlen Tot also menegher stont.
Met sinen blancken swaerde Dat si die aerde op groef;
Met haer snee witten armen Ten grave dat si hem droech.
‘Nu wil ic mi begeven In een cleyn cloosterkijn,
Ende draghen swarte wijlen, Ende worden een nonnekijn.’
Met haer claer stemme Die misse dat si sanck;
Met haer snee witten handen Dat si dat belleken clanck.
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§23.
Niet te verwarren met de hier behandelde romantische ballade is de zgn.
rederijkersballade. De term romantische ballade ziet op de inhoud, de term
rederijkersballade op de vorm. De romantische ballade is een episch gedicht, de
rederijkersballade is lyrisch en kenmerkt zich doordat elke strofe eindigt op een
(nagenoeg) gelijke regel, terwijl er bovendien een Prince is, d.w.z. een slotstrofe,
gericht tot de Prince der Rederijkerskamer of een andere hoge persoonlijkheid.
De in de moderne Nederlandse literatuur weer beoefende ballade is gewoonlijk
een navolging van de rederijkersballade: Ballade van de merel, Ballade van de boer,
beide van J.W.F. Werumeus Buning, die door het vertalen van balladen van de
Franse dichter François Villon (15de eeuw), en onder diens invloed, tot deze
dichtvorm kwam.

§24. 5. Fabel en parabel
Fabels en parabels zijn beide gefantaseerde verhalen (in proza- of poëzievorm),
geschreven met de bedoeling te moraliseren. Het verschil tussen beide is:
a. De fabel geeft een direct voorbeeld van de te hekelen ondeugd, de parabel
oefent zijn werking uit door analogie (vgl. b.v. De raaf en de vos met De parabel
van de zaaier);
b. In de fabel zijn de de-handeling-dragende figuren in hoofdzaak dieren, in de
parabel mensen;
c. De fabel geeft een praktische levensregel, de parabel toont een religieuze of
zedelijke waarheid;
d. De fabel is gemeenzaam van toon, de parabel plechtig en verheven.
De eerste bekende dichter, die als schrijver van fabels te boek staat, is de Griek
Aesopus (6de eeuw voor Chr.), van wiens fabels in de dertiende eeuw er een aantal
in het Middelnederlands uitgegeven werd onder de titel Esopet. In feite echter is het
genre veel ouder: reeds bij de Egyptenaren en Indiërs vinden wij fabels (al zijn de
bekendste verzamelingen, Pançatantra en Hitopadeça, van later datum). Bekende
fabeldichters zijn verder: de Romein Phaedrus (1ste eeuw na Chr.) en vooral Jean
de Lafontaine (17de eeuw); bij ons werd het genre beoefend door Vondel, Cats,
Poirters, Bilderdijk, en in de moderne tijd door Karel van de Woestijne (De nieuwe
Esopet).
Parabels (gelijkenissen) vinden wij vooral in het Nieuwe Testament van de Bijbel:
De zaaier, De verloren zoon, De barmhartige Samaritaan, enz. Als dan ook Multatuli
zijn bekende parabel van de Japanse steenhouwer schrijft, doet hij dit in bijbelse
taal.
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§25. 6. Vertelling, schets, short story, humoreske, novelle en roman
De vertelling (proza of poëzie) is een in gewoonlijk eenvoudige taal geschreven
verhaal, dat tot uitsluitend doel heeft de lezer te boeien. Cats (Spaens heydinnetie)
en Staring (De twee bultenaars) schreven er in dichtvorm, Louis Couperus (Korte
arabesken) en Felix Timmermans (Pijp en toebak) in proza. Is het verhaal minder
breed uitgewerkt of overheerst de beschrijving, dan spreekt men wel van schets,
b.v. Nachtgedaanten en Herinneringen van een dommen jongen van Arthur van
Schendel.
Ook de term humoreske wordt wel gebruikt; hieronder verstaat men dan de
grappige vertelling of schets, zoals Herman Heijermans ons zovele schonk in zijn
Falklandjes, en tegenwoordig b.v. Simon Carmiggelt schrijft.
Het verschil tussen vertelling en short story is vooral een spanning- en
tempoverschil: de vertelling heeft veelal iets gemoedelijks; daartegenover bezit de
short story iets overrompelends, een snelle stijging naar het kritieke moment, een
soms abrupte ontknoping. Zo is het misschien te verklaren, dat voor onze moderne,
enerverende tijd juist de short story een veel beoefend genre is geworden, met
name in de Angelsaksische landen (O. Henry, John Steinbeck, William Faulkner).
Short-storyschrijvers bij ons zijn b.v. Albert Helman (Hart zonder land), Hugo Claus
(De zwarte keizer) en Johan Daisne.

§26.
Het verschil tussen novelle en roman is niet zo gemakkelijk aan te geven. De
namen helpen hierbij volstrekt niet: ‘novelle’ is afgeleid van het Italiaanse ‘novella’,
dat ‘nieuwtje’ betekent, terwijl ‘roman’ niets anders wil zeggen dan: ‘verhaal in het
romaans’, d.w.z. de volkstaal, in tegenstelling tot de geschriften in het Latijn (vgl.
denaam ‘romance’). Wij zouden om het verschil tussen roman en novelle te bepalen
de volgende punten, in volgorde van belangrijkheid, naar voren willen brengen:
a. In de novelle wordt de hoofdpersoon direct getoond op een kritiek moment van
zijn leven, dat beslissend is voor zijn verder bestaan: de roman daarentegen
beschrijft de langzame stijging naar de crisis.
b. De novelle vertoont een enkelvoudige intrige, d.w.z. de hoofdpersoon wordt
ons getoond in een bepaald conflict met hetzij een of meer andere personen,
hetzij bepaalde omstandigheden. In de roman echter is er een samengestelde
intrige: er is niet één conflict, doch er zijn er meer, conflicten niet alleen tussen
de hoofdpersoon en zijn tegenspeler, doch ook tussen diverse figuren van het
tweede plan.
c. De hoofdfiguren uit de novelle zijn gegeven grootheden, karakteront-
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wikkeling is er gewoonlijk niet, terwijl dat in de roman wel het geval is; soms is
juist die karakterontwikkeling het thema.
d. Uit het voorafgaande volgt, dat de novelle een beperkt, de roman een groter
aantal personen ten tonele voert, en dat
e. de omvang van de roman groter is dan die van de novelle.
Als wij b.v. eens met elkaar vergelijken L. Couperus' Eline Vere (1889) en De herberg
met het hoefijzer (1933) van A. den Doolaard, dan springen de verschillen tussen
roman en novelle duidelijk in hel oog:
a. De hoofdpersoon uit De herberg met het hoefijzer, de jonge Malissoor Leonard,
wordt getoond op het kritieke moment van zijn leven: de eer van zijn broer is
geschonden en hij zal hem wreken. Het leven van Eline Vere is te zien als een
lijn die langzaam stijgt naar een crisis (de verloren illusie van een huwelijk met
de opera-zanger Fabrice), daalt, en weer stijgt naar een nieuwe crisis (het
verbreken van het engagement met Otto), enz. Tegenover de strakke, stijgende
lijn in de novelle, hebben wij bij de roman een golvende lijn.
b. De intrige in Den Doolaards boekje is enkelvoudig: de wraak op de persoon
die de eer van het huis geschonden heeft. In Eline Vere zien wij draden
gesponnen tussen Eline en Otto, Eline en haar neef Vincent, Eline en haar
zuster Betsy, maar ook zijn er nevenintriges: het huwelijk van Georges de
Woude en Lili Verstraeten (‘het baby-paartje’), de kleine roman van Paul de
Raet en Frédérique van Erlevoort, welke laatste Paul uit zijn doelloos leven
opheft, enz.
c. Het karakter van een Leonard is weinig gecompliceerd, het is direct, en de
omstandigheden brengen er geen verandering in. Ook Eline Vere heeft natuurlijk
haar bepaalde psyche, maar de Eline in de Haagse high life uit het begin van
het boek is ten dele een andere dan die in de gezonde omgeving van het
buitengoed De Horze, is een andere dan de Eline die tenslotte ongewild
zelfmoord pleegt.
d, Dat ook het aantal personen en de omvang der beide boeken wel zeer
e. verschillen is zonder meer duidelijk.

De wezenlijke verschilpunten liggen natuurlijk in de punten a, b en c; d en e vloeien
hieruit voort.
Het is niet nodig, dat een stuk proza alle genoemde kenmerken vertoont om
novelle of roman genoemd te worden, - gewoonlijk zal dit zelfs niet het geval zijn.
Ook hier is het vaak een kwestie van min of meer. Wij moeten ook niet vergeten,
dat wij steeds te doen hebben met een levende kunst, die zich van schoolse
onderscheidingen niets aantrekt; een kunstwerk is er heus
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niet minder om als het moeilijk in een bepaald hokje is onder te brengen.
Een ander duidelijk voorbeeld van een novelle is Orpheus in de dessa (1902) van
Augusta de Wit; novellen-bundels zijn o.a Schuim en asch (1930) van J. Slauerhoff,
De wingerdrank (1937) van F. Bordewijk en Serpentina's petticoat (1961) van Jan
Wolkers.
Uit bovenstaande is af te leiden dat kenmerkend voor de novelle de gesloten
compositie is, en deze gesloten opbouw wordt a.h.w. nog versterkt door opname in
een groter geheel, - vandaar dat wij vaak novellen vinden in de zgn. raamvertelling.
Zo worden de novellen en verhalen van Boccaccio's Decamerone (14de eeuw) in
een groter geheel ingebouwd: een tiental jongelieden heeft de wijk genomen uit
Florence waar een pest-epidemie heerst; zij zijn nu op een landgoed buiten de stad
en korten zich de tijd door vertellen, - deze verhalen vormen dan de honderd novellen
en vertellingen waaruit de Decamerone bestaat. Een ander beroemd voorbeeld van
kadervertelling is Canterbury Tales (14de eeuw) van Chaucer, waar pelgrimreizigers
naar het graf van Thomas van Canterbury een twintigtal novellen (in versvorm) in
de mond gelegd wordt. Ook in onze eigen, hedendaagse letterkunde zien wij deze
compositie-vorm bij herhaling toegepast door Herman de Man (1898-1946), b.v. in
De barre winter van negentig en Een stoombootje in den mist. Op ander terrein
vinden wij de raamcompositie toegepast in Duizend-en-een-nacht, waar de sprookjes
op gelijke wijze in een kader gevat zijn.

§27.
Wat in de vorige paragraaf over de roman gezegd werd, ziet op het genre zoals dat
in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw floreerde bij schrijvers
als Gustave Flaubert, L.N. Tolstoi, Louis Couperus, John Galsworthy, Thomas Mann,
François Mauriac, Simon Vestdijk. Deze traditionele roman kan omschreven worden
als: een uitgebreid verhaalgeheel waar, temidden van een veelheid van personen,
zich een verwikkeld gebeuren geleidelijk naar een hoogtepunt beweegt, en waarin
de romanfiguren handelen naar hun, zich ontwikkelend, psychologisch patroon. Ook
heden ten dage worden zeker nog wel boeken geschreven die voldoen aan
bovenstaande criteria. Toch oordelen velen dat ‘de roman dood of ten dode
opgeschreven is’, en zij wijzen dan op boeken als Het stenen bruidsbed van Harry
Mulisch, De vadsige koningen van Hugo Raes, Het boek alfa van Ivo Michiels,
Ranonkel van Jacques Hamelink, boeken die in nagenoeg geen enkel opzicht
voldoen aan bovengenoemde ‘eisen’, - toch worden zij gewoonlijk ‘roman’ genoemd.
Beter dan de roman dood te verklaren lijkt het ons daarom: te constateren dat de
term opnieuw bezig is een andere inhoud te krijgen.
Behalve dat de ‘nieuwe roman’ van de ‘traditionele’ afwijkt door het nièt-
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hebben van bovengenoemde kenmerken, doet hij dat door het wèl-hebben van
andere eigenschappen.
De ‘oude roman’ wordt heden ten dage vaak verweten niet overeen te stemmen
met, een vervalsing te zijn van het werkelijke leven. Alles wat in zo'n roman gebeurt
is functioneel, is logisch en/of psychologisch te verklaren; in het leven evenwel
gebeuren er duizend-en-één-dingen die ‘overbodig’ zijn, toevallig, absurd, en van
dìt leven behoort ook de roman een afspiegeling te zijn.
De werkelijke, reële gebeurtenissen zijn niet het enige dat ‘gebeurt’, ook de
fantasie, de droom, het onder- en on-bewuste ‘gebeuren’, en zij zijn soms reëler
dan de werkelijkheid is. Voor de persoon die het ondergaat is vaak geen scheiding
mogelijk tussen het reële en het irreële, en zó wordt het door de schrijver ook
voorgesteld: niet: hij dácht zus of zo, maar: er wàs dit of dat. Aan de lezer om, zo
mogelijk, uit te maken in welk vlak zich dat ‘gebeurde’ afspeelt. En zoals zonder
overgang of aanduiding ‘realiteit’ en ‘droom’ naast en door elkaar staan, zo gebeurt
het met de weergave van heden, verleden, toekomst: de verwachting ìs de
werkelijkheid van nu, evenals in de flashback, het al- of niet-bewuste verleden.
De traditionele roman vormt een afgerond geheel, heeft een logisch begin en een
afsluitend, ‘bevredigend’ eind, dat als katharsis fungeert: het ‘verzoent’ de lezer met
juist diè afloop. Bij de roman-van-nu is het begin vaak vrij willekeurig en het einde
blijft ‘open’, - een ‘open einde’ dat de lezer ook dwingt zelf, creatief, met de stof
bezig te blijven. Ook de lezer van de traditionele roman moet natuurlijk creatief
lezen, maar de creativiteit bij het lezen van de ‘nieuwe roman’ moet veel groter zijn,
juist doordat zij vrijer wordt.
De ‘oude’ en de ‘nieuwe’ roman naast elkaar zettend, zien wij dus de volgende
verschilpunten:

‘oude’ roman
een lineaire, door de chronologie
bepaalde ontwikkeling;

‘nieuwe’ roman
een zich los in de tijd bewegende
handeling;

een intrige met een duidelijk begin- en
eindpunt (ontknoping, katharsis);

een willekeurig begin en een open einde,
waarbij de intrige vaak van secundaire
waarde is;

een duidelijke scheiding en
onderscheiding tussen realiteit en
nietrealiteit;

geen (onder-)scheiding tussen het ‘reële’
gebeuren en dat in de fantasie, de
droom, het onder- en on-bewuste;
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de ‘dingen’ spelen hun ondergeschikte
rol als entourage;

de dingen zijn soms even belangrijk als
de mensen;

de roman is de uitbeelding van een
‘zinvolle’ wereld;

de roman wil het beeld geven van een
niet te (be-)grijpen, absurde wereld;

de auteur is de alleswetende,
‘dirigerende’ figuur;

de auteur lijkt zelf ‘bespeeld’ door
uiterlijke en innerlijke belevenissen;

de (mede-)creativiteit van de lezer wordt de creativiteit van de lezer is nodig voor
‘geleid’ door de auteur.
de ‘voltooiing’ van de roman.

§28.
De roman, of dat nu de traditionele is dan wel de moderne, is nog altijd het meest
beoefende, en zeker het meest gelezen letterkundige genre. Als wij thans pogen
tot een zekere indeling te komen, moet voorop gesteld worden, dat het vaker zal
voorkomen dat een bepaalde roman niet bij een genre ondergebracht kan worden,
terwijl omgekeerd een andere roman misschien bij twee of drie categorieën thuis
hoort. Er is evenveel reden om Louis Couperus' Elina Vere een psychologische, als
een naturalistische, of een zeden-roman te noemen.
Als wij op de stofletten, kunnen wij de volgenderomansoorten onderscheiden:

a. Schelmenroman of picareske roman (Spaans ‘pïcaro’ = schelm)
De Schelmenroman geeft een aaneenschakeling van avonturen, waarbij de
hoofdpersoon in aanraking komt met alle mogelijke standen en kringen; hij is
afwisselend arm en welvarend; wij zien hem optreden als soldaat, koster, lakei,
bediende in een herberg, enz. Dat deze romans ons zó vaak een uitermate boeiende
kijk geven op zeden en levensgewoonten van een bepaalde tijd spreekt vanzelf.
Het genre ontstond in het Spanje van de zestiende eeuw, met Lazarillo de Tormes
(1554) van een onbekend auteur' (aan dit werk ontleende Bredero de stof voor zijn
blijspel Spaanschen Brabander), en verbreidde zich over heel West-Europa:
in Duitsland

Von Grimmelshausen, Der
abenteuerliche Simplizissimus (1668)

in Nederland

Nicolaes Heinsius, Den vermakelijken
avonturier (1695)

in Frankrijk

Lesage, Gil Blas de
Santillane(1715-1735).

Een figuur als Tijl Uilenspiegel is een typische ‘pícaro’, het boek van die naam
kunnen wij door zijn gebrek aan samenhang tussen de verschillende avonturen
echter moeilijk een schelmen-roman noemen.
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Een moderne vorm van de Schelmenroman vinden wij in een boek als On the road
(1955) van Jack Kerouac.

§29. b. Herdersroman
Dit is een andere naam voor wat wij reeds behandeld hebben als arcadia (zie §21).

c. Zedenroman
Zoals de naam aangeeft zijn het hier vooral de zeden en levensgewoonten van een
bepaalde tijd, die de schrijver voor ons wil oproepen. Het meest grandioze voorbeeld
van zedenromans vinden wij in de grote roman-cyclus van Honoré de Balzac: La
comédie humaine (1829-1848).
Ook bij ons werd dit genre veelvuldig beoefend:
E. Wolffen A. Deken, Sara Burgerhart (1782)
Jacob van Lennep, Ferdinand Huyck (1840)
Louis Couperus, Eline Vere (1889)
Herman Teirlinck, Het ivoren aapje (1909)
Ina Boudier-Bakker, De klop op de deur (1930)
Louis Paul Boon, De paradijsvogel (1958).

§30. d. Historische roman
In de historische roman poogt de schrijver het verleden voor ons te doen herleven,
hetzij door historische personen ten tonele te voeren of historische gebeurtenissen
te schilderen, hetzij door een gefantaseerd gebeuren te plaatsen in een verleden
tijd. De moeilijkheid van dit genre is: de historiciteit en de fictie met elkaar te
verzoenen en tot een harmonisch geheel te maken.
De Romantiek bracht een opbloei van de historische roman:
in Engeland

Sir Waker Scott, Ivanhoe (1819)

in Italië

A. Manzoni, I promessi sposi (De
verloofden, 1827)

in Frankrijk

Victor Hugo, Notre Dame de Paris (De
klokkenluider van de Notre-Dame, 1831)

in Duitsland

Viktor von Scheffel, Ekkehard (1855).

Historische romans in het Nederlands zijn b.v.:
Jacob van Lennep, De Roos van Dekama (1836)
J.F. Oltmans, De schaapherder (1838)
A.L.G. Bosboom-Toussaint, Het Huis Lauernesse (1838)
H. Conscience, De Leeuw van Vlaenderen (1838).

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

Tijdens de Neo-Romantiek (na 1900) zien wij opnieuw een naar voren komen van
de historische roman. Veelal gaat het dan evenwel minder om een
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reconstructie van een historisch gebeuren, dan wel om een gefantaseerd gebeuren
in een sfeervol verleden, waarbij de hoofdpersoon vaak trekken vertoont van de
auteur (de Tamalonefiguur uit de Zwerver-verhalen van Arthur van Schendel).
Arthur van Schendel, Een zwerver verliefd (1904)
Arij Prins, De heilige tocht (1913)
Louis Couperus, Iskander (1920)
Aart van der Leeuw, Ik en mijn speelman (1927)
Ook door hedendaagse schrijvers wordt de historische roman nog wel beoefend:
S. Vestdijk, Hit vijfde zegel (1937)
- De vuuraanbidders (1947)
Hella S. Haasse, Het woud der verwachting (1949).

§31. e. Toekomstroman
In de toekomstroman geeft de auteur een beeld van leven en denken zoals hij zich
voorstelt, dat deze in de toekomst zullen zijn. Bij een Jules Verne is dit niet veel
meer dan een zich vermeien in de technische mogelijkheden. Tegenwoordig zien
wij juist bij diverse schrijvers een angst voor de overheersing van de techniek in de
toekomst, waardoor de mens verwordt tot een eveneens mechanisch werktuig, een ontmenselijking die gepaard gaat met een absolutisme op staatkundig gebied.
Chad Walsh gaf de ontwikkeling van de toekomstroman even kort als juist weer
toen hij deze omschreef als: ‘from Utopia to Nightmare’.
F. Bordewijk, Blokken (1931)
Aldous Huxley, Brave New World (1932)
George Orwell, Nineteen Eighty-four (1949)
Als onderdeel van de toekomstroman kan men de science fiction beschouwen.
Het typische ervan is, dat hier de nadruk valt op verzonnen wetenschappelijke
uitvindingen, waardoor het schijnbaar onmogelijke mogelijk gemaakt wordt. De stof
waar science fiction zich dan ook bij voorkeur mee bezig houdt, is: ruimtevaart,
interplanetair verkeer, robots, e.d. Tot de eersten die dit genre beoefenden zou men
de Amerikaan Edgar Allan Poe (1809-1849) kunnen rekenen; in Engeland moet
H.G. Wells genoemd worden met o.a. The invisible man (1897). De term science
fiction komt echter vooral de laatste jaren naar voren, en al ontaardt het genre nog
al te vaak in alleen maar griezellectuur, dat er mogelijkheden in zitten bewezen o.a.
Ray Bradbury (The Martian Chronicles, 1950) en John Wyndham (The Day of the
Triffids, 1951). De Nederlandse dichter en prozaïst Sybren Polet vertaalde
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een aantal der beste SF-verhalen en bundelde deze in de pockets De stenen
bloedzuiger (1957) en De vuurballons (1957).

§32. f. Regionale of streekroman
Kenmerk van de streekroman is, dat het gebeuren er zich afspeelt in een landelijk
omgeving. Vaak dienen gebruik van dialect of een dialectisch getint Nederlands,
evenals beschrijving van folkloristische eigenaardigheden om de couleur locale te
versterken. Een eveneens vaker optredend verschijnsel is, dat niet één persoon
doch a.h.w. een hele dorpsgemeenschap de hoofdfiguur is. De psychologie is niet
altijd de sterkste kant.
In het buitenland zien wij het genre o.a. beoefend door Knut Hamsun (Noorwegen),
Jean Giono (Frankrijk) en C.F. Ramuz (Zwitserland), terwijl bij ons de streekroman
zo populair is, dat wij welhaast de kaart van Nederland erbij kunnen halen en dan
elke provincie met een of meer regionale schrijvers vertegenwoordigd zien:
Vlaanderen

Stijn Streuvels, De vlaschaard (1907)

Zeeuws-Vlaanderen

Jan H. Eekhout, Worden, een koning
(1937)

Zuid-Limburg

Marie Koenen, De korrel in de voor
(1941) en Wassend graan (1947)

Limburg/Noordbrabant

Antoon Coolen, Kinderen van ons volk
(1928)

Utrecht/Zuidholland

Herman de Man, Het wassende water
(1926)

Drente

Anne de Vries, Bartje (1935)

Friesland

Theun de Vries, Stiefmoeder aarde
(1936).
enz.

§33. g. Familieroman
De familieroman toont ons het wel en wee van een heel gezin, soms van een familie
gedurende enkele generaties. De auteur van de familieroman houdt ervan deze
familie tot spiegel te maken van het historisch en sociaal gebeuren, m.a.w. hij laat
zien hoe de verschillende leden van de familie op de historische en sociale
ontwikkeling reageren. Mooie voorbeelden uit de buitenlandse literatuur zijn:
Thomas Mann, Buddenbrooks (1901)
John Galsworthy, The Forsyte Saga (1906-1933).
In de Nederlandse letterkunde wijzen wij op:
Herman Robbers, De roman van een gezin (2 delen, 1909-1910)
Ina Boudier-Bakker, De klop op de deur (1930).
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gaat, dan wel de zielkundige ontwikkeling in de hoofdpersoon; niet de daden zijn
het belangrijkst, maar hoe de persoon tot die daden kwam. Dit genre komt vooral
in de negentiende eeuw naar voren.
Gustave Flaubert, Madame Bovary (1857)
Paul Bourget, Le disciple (1893)
F.M. Dostojevsky, De gebroeders Karamasov (1880)
Louis Couperus, Eline Vere (1889)
S. Vestdijk, De koperen tuin (1950).
De psychologische roman stelt hoge eisen aan schrijver en aan lezer, - het is een
genre dat gemakkelijk verworden kan tot een gepeuter aan verziekelijkte
mensenzielen, dat meer doet denken aan een psychiatrisch rapport dan aan een
kunstwerk. Dat er ook prachtige werken in dit genre geschreven zijn, bewijzen echter,
naast de genoemde voorbeelden, nog vele andere tot deze groep behorende romans.

§35. i. Avonturenroman
In tegenstelling tot de psychologische roman gaat het in de avonturenroman
gewoonlijk juist om de gebeurtenissen, minder (of niet) om de zielkundige
verwikkelingen. Misschien doordat onze geordende maatschappij te weinig
speelruimte laat aan de fantasie van de schrijvers van avonturenromans, misschien
ook doordat het onbekende milieu de spanning verhoogt, spelen de meeste van
deze boeken in het verleden en in onbekende streken. Vaak zijn avonturenromans
tot op zekere hoogte ook historische romans.
Voorbeelden uit binnen- en buitenland zijn:
Jacob van Lennep, Ferdinand Huyck (1840)
R.L. Stevenson, Treasure Island (1883)
Joseph Conrad, Typhoon (1903)
Blaise Cendrars, L'Or (1925)
J.J. Slauerhoff, Het verboden rijk (1932)
A. den Doolaard, Oriënt Express (1934)
S. Vestdijk, Rumeiland (1940)
G. Walschap, De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas (1960).
Laatstgenoemd boek van Walschap zou men ook een moderne schelmenroman
kunnen noemen.

§36. j. Detectiveroman
Verwant met de avonturenroman is de detectiveroman, al speelt deze nu juist bij
voorkeur in eigen tijd en eigen omgeving. ‘Uitvinder’ van het genre (zij het in
novelle-vorm) is de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe (1809-
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1849), van wie verteld wordt dat hij in één zijner verhalen een reële moord oploste,
zonder dat hij over meer beschikte dan kranteverslagen en getuigenverklaringen.
De opvolger van Poe is de Engelsman Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), wiens
detective Sherlock Holmes haast tot handelsmerk werd. Naast deze richting in de
detectiveroman (in ‘slang’ wel genoemd: the who-dun-it, de wie-heeft-het-gedaan),
waar het dus gaat om door fijnzinnig speurwerk, door deduceren en combineren,
licht te scheppen in een aanvankelijk duister lijkende zaak, is er het zgn. ‘hardboiled’
genre, ‘the tough school of detective fiction’, van b.v. een Raymond Chandler
(1888-1959), waar de detective vooral ook een mannetjesputter is (en ‘dus’ ook veel
succes heeft bij de vrouwen met wie hij in - veelvuldig - contact komt). Een derde
richting is de meer psychologische van een Georges Simenon, wiens detective
(Maigret) de misdadiger achterhaalt door zich vertrouwd te maken met diens
geestelijk klimaat, zijn psyche, zijn mogelijke beweegredenen; bovendien munten
de boeken van Simenon uit door hun sterke (gewoonlijk Parijse) sfeer.
Voorbeelden van detectiveromans moeten wij vooral in het buitenland zoeken,
te onzent komt het genre nauwelijks boven de lectuur uit:
Sir Arthur Conan Doyle, The Hound of the Baskervilles (1902)
G.K. Chesterton, The Man who was Thursday (1907)
Graham Greene, The confidential agent (1939)
Raymond Chandler, The little sister (1949)
Georges Simenon, Maigret et le clochard (1963).

§37.
Zijn wij bij bovenstaande indeling uitgegaan van de stof, wij kunnen ook meer letten
op de houding die de auteur t.a.v. zijn stof aanneemt. Zo kan hij b.v., uitgaande van
de hem omringende realiteit, zoveel mogelijk neutraal bhjven, dus niets anders doen
dan een beeld geven van de dagelijkse werkelijkheid, - al blijft zo'n roman, wil het
een kunstwerk zijn, toch altijd ‘une tranche de vie vue à travers un tempérament’
(Zola). Wij spreken dan van realistische roman:
Johan de Meester, Geertje (1905)
Herman Robbers, De roman van een gezin (1909-1910)
Ina Boudier-Bakker, Armoede (1909)
Herman de Man, Het wassende water (1925).
De realistische roman wordt vaak verward met de naturalistische roman, - bij deze
laatste heeft de auteur echter juist wél een bedoeling, nl. laten zien hoe de mens
gedetermineerd is door erfelijkheid en milieu. Emile Zola is hiervan de grondlegger,
en zijn grootste experiment is de roman-cyclus Les
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Rougon-Macquart (20 delen, 1871-1893), waar hij, juist om de (in zijn ogen
uitsluitende) invloed van deze factoren aan te tonen, de diverse generaties van een
familie schildert, waar de erfelijke eigenschappen door telkens ander milieu gewijzigd
verschijnen. In Nederland zou men Couperus' Eline Vere een naturalistische roman
kunnen noemen.
Nog duidelijker bepaalt de schrijver zijn houding t.o.v. het verhaalde in de tendensof strekkingsroman. Juist doordat de auteur met zijn boek iets wil bewijzen, het
verkeerde van iets wil aantonen, loopt hij het gevaar te zeer in zwart en wit te
schilderen en zo juist niét te overtuigen. Vaak verliest een tendensroman dan ook
grotendeels zijn waarde als de beschreven misstanden verdwenen zijn, zo Uncle
Tom's Cabin (De hut van Oom Tom, 1852) van Mrs. Harriet Beecher Stowe, gericht
tegen de negerslavernij.
Tendensromans van blijvende waarde zijn b.v.:
Cervantes, Don Quichotte de la Mancha (1605-1615), een belachelijk maken van
de overdreven ridderromans, maar tegelijkertijd de confrontatie van de onpraktische
idealist (Don Quichotte) met de zijn materieel belang zoekende realist (Sancho
Panza), waardoor dit meesterwerk reikt tot de hoogste toppen van de humor.
Multatuli, Max Havelaar (1860), bedoeld als pleidooi zowel voor de Javaan als
voor eigen eerherstel.
Een ruimere betekenis heeft de tegenwoordig veel-gebruikte term littérature
engagée: hieronder verstaat men dié literatuur, die afhankelijk is van de uit de
tijdsproblemen geboren levenshouding, in tegenstelling dus met de kunstwerken
die juist opvallen door hun ontheven zijn aan de tijd, door hun tijdeloosheid(Anthonie
Donker). Voorbeelden:
A. Camus, La peste (1947)
Heinrich Böll, ... Und sagte kein einziges Wort (1953)
W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles (1958)
Hugo Raes, De vadsige koningen (1961).

§38.
Nog op enkele mogelijkheden moet gewezen worden. Men spreekt van sleutelroman
(roman à clef), als in het gebeuren werkelijke personen uit heden of verleden min
of meer verhuld (en onder andere namen) uitgebeeld worden. Als voorbeeld noemen
wij van Willem Paap: Vincent Haman (1898), met welke naam Lodewijk van Deyssel
aangeduid wordt, terwijl ook de andere Tachtigers er in voorkomen.
Populair werd de zgn. vie romancée, waarin het leven van een beroemd persoon
in de vorm van een roman geschilderd wordt:
Arthur van Schendel, Shakespeare (1910) en Verlaine (1927)
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Garmt Stuiveling, Het korte leven van Jacques Perk (1957),
een genre dat echter niet vaak zulke mooie resultaten oplevert.
Tenslotte wijzen wij er op dat de auteur, aan de omvang van een roman niet
genoeg hebbend, een reeks van samenhangende romans schrijft, - men spreekt
dan van roman-cyclus (Frans: roman fleuve).
Voorbeelden zijn:
Louis Couperus, Boeken der kleine zielen (vier delen, 1901-1903)
Israël Querido, Amsterdamsch epos (Jordaan-cyclus, vier delen, 1912-1925)
S. Vestdijk, Anton Wachter romans (acht delen, 1934-1960).
Zij worden wat uitgebreidheid betreft echter verre overtroffen door buitenlandse
voorbeelden als:
John Galsworthy, The Forsyte Saga, gevolgd door A modern Comedy en End
of the Chapter, samen negen romans, waarvan de eerste zes verbonden door
zgn. Interludes (1906-1933)
Romain Rolland, Jean-Christophe (10 delen, 1904-1912)
Emile Zola, Les Rougon-Macquart (20 delen, 1871-1893)
Jules Romains, Les hommes de bonne volonté (27 delen, 1932-1946)
Honoré de Balzac, La comédie humaine (91 romans en verhalen, 1829-1848).

§39. 7. Biografie en autobiografie, journaal, memoires en brieven
In een autobiografie beschrijft iemand zijn eigen leven; geeft de auteur de
levensbeschrijving van een ander, dan spreekt men van biografie. Een reeks mooie
biografieën van kunstenaars vinden wij in het Schilder Boeck (1604) van Carel van
Mander. Van vele grote figuren bestaan er verder levensbeschrijvingen; wij noemen
slechts:
Geeraert Brandt, Het leven van Michiel Adriaensz. de Ruyter (1685)
A.J. (Lodewijk van Deyssel), J.A. Alberdingk Thijm (1893)
Henri van Booven, Leven en werken van Louis Couperus (1893)
Henriëtte Roland Holst, Tolstoi (1930).
Nadert de biografie de roman, dan spreekt men van vie romancée (zie § 38). Als
tot de wereldliteratuur behorende voorbeelden van de autobiografie noemen wij die
van Augustinus (4de/5de eeuw), Benvenuto Cellini (geschreven tussen 1558 en
1562, doch eerst gepubliceerd in 1728), Jean-Jaeques Rousseau (18de eeuw) en
Maxim Gorki (19de/20ste eeuw). In Nederland is het genre van de autobiografie
nooit zeer druk beoefend; toch zijn er wel enkele mooie voorbeelden aan te wijzen:
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De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven (Huygens schreef
dit in het Latijn, in 1946 verscheen er een Nederlandse vertaling van)
Het vuur brandde voort, door Henr. Roland Holst (1949)
Zo was het ongeveer, door Top Naeff (1950).
Iets anders is natuurlijk, en dit zien wij zeer vaak, dat in een roman autobiografische
gegevens verwerkt zijn:
E. du Perron, Het land van herkomst (1935)
S. Vestdijk, Anton Wachter romans (1934-1960).
Het verschil tussen journaal of dagboek en memoires is, dat het journaal a.h.w.
van dag tot dag bijgehouden wordt, terwijl memoires geschreven zijn bij wijze van
terugblik. Tot het journaal rekenen wij allereerst de oude reisverhalen, zoals Journael
ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem
Ysbrantsz Bontekoe (17de eeuw), en Van drie seylagien, ter wereld noyt soo vreemt
gehoort, door Gerrit de Veer (16de eeuw). Het eigenlijke dagboek is in de
Nederlandse literatuur een veel minder vaak beoefend genre dan b.v. in de Franse,
waar ook moderne schrijvers als André Gide, Julien Green en Paul Léautaud hun
Journal reeds tijdens hun leven publiceerden. Bij ons kunnen wij wijzen op de
dagboeken van Frederik van Eeden en van Pieter van der Meer de Walcheren. Het
genre beleefde een (tijdelijke) opbloei in de zgn. oorlogsdagboeken:
Bert Voeten, Doortocht (1946)
Anne Frank, Het achterhuis (1947).
Behalve met het journaal kunnen wij de memoires ook vergelijken met de
autobiografie, beide immers zijn een terugblik op het vroegere leven. Valt echter bij
de autobiografie het licht in de eerste plaats op het leven van de schrijver zelf, bij
de memoires gaat het om de mensen en toestanden waar de auteur in aanraking
mee geweest is. Mooie voorbeelden van memoires zijn:
Annie Salomons, Herinneringen uit de oude tijd (1960)
Simon Vestdijk, Gestalten tegenover mij (1961).
Scherpe lijnen zijn overigens vaak niet te trekken. De Brabantse herinneringen
(1964) van Anton van Duinkerken zijn ten dele memoires, ten dele autobiografie.
Tenslotte wijzen wij nog op de Brieven, niet de roman in briefvorm (waarover
later), doch de werkelijke brieven door belangrijke personen aan vrienden en
bekenden geschreven; deze kunnen vaak uitermate belangrijk zijn voor de kennis
van iemands leven, zo b.v. de brieven, van Multatuli, van Vincent van Gogh.
Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 (1962 v.v.).
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§40. 8. Essay
Het essay is een stuk proza niet van verhalende, doch van beschouwende aard;
de schrijver geeft er zijn (subjectief getinte) kijk op hetzij kunstenaar of kunstwerk,
hetzij allerlei andere mogelijke onderwerpen, soms ernstig, soms schertsend. De
omvang kan enkele bladzijden bedragen, doch ook is mogelijk dat het essay een
heel boek is. Het gekozen onderwerp wordt van diverse zijden belicht; voor het
schrijven van een goed essay is zowel een spitse geest als een meesterschap over
de taal (juiste en heldere formulering) vereist.
De naam ‘essay’ werd het eerst gebruikt door Michel de Montaigne: Essais (1580),
maar vooral in het Engeland van de achttiende/negentiende eeuw kwam dit genre
tot grote bloei: Addison, Steele, Lamb, enz. Moderne essayisten zijn:
G.K. Chesterton, Orthodoxy (1908)
Menno ter Braak, Het carnaval Her burgers (1930)
Anton van Duinkerken, De menschen hebben hun gebreken (1935)
Aldons Huxley, Ends and Means (1937)
H.A. Gomperts, Jagen om te leven (1949)
S. Vestdijk, Essays in duodecimo (1952).

Lyriek
§41.
Zoals wij gezien hebben, verstaan wij onder lyriek: de uiting van de subjectieve
gedachten en gevoelens van de schrijver, in één woord: gemoedsuitstorting. Het
spreekt vanzelf dat een schrijver zijn gevoelens in proza- of in dichtvorm kan uiten.
Voorbeelden van lyrisch proza vinden wij bij Lodewijk van Deyssel, zowel in zijn
kritieken (denk b.v. aan de beroemde passage ‘Ik houd van het proza ...’ uit Over
Litteratuur) als elders (Zondag-Ochtend uit Lyrisch en verhalend proza, waar de
auteur zelfs, als bij een muziekstuk, de tempo-aanwijzing ‘Zeer langzaam’ zet). Toch
zien wij dat in de lyriek de versvorm overheerst.
De dichter kan zijn gevoelens rechtstreeks uiten (directe lyriek), hij kan echter
ook gestalten scheppen waarin hij zijn gevoelens a.h.w. projecteert (indirecte lyriek).
De meester van de indirecte lyriek is ongetwijfeld de Duitse dichter Rainer Maria
Rilke (1875-1926), o.a. in zijn Das Buch der Bilder. In de Nederlandse letterkunde
wijzen wij op Geerten Gossaert: De Boulevardier, De stervende pelgrim; M. Nijhoff:
De Page, De kloosterling; J.C. Bloem: De bedelaar, De zwerver; J.J. Slauerhoff: De
ontdekker.
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Een duidelijk voorbeeld van indirecte lyriek is wel De bedelaar van J.C. Bloem. Dat
hier geen ‘aalmoeszoeker’ aan het woord is, blijkt al direct in de eerste strofe: welke
bedelaar zal zijn vodden betitelen als ‘ 't schoon van vuil en rafel’ en zal er zich
zorgen over maken, dat deze schoonheid verkwijnt bij ‘uwer pronkgewaden purpren
val’? Wat Bloem wil uitdrukken in dit gedicht is (o.a.), dat hij het wijs vindt geestelijke
rijkdom te stellen boven materiële welstand. Deze gedachte plùs de voor Bloem zo
kenmerkende lof van het onvervulbare verlangen (‘de einder, die steeds vlood’)
spreekt hij evenwel niet zelf uit, maar hij legt ze in de mond van een imaginaire
‘bedelaar’

J.C. Bloem: De bedelaar
Heet mij niet zitten aan uw blanke tafel,
Bij 't ongewende zilver en kristal;
Laat niet verkwijnen 't schoon van vuil en rafel
Naast uwer pronkgewaden purpren val.
Geef mij geen wildbraad, dat in duizelschijnen
Van spiegelende luchters dampend praalt;
Laaf mij niet met uw koelgestoopte wijnen,
Uit rag en vocht van kelders opgehaald.
Verstoot mij naar de lage, zwarte keuken:
Onder der zware balken molm en roet
Ete ik uit vaatwerk, bros van bruine breuken,
De simple spijze, die vermoeiden voedt.
Daar zullen uw dienaren, na volbrachte
Dagtaak, zich rond mij scharen bij de haard,
En naar de wijze luistren, die hun nachten
Met woorden, diep van nieuwe droom, verklaart.
Wanneer mijn lijf gesterkt is en mijn voeten
Geheeld zijn, ga ik heen bij 't avondrood.
Niet als een vreemde zal 'k de nacht gemoeten:
Hij brengt mij wel naar de einder, die steeds vlood.

§42. Wij kunnen de lyriek als volgt onderverdelen:
1. Lied
Het lied is wel het meest voorkomende genre in de lyriek. Het geeft, in vrij beknopte
vorm, de directe uiting aan de gevoelens, de stemming, die dan ook altijd hoofdzaak
zijn (al kàn soms een verhalend element op de achtergrond voorkomen). Verder
kenmerkt zich het lied door een zekere eenvoud (de ‘gemakkelijkste’ gedichten van
een ‘moeilijk’ auteur als P.C. Boutens

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

39
zijn juist zijn liederen, b.v. Vergeten liedjes) en zoetvloeiendheid, terwijl het bijna
steeds in strofenvorm geschreven is. In de Middeleeuwen en de Renaissance waren
de liederen bedoeld om inderdaad gezongen, te worden, tegenwoordig is dat niet
meer het geval.
Naar het ontstaan kunnen wij ook hier weer de onderscheiding maken in volksen cultuurlied. Verzamelingen volksliederen noemden wij reeds toen wij de
volksballaden bespraken:
in Engeland

Bishop Thomas Percy, Reliques of
ancient English Poetry (1765)

in Duitsland

Joh. Gottfr. Herder, Stimmen der Völker
in Liedern (± 1778) A. von Arnim en
Clemens Brentano, Des Knaben
Wunderhorn (1806-1808).

Wat het Nederlandse taalgebied betreft, hier vinden wij vele Middelnederlandse
balladen in Horae Belgicae (dat evenwel ook andere werken bevat), uitgegeven
door A.H. Hoffmann von Fallersleben (1798-1874). Jan. Frans Willems verzamelde
in 1848 zijn Oude Vlaemsche liederen.

§43.
Letten wij op de stof, dan kunnen wij onderscheiden: geestelijke en wereldlijke
liederen, die dan op hun beurt weer in talloze genres onderverdeeld worden. Enkele
der meest voorkomende zijn:

a. religieuze liederen
waarin de dichter zijn liefde, eerbied, ontzag e.d. ten aanzien van de Godheid uit.
Bekende religieuze dichters zijn: Vondel, Revius, Gezelle.

b. natuurliederen
waarin de schoonheid, de stemming der natuur bezongen worden. Als dichters
noemen wij: Gezelle (bij wie het bezingen van de natuur tegelijk een vereren van
de Schepper is), Herman Gorter, Jan Prins.

c. liefdes- of minneliederen
Bijna altijd is het thema de liefde tussen man en vrouw, doch ook de
vriendschapslyriek komt voor, b.v. in het prachtige, Middelnederlandse Egidiuslied,
en bij J.C. Bloem (Aan een verloren vriend). Als erotische dichters noemen wij: P.C.
Hooft, G.A. Bredero, Karel van de Woestijne, Jan Engelman, - doch bijna elke dichter
schrijft in zijn jeugd liefdesgedichten.
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Richt de liefde zich op onze evenmens in het algemeen, dan ontstaat er het
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sociale lied; gewoonlijk leidt deze algemene mensenliefde tot een bekritiseren van
het mensonwaardige in bepaalde sociale toestanden. Het sociale lied kwam dan
ook vooral op de voorgrond in de tijd, waarin de mens zich bewust werd van en zich
keerde tegen de sociale misstanden (eind 19de eeuw): Herman Gorter, Henriëtte
Roland Holst, A. van Collem.

e. vaderlandse en historie-liederen,
respectievelijk uiting gevend aan het nationale gevoel en een vaderlands gebeuren
uit het verleden bezingend. Dit genre zullen wij vooral vinden als er een bezield en
bezielend nationaal gevoelen overheerst: Adriaen Valerius' Nederlandtsche
gedenck-clanck (tijdens de 80-jarige oorlog), de verzetspoëzie in de jaren 1940-1945.
Zowel in Nederland als in Frankrijk werd een historisch strijdlied tot de nationale
hymne: in Nederland het Wilhelmus, in Frankrijk de Marseillaise.

f. dans- en drinkliederen
Deze vinden wij b.v. bij G.A. Bredero, J.J. Starter (17de eeuw).

g. kinderliederen
In de oude kinderliedjes vinden wij vaak de echo van vroegere gebruiken
(Palmpasen) of historische gebeurtenissen (Klein Anna zat op majesteit, - waar
‘majesteit’ waarschijnlijk een verbastering is van ‘Breitenstein’). Naast deze
kinderliedjes staan de cultuur-kinderliederen, die met een pedagogische bedoeling
werden geschreven: Hiëronymus van Alphen (18de eeuw), J.P. Heye (19de eeuw).

§44. 2. Ode, hymne, dithyrambe
De ode is een geestdriftig lofdicht, vaak de verheerlijking van een persoon. Het mist
de eenvoud van het lied en klinkt plechtstatiger:
Willem Bilderdijk, Ode aan Napoleon
Jacobus van Looy, Ode aan Rembrandt.
Tussen ode en dithyrambe is slechts een graadverschil. Oorspronkelijk was een
dithyrambe een lied ter ere van Dionysos (d.i. Bacchus); thans geven wij deze naam
aan een ode als deze vol is van de hoogste dichterlijke verrukking en hartstocht.
Een hymne is een ode gericht tot de Godheid, b.v. de Rey der Engelen aan het
einde van het eerste bedrijf van Vondels Lucifer (‘Wie is het, die zoo hoogh gezeten
...’).
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3. Elegie of klaagzang
In de elegie uit de dichter zijn smart om een droevig gebeuren, b.v. het verlies van
iemand die hem dierbaar was. Uit de Middeleeuwen stamt het reeds genoemde
Egidiuslied; van Vondel is, naast vele andere, bekend Uitvaert van mijn Dochterken.
Elegieën van latere dichters zijn:
Kerkhofblommen, van Guido Gezelle; Wijding aan mijn Vader, van Karel van de
Woestijne; Rouw om het jaar, van Albert Verwey; Hun Graven, van J.C. Bloem; Aan
de Schemering, van A. Roland Holst.

Albert Verwey: Rouw om het jaar
Maanden, komt, brengt bloemen aan,
De lucht is bleek met de laatste maan,
En het jaar, het jaar is dood!
Het jaar is een koud, dood man in huis,
En ik wil het begraven met zang en geruisch
Van vallende bloemen...
Het jaar, ach 't jaar is dood!...
Blijde maanden van't doode jaar,
Vollegt zachter achter de baar
Dan toen gij volgdet na elkaar,
Armvollen dragend van blijde bloemen...
Eerste en laatste maanden, treedt
Langs de baar met sleepend kleed Uw preev'lende lippen noemen
Spelend den naam van 't jaar,
Ach, 't schoone jaar is dood!...
Maanden, die als maagden zijt,
Strooit rondóm hem bloemen en kruid, Hij was een schoon, groot man in zijn tijd,
Draagt hem met zangen en klagen uit!...
Bloemen liggen om 't schoone hoofd,
Bloemen over de baar Maar het licht, ach het licht is gedoofd
In de oogen van 't doode jaar.
Gaat nog eenmaal rond de baar,
Komt dan weêr...
Ziet nog eens naar 't doode jaar,
Dan niet meer...
Zoete Mei, die altijd lacht,
Ween niet meer met hangend haar Gij zijt de schoonste van ieder jaar,
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Ween niet meer, maar wacht:
Wacht met uw zusters ter wederzij,
Hand in hand:
Ik hoor op mijn drempel gelach en gevlei:
't Is het nieuwe jaar en de blijde Mei
Wenkt het met bloemen naderbij De koude maand schuilt weg aan den wand:
't Nieuwjaar gaat haar voorbij...

§45. 4. Satire of hekeldicht
In de satire geeft de dichter uiting aan zijn spot, verontwaardiging of haat; het
voorwerp van zijn hekeling kan zijn: zeden en toestanden, gebeurtenissen en
personen. De satire hoeft niet bepaald in dichtvorm geschreven te zijn; voorbeelden
van satires in proza zijn:
Philips van Marnix van St. Aldegonde, Biencorf der H. Roomsche Kerke (1569)
Desiderius Erasmus, Lof der zotheid (1509, - in het Latijn geschreven)
Jonathan Swift, Gulliver's Travels (1726)
Evelyn Waugh, The Loved One (1948)
Louis-Paul Boon, Wapenbroeders (1955).
In dichtvorm geschreven satires zijn o.a. de Geuzenliederen uit de zestiende en de
verzetspoëzie uit de twintigste eeuw. Als dichters noemen wij in de eerste plaats
Joost van den Vondel, bij wie wij zowel spot (Rommel-Pot vant Hanekot) als felle
haat (Geuse-Vesper) aantreffen, en die zich soms bedient van het korte, doch ook
van het langere, meer betogende gedicht (Roskam, Harpoen); verder: Constantijn
Huygens met zijn Costelick Mal (tegen de overdreven modezucht).
Een bijzondere vorm van de satire is de parodie. Konden bij de satire de geuite
gevoelens lopen van spot tot felle haat, in de parodie uit zich slechts (vaak
goedmoedige) spot. Wij spreken van parodie als een dichter, dichtvorm of mentaliteit
belachelijk gemaakt worden door overdreven nabootsing. Om de parodie te kunnen
waarderen, moet men dus het slachtoffer kennen. Als b.v. C. Stip in zijn Vijf variaties
op een misverstand Herman Gorter parodieert, zijn het de uitvoerige beschrijving,
het veelvuldig enjamberen en de homerische vergelijking (drie uiterlijke kenmerken
van Gorter), die Stip in het lachwekkende trekt door zijn overdrijving. Zo geeft de
Gorterparodie niet het hele verhaal van Pyramus en Thisbe, doch slechts ‘Thisbe's
tocht naar de voordeur’ (uitvoerigheid), enjambeert er bijna elke regel,

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

43
en weet de parodist een homerische vergelijking in een homerische vergelijking
onder te brengen, als hij het snurken van Thisbes vader vergelijkt met het geluid
van zagen, en het beeld der zagers met jongens die touwtrekken:
Vaag snurkte
een slaper boven in een slaapvertrek.
Het leek gezaag, dat op een open plek
men hoort in dichter dennebosch, waar mannen
samen een boom doorzagen. In hun kannen
van blauw email hebben zij thee. Gelek
van zaagsel dwarrelt onder de zaagbek;
om beurten trekken zij en trekken niet.
Een spel lijkt dat voor wie van ver het ziet
als jongens spelen in het speelkwartier:
twee groepen trekken touw, er staat plezier.
te blozen op hun wangen, nu eens wordt
de eene bijna tot de streep gesjord
en dan weer gaan de anderen terug
tot de verliezer loslaat. Op hun rug
rollen ze dan, de meester komt erbij
en stuurt ze weer naar binnen, blauw hun dij.
Zoo lijkt dat zagen, en als zagen leek
het snurken van den slaper,...

Andere voorbeelden van parodieën zijn:
Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes (1867), op o.a. de sentimentaliteit zijner
dagen
Frederik van Eeden, Grassprietjes (1885), door Cornelis Paradijs op de
predikanten-poëzie
C. Stip, Dieuwertje Diekema (1945), op Mária Lécina van J.W.F. Werumeus
Buning.

§46. 5. Epigram op puntdicht; limerick
Het epigram is een kort gedicht met een geestige pointe of een pakkende gedachte;
vaak bevat het een woordspeling. Tot onze beste schrijvers van puntdichten behoren:
Roemer Visscher, Constantijn Huygens en A.C.W. Staring.
Een schoone Vrouw is een lieflijcke logen,
Een Hel voor de ziel, een Hemel voor de oogen,
Een Vagevyer voor de beurs, een nootelijck quaet,
Dat de Natuer bemint en 't Verstandt versmaet.

Roemer Visscher
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Frans spreekt syn Frans gelijck syn Duytsch, die eer hoor ick hem geven:
Maer ick ben van die gevers niet, Frans moet het mij vergeven.
Ick moet bekennen: Frans spreeckt Frans; maar noch en is 't geen fyn Frans:
Ghy moet'er by bekennen: Frans spreeckt niet syn Frans, maar syn Frans.

C. Huygens

Een bijzondere vorm van puntdicht is de uit Engeland stammende limerick: een
vijfregelig versje met het rijmschema a a b b a; de regels 1, 2 en 5 zijn langer (drie
accenten), regel 3 en 4 korter (twee accenten); de inhoud is gewoonlijk kolderiek.
Er was eens een kaasboer in Gouda,
Die zat om de tafel z'n vrouw na,
Maar zij riep heel vief:
‘Alles is relatief:
Als ik iets harder loop zit ik jou na!’

Alex van der Heiden

Rot yong
A terrible infant, called Peter,
sprinkled his bed with a gheter.
His father got woost,
took hold of a cnoost
and gave him a pack on his meter.

John O'Mill

Zowel bij epigram als bij limerick kan het anekdotische, het verhalende element de
overhand krijgen, - zij zijn dan eer episch dan lyrisch te noemen.

6. Oosters kwatrijn
Het Oosters kwatrijn is gewoonlijk ernstiger van aard dan het epigram: het is een
vier-regelig gedicht (rijmschema: a a b a), dat in geserreerde vorm een levenswijsheid
weergeeft. De grote figuur op dit gebied is de Perzische dichter Omar Khayyam (ca.
1050), met zijn Rubaiyat (= Kwatrijnen). Deze zijn in het Nederlands bewerkt o.a.
door P.C. Boutens en J.H. Leopold, die ook zelf dit genre beoefenden, evenals
Jacob Israël de Haan.
Een pottenbakker zag ik aan zijn wiel,
Die 't leem mishandelde met vuist en hiel.
Daar zuchtte 't weerloos stof: Hanteer mij lichter.
Ook ik was mensch eer ik hiertoe verviel.

Omar Khayyam - P.C. Boutens
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Hoe lang nog zal ik om mijn toekomst beven?
hoe lang om mijn geluk in zorgen zweven?
schenk in; ik weet niet eenmaal of ik thans
de ingehaalde lucht weer uit zal geven.

Omar Khayyam - J.H. Leopold

Dramatiek
§47.
Naast de verhalende dichtkunst (epiek) en de gemoedsuitstorting (lyriek) bestaat
er, als derde uitingsmogelijkheid voor de literaire kunstenaar: de dramatiek, de
uitbeelding in toneelvorm.
Van de vroegste tijden af moet er een drang in de mens geleefd hebben om ‘toneel
te spelen’, al waren aanleiding en doel toen wel heel anders dan nu! In haar
allereerste begin is dramatiek onafscheidelijk verbonden met religie: men smeekt
de bescherming af van de godheid bij dreigend onweer of naderende winter door
mimische dansen, men vraagt om succes bij de jacht door een succesvolle jacht in
een spel te imiteren, men uit zijn vreugde door een religieuze dans als dank aan de
godheid. Meer dan bij de andere genres is bij dramatiek dus sprake van een
gemeenschap.
Het woord ‘drama’ betekent ‘handeling’, het gebeuren wordt dus op een of andere
wijze uitgebeeld, een uitbeelding waarbij woord, gebaar (waaronder mimiek), dans
en muziek de belangrijkste hulpmiddelen waren; zij zijn dit nóg, al beschouwt men
dans en muziek niet meer als noodzakelijke ingrediënten. Om de uitbeelding
suggestiever te doen zijn wordt er steeds meer aandacht besteed aan decor,
belichting, e.d., die dus niet tot doel hebben een werkelijkheid na te bootsen, maar
een (hogere, d.i. intensere) werkelijkheid te suggereren.
Hoewel het drama a.h.w. er om vraagt gespeeld te worden, bestaan er toch
ookzgn. leesdrama's: de schrijver maakthier wel gebruik van de dramatische vorm,
doch zijn drama is, hetzij om technische, hetzij om andere redenen, moeilijk of niet
op het toneel te realiseren; soms zelfs heeft de auteur helemaal niet de intentie om
gespeeld te worden, en maakt hij alleen gebruik van de dramatische vorm omdat
hij zo het best zijn bedoelingen onder woorden kan brengen. Voorbeelden van
leesdrama's zijn:
J.W. von Goethe, Faust. Der Tragoedie zweiter Teil (1831) - al is dit wel eens
opgevoerd
Frederik van Eeden, De broeders. Tragedie van 't recht (1894).

§48.
Als wij spreken van het ontstaan van het drama, moeten wij niet vergeten, dat dit
in feite in verschillende tijden en diverse culturen telkens
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opnieuw ontstaan is. Wij zullen ons hier beperken tot een tweetal gevallen: het
drama in de Griekse Oudheid (plus de voortzetting daarvan), en dat in het
West-Europa der Middeleeuwen.
Het Griekse toneel is gegroeid uit godsdienstige plechtigheiden, nl. uit de
ceremonies die verband hielden met de Dionysos-cultus. Het dagen lang durende
lentefeest in Athene ter ere van de god Dionysos bestond voornamelijk uit zang,
dans en muziek. De eerste stap op weg naar de ‘tragodia’ schijnt gezet door Thespis
(die in 535 v. Chr. de leiding van de feestviering kreeg), toen hij een persoon liet
optreden als een soort voorzanger, die met het koor een samenspraak hield. Later
kwam er een tweede, nog later een derde voorzanger bij. Genoemde ‘samenspraak’
had oorspronkelijk het karakter van een wisselzang: de voorzanger die van de
godheid vertelde (episch), het koor dat in liederen uiting gaf aan de door dit verhaal
opgewekte gevoelens van blijheid, dankbaarheid, enz. (lyrisch). Eerst bij Aischylos
kan men spreken van een dramatische handeling, eerst dan immers krijgt men een
‘botsing tussen gebeurtenissen of karakters’; de functie van het koor blijft in feite
van lyrische aard: uiting geven aan de gevoelens van de gemeenschap naar
aanleiding van het vertoonde.
Het Griekse drama bereikte zijn hoogste bloei in de vijfde eeuw voor Christus in
Aischylos († 458), Sophokles en Euripides (beiden † 406), en Aristophanes († 388).
Het vond een zekere voortzetting in het Romeinse toneel van Plautus(† 184 v. Chr.),
Terentius(† 159 v. Chr.) en Seneca(† 65 na Chr.). Naast dit geschreven drama is
voor het Romeinse toneel van belang geweest het z.g. mimenspel: een soort volks
kluchtspel, waarin het leven op voornamelijk ironische manier nagebootst werd (en
waarvan de teksten oorspronkelijk dus niet opgeschreven werden).

§49.
Als Aristoteles (384-322 v. Chr.) zijn visie op het drama geeft, gaat hij uit van de
idee dat de ontwikkeling ervan afgesloten is en dat het zijn hoogste bloei bereikte
in de vijfde eeuw voor Christus. Zijn ideeën over het toneel zijn sedert de
Renaissance van de grootste invloed geweest op de evolutie van het drama in
Europa. Eerst in de twintigste eeuw gaat men zich opnieuw bezinnen op het wezen
van het toneel, en dit leidt ertoe, dat men thans twee richtingen in de dramatiek
onderscheidt: het aristotelisch en het nietaristotelisch toneel, of, met andere
termen: het dramatisch en het episch toneel. Het verschil tussen beide kan in het
kort als volgt worden weergegeven:
a. Het aristotelisch drama is verdeeld in bedrijven, die weer onderverdeeld worden
in scènes; deze staan niet los van elkaar maar volgen logisch op en
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uit elkaar (een logische causaliteit). Daarentegen bestaat het niet-aristotelisch drama
uit op zichzelf staande scènes, die minder een logische dan wel een toneelmatige
causaliteit vertonen (waarbij de spanning b.v. verkregen kan worden door
contrastwerking, parallellisme, e.d.).
b. De bedoeling van het aristotelisch drama is: de toeschouwer in de illusie te
brengen dat hij geconfronteerd wordt met een wereld, de wereld op het toneel, waar
hij in feite geen deel aan heeft (illusionistisch toneel), een wereld die hij kan
bekijken omdat als het ware één wand van de ruimte waarin het gebeuren zich
afspeelt, is weggevallen. Bij het niet-aristotelisch toneel is het publiek deze ‘vierde
wand’: het maakt deel uit van, speelt mee in het gebeuren op het toneel. Anders
gezegd: bij het aristotelisch toneel gaat het uitsluitend om een conflict tussen de
dramatis personae, de figuren op het toneel (met wie de toeschouwer zich kan - en
moet - identificeren); tegenover dit inter-individuele conflict stelt het niet-aristotelisch
toneel zijn boven-individuele bedoeling: het vertoonde moet zijn waarde ontlenen
aan het feit dat het voor-beeld, toon-beeld is, en van de aanwezigen wordt verwacht
dat zij actief, kritisch-bewust toekijken, dat zij het vertoonde ervaren als ‘Mittel zur
Belehrung und Betrachtung’.
c. Deze kritisch-bewuste houding treft men ook aan in de speelwijze van het
niet-aristotelisch drama. Bij het aristotelisch toneel kruipt de acteur als het ware in
de huid van de figuur die hij moet voorstellen, beter: hij tracht die figuur te zijn. De
speler in het niet-aristotelisch drama spéélt een personage, en wil ook demonstreren
dat hij speelt (b.v. door nu en dan uit zijn rol te treden); hij is de drager van zijn rol,
niet de belichaming. Hiermee hangt samen het zgn. Verfremdungseffekt, door
Bertolt Brecht omschreven als: ‘pogingen om zó te spelen, dat de toeschouwer
verhinderd wordt zich alleen maar in de figuren van het stuk “einzufühlen”.’ Anders
gezegd: onder Verfremdungseffekt verstaan wij dat element dat de toneel-illusie
bewust doorbréekt (de verteller, de speler die - zoals in Die Dreigroschenoper van
Bert Brecht - op een verhoginkje staand het ‘publiek’ zijn songs toezingt, de zichtbare
schijnwerper op het toneel, enz.). In Der gute Mensch von Sezuan (1940) van
dezelfde Brecht breekt het stuk af op het moment dat het probleem toegespitst is
en vraagt de hoofdfiguur aan de mensen in de zaal of zij de oplossing weten
(anti-illusionistisch toneel).
Overigens spreekt het vanzelf dat de grens tussen aristotelisch en niet-aristotelisch
toneel lang niet altijd scherp is te trekken: ook hier komen onderlinge beïnvloeding
en vermenging voor.
Aristotelisch toneel wordt vooral aangetroffen in de tijd van Renaissance en
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Humanisme (zestiende en zeventiende eeuw) en in die van het Classicisme
(zeventiende en achttiende eeuw); verder behoren ertoe het realistisch en
naturalistisch drama uit de negentiende eeuw (Ibsen, Heijermans), en het
twintigste-eeuwse psychologisch-realistische drama van b.v. Eugène O'Neill. Als
niet-aristotelisch toneel kunnen o.a. beschouwd worden: het liturgisch drama en de
meeste mysterie-, mirakel- en heiligenspelen uit de Middeleeuwen, het
Jezuïetentoneel uit de zeventiende en achttiende eeuw (stukken geschreven voor
en gespeeld op de colleges, met een voornamelijk didactische bedoeling), de zgn.
lekespelen tijdens de opkomst van het socialisme (Henriëtte Roland Holst-van der
Schalk, 1869-1952), moderne stukken als van Bertolt Brecht (1898-1956) en spelen
van Paul Claudel (1868-1955) en Thornton Wilder (1897).
De drama's uit de klassieke Griekse Oudheid en die van een William Shakespeare
(1564-1616) bewijzen in hun vermenging van beide richtingen hun tot dusver niet
overtroffen grootheid.

§50.
Het geestelijk toneel in de Middeleeuwen in West-Europa is ontstaan uit de
christelijke liturgie, en wel uit de vereniging van de troop en de liturgische
handeling. Tropen zijn interpolaties, d.z. invoegingen, in de gregoriaanse
misgezangen, waarin - al spoedig in dialoogvorm - het kerkelijke feest van die dag
(b.v. Kerstmis, Pasen) herdacht werd. Zo zong b.v. op Paasdag een deel van het
koor dat de engelen bij het graf voorstelde:
‘Wien zoekt gij in het graf, Christusvereersters?’ waarop een ander deel van het
koor (de teleurgestelde vrouwen representerend) antwoordde:
‘Den gekruisigden Jezus van Nazareth, o hemelbewoners’. Dan de engelen weer:
‘Hij is niet hier; Hij is verrezen, gelijk Hij voorzeide. Gaat, boodschapt, dat de Heer
uit het graf verrezen is’. Waarop dan het gezamenlijke koor inviel met het Introïtus
(d.i. het begin van de mis): ‘Ik ben verrezen en nog ben Ik bij u...’ enz.
Naast deze Latijnse gezangen, die door hun dialoogvorm dus reeds een
dramatische kern in zich hadden, was er ook een zekere handeling op bepaalde
kerkelijke hoogtijdagen. Zo bracht b.v. de liturgie van de Avondmaalviering op Witte
Donderdag mede, dat het geconsacreerde Brood in processie naar een symbolisch
graf werd gedragen. En zo was er (zoals Jos Smits van Waesberghe in zijn Muziek
en drama in de Middeleeuwen het uitdrukt) ‘slechts een inspiratie-vonk nodig, om
beide factoren te verenigen en een Paaschdrama te doen ontstaan. Dat geschiedde
omstreeks 950’.
Uit het liturgisch drama ontstond door uitbreiding en vermenging met
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wereldlijke elementen het geestelijk drama der Middeleeuwen, hetgeen natuurlijk
gepaard ging met diverse wijzigingen:
de inhoud, die oorspronkelijk zuiver liturgisch was, verloot dit karakter hoe
langer hoe meer;
de taal: het gezongen Latijn maakte plaats voor de gesproken volkstaal;
de ‘spelers’: eerst uitsluitend geestelijken, later ook en vooral leken;
de plaats: eerst in de kerk zelf, later op het kerkplein of een ander stadsplein.

§51.
Tot het geestelijk drama der Middeleeuwen rekenen wij:
a. het mysteriespel, dat tot onderwerp heeft een of ander geloofsmysterie (de
Bliscappen van Maria, 15de eeuw);
b. het heiligenspel (waarvan in Nederland geen voorbeeld uit de eigenlijke
Middeleeuwen bewaard is gebleven);
c. het mirakelspel, waarin een wonder gedramatiseerd wordt (Marieken van
Nieumeghen, ca. 1500);
d. de moraliteit of het zinnespel. De moraliteit kenmerkt zich doordat er in plaats
van of naast de werkelijke personen zinnebeeldige figuren handelend optreden,
b.v. Ghelove, Duecht, Gheselscap. De strekking is steeds moraliserend, en
het woord speelt er een grotere rol dan de actie. Een prachtig voorbeeld van
een moraliteit is het eind-vijftiende-eeuwse Elckerlyc.

De wijze van ontstaan van het wereldlijk drama is niet met zekerheid te
reconstrueren: zowel tegen de hypothese: verdere verwereldlijking van het geestelijk
drama, als tegen de veronderstelling: een uitgroeien van de door enkele minstrelen
voorgedragen verhalen, bestaan er bezwaren. Wel kan men zeggen, dat het
wereldlijk drama bij ons de invloed heeft ondergaan van het geestelijk. Bij het
wereldlijk drama van de Middeleeuwen onderscheiden wij:
a. abele (schone, verheven) spelen: gedramatiseerde motieven uit ridderromans,
b.v. Esmoreit, Lanseloet van Denemerken (beide omstreeks 1400);
b. sotternieën, esbattementen of cluten (kluchten): gedramatiseerde anekdoten
van gewoonlijk nogal platrealistische aard, als De Buskenblaser, Nu Noch, te
vergelijken met de Romeinse mimen.

§52.
In de 17de eeuw zien wij een nieuwe tegenstelling op het gebied van het drama,
nl. die tussen het klassieke (zich qua structuur richtend naar het Griekse en
Romeinse drama) en het romantische drama (ten dele voortbouwend op het
Middeleeuwse toneel). Het verschil tussen beide kan tot de volgende hoofdpunten
terug gebracht worden:
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a. Het klassieke drama bestaat uit vijf bedrijven, het romantische uit een willekeurig
aantal. Deze indeling in vijf bedrijven van het klassieke drama beantwoordt aan de
vijf achtereenvolgende fasen die het drama moet bezitten, nl. 1. expositie: de
uiteenzetting van wat voorafgegaan is en noodzakelijk geweten moet worden om
wat volgt te kunnen begrijpen; vaak is deze expositie een lange monoloog of het
verhaal aan een vertrouweling(e); 2. intrige: de verwikkeling, waardoor de spanning
wordt opgewekt; 3. climax: opvoering der spanning; 4. katastrofe: het hoogtepunt
van de spanning met tegelijkertijd het begin van de ontknoping (de lotswisseling);
en 5. peripetie: de beslissende wending ten goede of ten kwade, en de afwikkeling.
b. In het klassieke drama treden reien op, in het romantische drama niet. Deze
reien, die de plaats innemen van het koor uit het Griekse drama, vervullen a.h.w.
de taak van de ‘ideale toeschouwer’: uiting geven aan de gevoelens, die opgewekt
zijn door het vertoonde (zij behoren dus tot de lyriek); bovendien verbinden zij,
doordat zij ook al enigszins vooruit wijzen, het voorafgaande met het volgende
bedrijf, reden waarom het vijfde bedrijf dan ook niet met een rei besloten wordt.
c. Terwijl het klassieke drama vasthoudt aan de zgn. drie eenheden (de eenheden
van Aristoteles), spelen deze in het romantische drama geen rol. De drie eenheden
zijn: de eenheid van tijd, d.w.z. het op het toneel voorgestelde gebeuren mag niet
de tijdsduur van een etmaal overschrijden; de eenheid van plaats: het geheel moet
zich op dezelfde of nagenoeg dezelfde plaats afspelen (dit hangt natuurlijk samen
met het voorafgaande: een spel als Esmoreit was alleen al daarom ondenkbaar,
omdat de twee plaatsen van handeling, Sicilië en Damascus, meer dan vierentwintig
uur van elkaar verwijderd lagen); en tenslotte de eenheid van handeling: geen
niet ter zake doende neven-intriges mogen de strakke lijn verstoren. Alleen deze
laatste eis wordt ook nu nog als geldend beschouwd. Toch zou men ook hier kunnen
wijzen op de uitzondering die de regel bevestigt: G.A. Bredero's Spaanschen
Brabander (1617) vertoont geen eenheid van handeling, en is toch een pracht van
een stuk.
De naam aristotelische eenheden moet men niet zo opvatten, alsof Aristoteles
deze voorgeschreven zou hebben. In zijn geschrift Over de dichtkunst vereiste hij
voor het drama alleen de eenheid van handeling, van de twee andere eenheden
constateerde hij slechts, dat deze in het Griekse drama voorkwamen. In de
Renaissance evenwel worden ze alle drie als eis gesteld, en
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wij zien hoe b.v. Vondel in zijn Jeptha (1659) van belangrijke dramatische
mogelijkheden afstand doet om niet in conflict te komen met genoemde drie
eenheden.
d. De stemming in het klassieke drama is doorlopend ernstig en verheven, terwijl
de ernst van het romantische drama telkens doorbroken wordt door komische
intermezzi. Hiermee hangt samen dat in het klassieke drama uitsluitend
hooggeplaatste personen optreden, terwijl in het romantische mede ook volkstypen
een rol kunnen spelen.
e. Het klassieke drama richt zich vooral tot de hoorder, is statisch, terwijl het meer
dynamische romantische drama zich vooral ook richt tot de toeschouwer.
Vertegenwoordigers van het klassieke drama zijn b.v. Corneille, Racine, Molière,
Vondel en Langendijk; van het romantische: Shakespeare en Bredero.

§53.
Het drama, indien het van enige omvang is, wordt gewoonlijk verdeeld in bedrijven.
Dit is niet in de eerste plaats noodzakelijk voor decorwisseling (soms is er in enkele
bedrijven of zelfs het hele stuk een zelfde decor, terwijl we daartegenover ook zien,
dat soms in een en hetzelfde bedrijf nog decorwisseling plaats vindt); wij moeten
de indeling in bedrijven veeleer zien als de natuurlijke geleding, m.a.w. om dezelfde
reden als b.v. een roman gewoonlijk in hoofdstukken ingedeeld is. Elk bedrijf is weer
onderverdeeld in tonelen: die spelfragmenten waarin het aantal op de speelruimte
aanwezige personen niet verandert. Hier heeft de auteur alleen een praktische
bedoeling mee, nl. om de aanduiding van spelfragmenten te vergemakkelijken. Een
toneelstuk kan voorafgegaan worden door een proloog, en besloten met een
epiloog.
De ontknoping moet psychologisch verantwoord zijn, d.w.z. noodzakelijk
voortvloeien uit het voorafgaande. Is dit niet het geval, heeft de auteur een plotseling
uit de lucht vallende figuur of een ongemotiveerde gebeurtenis (b.v. de rijke erfenis,
waardoor met één slag alle moeilijkheden worden opgelost) nodig om tot een goed
einde te komen, dan spreekt men van een deus ex machina. Een dergelijke deus
ex machina is b.v. de engel Rafaël in Vondels Gysbrecht van Aemstel.
In de klassieke tragedie werd geëist, dat het einde van het stuk een katharsis
(reiniging) bracht. De verklaring van het begrip katharsis is nogal aan wij-
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zigingen onderhevig geweest. Ook nu is men het er nog niet over eens. Bedoelde
Aristoteles met zijn: de tragedie moet de reiniging der hartstochten bewerkstelligen,
een ethische reiniging doordat medelijden en vrees, door het vertoonde opgewekt,
leidden tot deugden, zoals Lessing veronderstelde? Of meende hij een religieuze
verzoening met het lot van de ondergaande held, zoals Herder wel dacht? Of is
Goethes mening de juiste: dat er alleen sprake was van een esthetische verzoening
door de afronding die het kunstwerk door dit slot kreeg?

§54.
Toen wij hierboven spraken van de eenheid van handeling omschreven wij dit begrip
a.v.: ‘geen niet ter zake doende neven-intriges mogen de strakke lijn verstoren’. Wij
kunnen dit nog nader preciseren. Een drama bestaat (zoals Dr. J.I.M. van der Kun
s.j. aantoonde in zijn Handelings-aspecten in het drama) uit een aantal op elkaar
volgende speelmomenten, die, als schakels van een ketting, met elkaar verbonden
zijn: elk actie-moment is verbonden zowel met het direct voorafgaande als met het
onmiddellijk volgende. Nu is er evenwel nóg een mogelijkheid, nl. dat een bepaald
actiemoment niet alleen verbonden is met voorafgaand en volgend speel-moment,
maar dat het bovendien in een zekere verhouding staat tot een actiemoment uit a.
het verleden, b. de toekomst, c. het heden elders (hetzij op het toneel of daarbuiten),
òf d. tot het wereldbeeld. In zulke gevallen spreekt men van dramatische aspecten.
De betekenis van de dramatische aspecten ligt hierin, dat zij de toeschouwer in
spanning brengen, hem emotioneel aangrijpen, zoals uit de volgende voorbeelden
blijken zal.

§55.
a. Prospectief aspect: een actie-moment wijst vooruit naar een bepaald punt in
het verdere verloop van de handeling. Voorbeelden hiervan treffen wij al aan in een
Middeleeuws spel als Esmoreit, als b.v. de schurk Robbrecht zijn plan bekend maakt
de koningszoon onschadelijk te maken om zo zelf koning van Sicilië te kunnen
worden:
Ic sal daer omme pinen nacht ende dach
Hoe ic dat wecht verderven mach;
Ic saelt versmoren oft verdrincken;
Daer salic nacht ende dach om dincken
Al soudic daer omme liden pijn.

Iets dergelijks zien wij in Vondels Lucifer als Belzebub schildert hoe
Godt de menschen wil verheffen, ons verneêren;
Wy zyn ter dienstbaerheit, de menschen tot regeren
Geboren...
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waarop Lucifer dan antwoordt:
Dat zal ick keeren, is het anders (althans) in myn maght.

Een derde voorbeeld ontlenen wij aan Herman Heijermans' Op hoop van zegen,
waar Barend, die gezien heeft dat het schip, de Op Hoop van Zegen, volkomen
onzeewaardig is, door de veldwachters uit huis gesleurd wordt en zijn laatste woorden
tot Kniertje, zijn moeder, richt:
‘Je ziet me niet meer, nooit meer...’

§56.
b. Retrospectief aspect: hier wijst een actie-moment terug naar een bepaald punt
uit het verleden van het drama. Een prachtig voorbeeld hiervan vinden wij in Macbeth
van Shakespeare: Macbeth heeft last gegeven Banquo, die hem in de weg staat,
te vermoorden, zoals de toeschouwer weet. Als dan tijdens een feestmaaltijd de
beide moordenaars de goede uitslag van hun poging komen melden, heft Macbeth
het glas op, zeggend:
I drink to the general joy o' the whole table,
And to our dear friend Banquo, whom we miss;
*
Would he were here! to all, and him, we thirst.

Het gevolg van deze woorden is, dat de gedachten van de toeschouwer onvermijdelijk
worden teruggevoerd naar het moment waarop Macbeth zelf de opdracht gaf Banquo
te vermoorden (en zo wordt het karakter van Macbeth even fel belicht!).
In het vierde bedrijf van Op hoop van zegen vinden wij een eveneens mooi
voorbeeld van een retrospectief aspect, als Kniertje tegenover de reder Bos de
smartelijke scène van Barends vertrek ophaalt.
Het retrospectieve aspect heeft ook vaak een komische uitwerking; als b.v. in
Bredero's Spaanschen Brabander Jerolimo tegenover zijn knecht Robbeknol de
grand seigneur uithangt, denkt de toeschouwer juist daardoor terug aan die lange
monoloog, waarin de Spaanse Brabander (Jerolimo) zijn miserie en armoe
blootgelegd heeft.

§57.
c. Simultaan aspect hebben wij als er een intensiverende verhouding bestaat
tussen een bepaald actie-moment en een gelijktijdig moment, hetzij op het toneel,
hetzij elders. Als voorbeeld van een simultaan-aspect geven wij allereerst een scène
uit Hamlet van Shakespeare. De vader van Ophelia, die de oorzaak van Hamlets
waanzin zoekt in diens verliefdheid op zijn

*

Ik breng een dronk uit op de algemene vreugde van alle aanwezigen. En (in het bijzonder)
op onze dierbare vriend Banquo, die wij missen; ik wenste dat hij hier was! Naar allen, maar
vooral naar hem, verlangen wij.
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dochter, heeft een ontmoeting tussen Ophelia en Hamlet voorbereid; hij zelf verschuilt
zich achter het wandtapijt om te luisteren, en hoort:

Hamlet: Where's your father?
Ophelia: At home, my lord.
Hamlet: Let the doors be shut upon him, that he may play the fool nowhere
*
but in 's own house. Farewell.
Een buitengewoon aardig voorbeeld ook is te vinden in Het wederzijds huwelijks
bedrog van Pieter Langendijk, waar zowel de berooide edelman Lodewijk, als de
verarmde adellijke Juffer Charlotte pogen door een rijk huwelijk er boven op te
komen. Beiden veronderstellen van de ander dat die rijk is, een veronderstelling
waarvoor het gedrag van de ‘tegenpartij’ alle aanleiding gegeven heeft. Zo komt in
het tweede bedrijf een gefingeerde boer de zgn. pacht betalen van een der
boerderijen die Charlotte zou bezitten. In het volgende toneel zien en horen wij
Lodewijk zijn aanzoek doen, en de gloeiende bewoordingen waarin hij zijn liefde (!)
uit, worden begeleid door het geluid van geld dat in de naastgelegen kamer geteld
wordt (de ‘pacht’!).
In Heijermans' Op hoop van zegen tenslotte is er de beroemde scène in het derde
bedrijf, waar de vissersvrouwen ten huize van Kniertje, op verzoek van Clémentine,
de dochter van reder Bos, vertellen van wat zij meegemaakt hebben: verhalen vol
ellende en verschrikking, storm en verdrinking. Deze hele scène wordt begeleid
door het gieren en bulderen van de storm buiten, en deze lugubere verhalen mét
de hoorbare storm voeren de gedachten van de toeschouwers onvermijdelijk naar
de onzeewaardige Op Hoop van Zegen, die in deze storm op zee is; de hier vertelde
verhalen worden door de toeschouwers a.h.w. van toepassing gebracht op de Op
Hoop van Zegen.

§58.
d. Wereldbeeld-aspect. Van wereldbeeld-aspect spreken wij, indien het wereldbeeld
als achtergrond van het vertoonde zijn onzichtbare maar betekenisvolle rol
meespeelt, waardoor dus het persoonlijke verbreed en verdiept wordt. Zeer sterk
is dit b.v. het geval in de moraliteit Den spieghel der salicheit van Elckerlyc, waar
met Elckerlyc bedoeld wordt: Iedereen. Deze Elckerlyc (dus iedereen) moet sterven,
en als Die Doot hem zijn aanstaande sterven komt aanzeggen, is het inderdaad
niet meer het individuele geval dat ons treft, doch wordt ‘het hier gebeurende in heel
zijn bittere en onafwendbare algemeenheid voor ons blootgelegd’ (Van der Kun):

*

H.: Waar is uw vader?
O.: Thuis, heer.
H.: Laat dan de deuren achter hem gesloten blijven, zodat hij zich nergens anders dan
in zijn eigen huis als een dwaas aanstelt. Vaarwel.
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Elckerlyc:
Wie bistu bode?
Die Doot:
Ick ben die doot, die niemant en spaert,
Maer elckerlyc sal bi
Gods beveele doen rekeninghe mi.
Ik en aensie goet, schat noch have.
Paeus, hertoghe, coninc noch grave
En spare ic niet nae gods ghebieden.
Waer ic met schatte te verleeden,
Ic creghe wel alder werelt goet.
Nu houtet al met mi den voet.
Oec en gheve ic uutstel noch verdrach

De bekende Rey van Burghzaten aan het einde van het vierde bedrijf van Vondels
Gysbrecht van Aemstel:
Waer wert oprechter trou
Dan tusschen man en vrou
Ter weerelt oit gevonden?

is meer dan de verwoording van Badelochs liefde alleen: het wereldbeeld-aspect
maakt deze scène tot een onvergankelijk beeld van de huwelijkstrouw. Als laatste
voorbeeld nog een fragment uit L'Avare van Molière, waar Harpagon, menend zijn
geld verloren te hebben, uitroept:
‘Hélas! mon pauvre argent!... mon cher ami! on m'a privé de toi; et, puisque
tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie: tout est
fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est
impossible de vivre. C'en est fait; je n'en puis plus; je me meurs, je suis
enterré! N'y-a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en me rendant mon
*
cher argent, ou en m'apprenant qui l'a pris? Euh! que dites vous?’
Het wereldbeeld-aspect speelt overigens vooral in het niet-aristotelisch toneel een
grote rol; het is er zelfs absoluut noodzakelijk, het episch drama immers stelt zich
juist ten doel niet een ‘toevallig’ gebeuren op het toneel te brengen, maar is, zoals
wij gezien hebben in §49 boven-individueel.
Men ziet uit deze voorbeelden hoe de diverse dramatische aspecten de
emotionaliteit opvoeren, de ontroering verdiepen, de spanning verhevigen, het
bijzondere veralgemenen. Bovendien verlenen zij het stuk vaak een hechtere
eenheid.

*

‘Helaas! mijn arm geldje!... mijn beste vriend, men heeft mij van jou beroofd, - en, omdat
jij van mij weggenomen bent, heb ik mijn stut, mijn troost, mijn vreugde verloren: nu is
alles uit voor mij en heb ik niets meer op aarde te doen. Zonder jou kan ik niet leven.
Het is met me gedaan, ik kan niet meer, ik sterf, ik ben al begraven! Is er niemand die
mij weer ten leven kan wekken door mij mijn geld terug te geven of door mij te zeggen
wie het gestolen heeft? Eh! wat zeg je?’
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§59.
Het drama kan als volgt onderverdeeld worden:

1. Tragedie, Treurspel, melodrama
Kenmerk van de tragedie is dat de mens, strijdend tegen vijandige machten,
hiertegen de nederlaag lijdt, de nederlaag lijden móet: datgene waartegen hij vecht
heeft steeds de overmacht, en het is juist hierom dat de tragische held, ook al is hij
in overtreding der goddelijke of menselijke wetten, in zekere zin het mededogen
van de toeschouwer opwekt. Dit komt mede door de wijze waarop de hoofdpersoon
getoond wordt: hij is nooit een volslagen schurk en hij gaat strijdend ten onder, het is om deze redenen dat wij van tragisch en held spreken, het is ook om deze
redenen, dat zo'n figuur in staat is onze sympathie op te wekken, en dat zijn
uiteindelijke ondergang ons met ontzag, maar ook met medelijden vervult. De
vijandelijke macht waartegen de mens de nederlaag lijdt, werd in de klassieke
Oudheid gevormd door de goden; later, bij Racine b.v., door de eigen hartstochten.
Tussen tragedie en treurspel wordt nog wel dit verschil gemaakt, dat men de naam
tragedie (afkomstig uit de Griekse Oudheid) bij voorkeur gebruikt voor het klassiek
getinte drama; een stuk als Death of a Salesman (1949) van Arthur Miller (waar het
de sociale levensomstandigheden zijn die voor de hoofdpersoon de overmacht
vormen, waartegen hij een uitzichtloze strijd voert) zou men dan treurspel kunnen
noemen.
Naast de Griekse tragedie-schrijvers Aischylos, Sophocles en Euripides, noemen
wij uit de Westeuropese literatuur:
in Nederland

Vondel (1587-1679), Lucifer

in Engeland

Shakespeare (16de/17de eeuw),
Macbeth

in Frankrijk

Corneille, Le Cid; Racine, Phèdre (beiden
17de eeuw)

in Duitsland

Goethe (18de/19de eeuw), Faust.

De naam melodrama werd aanvankelijk (eind achttiende eeuw) gebruikt voor
een spel waarin de geuite gevoelens begeleid en versterkt werden door muziek.
Het melodrama hoort thuis in de sfeer van het burgerlijk drama en is steeds sociaal
gericht. Geleidelijk verdwijnt het muzikale element, en tegenwoordig is de naam
lichtelijk in diskrediet, omdat men er mee aanduidt: een nogal sentimenteel, vaak
volks spel, waarin (evenals vroeger trouwens) grote aandacht geschonken wordt
aan de deugdzaamheid van de underdog, - zelfs als deze een prostituée is, zoals
in het naar een eigen roman bewerkte stuk van Alexandre Dumas fils, La dame aux
camélias (1852).
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§60. 2. Komedie of blijspel, klucht
Wij moeten de komedie niet verwarren met de klucht, waar het er slechts om gaat
het publiek hoe dan ook te doen lachen. In tegenstelling tot het blijspel behoeft in
de klucht het komische niet voort te vloeien uit de ontwikkeling van de situatie; de
personen zijn er eer typen of karikaturen dan levende mensen; de geest is vaak
tamelijk laag bij de grond, terwijl de grens van het aanvaardbaar-mogelijke nogal
eens overschreden wordt. Vooral echter in de oudere kluchten (Middeleeuwen,
zeventiende eeuw) is er toch nog wel het een en ander te waarderen, als is het
slechts de realistische kijk die wij hier op mensen en levensomstandigheden krijgen:
Middeleeuwen

Die Buskenblaser; Nu Noch

Zeventiende eeuw

G.A. Bredero, Klucht van de koe

Achttiende eeuw

P. Langendijk, Krelis Louwen of
Alexander de Groote op het poëetemaal.

Veel hoger staat evenwel de komedie. Het goede blijspel gaat uit van een
mogelijke situatie, en het verdere verloop van het stuk is de logische ontwikkeling
hiervan. In het blijspel treden mensen op in wie wij veelal onszelf kunnen herkennen,
of, meer nog, daar de komedie gewoonlijk karakterfouten toont: onze buren en
bekenden. En hier juist vinden wij het karakteristieke van het blijspel: het toont, in
een lachspiegel (dus vaak enigszins karikaturaal vergroot, zonder echter ooit het
contact met de werkelijkheid te verliezen), de mens in zijn kleinheid, met zijn fouten
en gebreken. De tragedie toont de grootheid van de kleine mens tegenover de
vijandige overmacht, de komedie laat de kleinheid zien, doch met een glimlach, en
zonder bitterheid. Door dit, op lachwekkende wijze, tonen van menselijke feilen is
de komedie dus vaak moraliserend: de mens vreest niets méér dan belachelijk te
zijn: c'est le ridicule qui tue!

§61.
Het blijspel wordt als volgt onderverdeeld:
a. het karakter-blijspel (comédie de caractère): het hoofdthema is het op
lachwekkende wijze voorstellen van een bepaalde karakterfout.
G.A. Bredero, Spaanschen Brabander (1617)
P.C. Hooft, Warenar (1616)
Molière, Tartufe (1664), L'Avare (1668)
b. het intrige-blijspel (comédie d'intrigue): het grappige schuilt voornamelijk in
de verwikkelingen.
Thomas Asselyn, Jan Klaaz of gewaande dienstmaagt (1682)
P. Langendijk, Het wederzijds huwelijks bedrog (1712/1714)
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c. het zedenblijspel (comédie de moeurs): de zeden van een geheel tijdperk
worden in een lachspiegel getoond.

P. Langendijk, De spiegel der vaderlandsche kooplieden (1756),
dat het door weeldezucht verslapte geslacht der achttiende eeuw plaatst tegenover
de degelijke en krachtige zeventiende-eeuwse kooplieden.
Ook hier zijn de grenzen evenwel niet altijd scherp te trekken; zo kan Het
wederzijds huwelijks bedrog eventueel ook gerekend worden tot het zedenblijspel,
- o.i. ontleent dit stuk echter in hoofdzaak zijn komische werking juist aan het feit,
dat beide hoofdpersonen elkaar op dezelfde wijze trachten te bedriegen, m.a.w.
aan de intrige.
Als blijspel-dichters uit de wereldliteratuur noemen wij nog:
Griekse Oudheid

Aristophanes (5de/4de eeuw voor Chr.)

Romeinse Oudheid

Plautus en Terentius (beiden 3de/2de
eeuw voor Chr.) Warenar (1617) van
P.C. Hooft is een bewerking naar
Aulularia van Plautus, voor Bredero's
Moortje (1616) stond model: Eunuchus
van Terentius

Engeland

Shakespeare (16de/17de eeuw) G.B.
Shaw (19de/20ste eeuw).

§62. 3. Pastorale of herdersspel
De pastorale kan men vergelijken met de arcadia: ook hier een verheerlijking van
het eenvoudige, ongecompliceerde herdersleven, in tegenstelling tot het aan
conventies gebonden en intrigerende hofleven. Men zou de pastorale dus kortweg
kunnen omschrijven als: een gedramatiseerde arcadia (hetgeen echter niet wil
zeggen dat elke pastorale oorspronkelijk als arcadia geschreven zou zijn). Tot de
bekendste voorbeelden van de pastorale behoren:
Torquato Tasso, Aminta (1573)
G.B. Guarini, Il pastor fido (1590)
P.C. Hooft, Granida (1605)
J. van den Vondel, Leeuwendalers (1647).

4. Commedia dell' arte
De naam commedia dell' arte zou, vertaald, luiden: blijspel van het ambacht.
Meerzeggend voor ons is dan ook de eveneens voorkomende naam: commedia
all' improviso: het blijspel waarbij de tekst geïmproviseerd werd naar aanleiding
van een van te voren in grote lijnen vastgelegde intrige. Hierbij maakte men gebruik
van bepaalde, steeds terugkerende typen:
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Arlecchino (de clown), Il dottore (de dokter-kwakzalver), Il capitano (de
militair-bulderbas), Colombina (het meisje), etc. Het genre bloeide in de zestiende
eeuw in Italië, maar ontleent voor ons toch zijn grootste betekenis aan de invloed
die het uitoefende op het Westeuropese blijspel van een Molière, een Marivaux,
een Langendijk, èn aan de hernieuwde bloei in Italië in de achttiende eeuw. Deze
laatste leverde stukken op die thans nog, en met succes, gespeeld worden. De twee
grote namen zijn: Carlo Gozzi (1718-1801), die vast bleef houden aan het al-oude
improviseren, en Carlo Goldoni (1707-1793), die de voorkeur gaf aan het noteren
van de tekst. Van hem worden nog geregeld stukken vertoond als: De knecht van
twee meesters, De herbergierster en De botteriken.

§63. 5. Spel, toneelspel
Vele drama's, en wel speciaal die uit de latere tijd, vertonen noch de bijzondere
kenmerken van de tragedie, noch die van de komedie. In dergelijke gevallen gebruikt
men liefst de neutrale naam toneelspel of spel.
Als voorbeelden kunnen wij noemen:
Henrik Ibsen, Spoken (1881)
Anton Tsjechov, Oom Wanja (1900)
Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900)
Luigi Pirandello, Hendrik IV (1922).

6. Tragikomedie
Onder tragikomedie verstaan wij een spel waarin het tragische en het komische met
elkaar verweven zijn. Diverse auteurs die voorbeelden leverden voor het ‘toneelspel’,
kunnen ook hier genoemd worden (ten dele zelfs met dezelfde stukken!). Duidelijke
voorbeelden zijn:
Anton Tsjechov, De kersentuin (1904)
G.B. Shaw, Pygmalion (1912)
Herman Heijermans, De wijze kater (1917).

7. Absurdistisch toneel
Omstreeks 1950 komt een stroming op die men absurdistisch toneel noemt. Reeds
vroegere schrijvers als Jean-Paul Sartre (1905) en vooral Albert Camus (1913-1960)
hadden in hun, in traditionele vorm geschreven, toneelstukken laten zien hoe, in
hun ogen, het leven van de mens doel- en
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zinloos, dus absurd, is. De zgn. absurdisten nu (Ionesco, Beckett) gaan nog een
stap verder: zij brengen dit absurde op het toneel. In b.v. La cantatrice chauve (1950)
van Eugène Ionesco (1912) voert een echtpaar een volkomen zin-loze dialoog,
bestaande uit de conversatie-zinnetjes uit een soort
‘Hoeleer-ik-Engels-spreken’-boekje; in Les chaises (1951) van dezelfde schrijver
ligt het absurde niet in de banale woorden die uitgesproken worden, maar in het feit
dat deze gezegd worden tegen een steeds groeiend aantal lege stoelen; in Happy
days (1961) van Samuel Beckett (1906) houdt de tot het middel (later tot aan de
hals) in het zand ingegraven vrouwelijke hoofdrol een nagenoeg het hele stuk
durende monoloog over de kleine, nutteloze bezigheden die haar leven, haar reden
van bestaan uitmaken, zichzelf daarbij suggererend hoe gelukkig ze is. Het spreekt
vanzelf dat het deze auteurs (waartoe wij onder meer ook Harold Pinter, geboren
1930, kunnen rekenen) niet te doen is om onzin neer te schrijven en zo de, al of
niet geërgerde, toeschouwers te schokken door het niet-verwachte. In de eerste
plaats ís er in dit absurdistisch theater wel degelijk een zekere ‘logica’, een causaliteit.
Sedert vooral het Classicisme was er in feite maar één factor die de opeenvolging
en de samenhang der scènes bepaalde: de verstandelijke logica. Toch gebeurt er
heel wat op deze aarde dat onze ratio niet verklaren kan en dat wij evenzeer als
noodzakelijk ervaren; het absurdistisch toneel wil deze dwingende relatie tussen in
schijn niets met elkaar te maken hebbende elementen tonen, wil laten zien hoe er
een onder-bewuste causaliteit kan bestaan en hoe deze wáargemaakt kan worden
in de suggestief op elkaar volgende scènes van een toneelstuk. Als tweede
waardevolle factor noemen wij: heel vaak heeft het absurdistisch toneel een (niet
altijd even gemakkelijk te herkennen) symbolische bedoeling. In de hierboven
gegeven gevallen is deze overigens wel duidelijk: de onmogelijkheid van de mens
contact te maken met de mede-mens: men praat in clichés, in de ruimte, of alleen
maar tegen zichzelf.
Het bovenstaande impliceert dat het absurdistisch toneel gerekend moet worden
tot de niet-aristotelische dramatiek.
Voorbeelden van absurdistisch toneel zijn:
Eugène Ionesco, La cantatrice chauve (1950)
- Le Rhinocéros (1959)
Samuel Beckett, En attendant Godot (1952)
- Happy days (1961)
Harold Pinter, The caretaker (1960).
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§64. 8. Opera, muziekdrama, musical
Het ontstaan van de opera moeten wij zoeken in het zestiende-eeuwse Italië. Tegen
het einde van die eeuw bestond er te Florence een groep van kunstenaars, die het
renaissancistisch ideaal koesterden, de antieke tragedie weer tot leven te brengen,
en daar in de Oudheid de muziek een belangrijke rol speelde in de tragedie, zien
wij hoe deze kunstenaars ook thans de muziek weer een plaats gingen geven in
het drama. Oorspronkelijk was deze muziek evenwel ondergeschikt aan het woord;
in Monteverdi's L'Orfeo (1607) echter wordt dit reeds anders, en van dit moment
constateren wij, hoe het dichterlijke woord van steeds minder belang wordt en
daarmee de opera als drama steeds minder te betekenen heeft (hoewel een Gluck,
een Lully, een Rameau toch wel pogen het literaire meer recht te doen wedervaren).
Tot de belangrijkste componisten van opera's behoren wel: W.A. Mozart (Don
Giovanni, 1787) en G. Verdi (La Traviata, 1853; Othello, 1887).
Richard Wagner streefde naar wat hij noemde het Gesamtkunstwerk: het
kunstwerk waarin alle kunsten zich tot een hogere eenheid moesten verbinden; juist
hij, als dichter-componist, kon het woord in de muziek weer zijn rechten hergeven,
maar daarnaast moesten ook de beeldende en enscèneringskunst in het
Gesamtkunstwerk hun plaats krijgen. Het overtuigendst slaagde hij wel in zijn Tristan
und Isolde (1865).
Bij enkele moderne componisten ziet men nog sterker de onverbrekelijke eenheid
tussen muziek en woord, die dan ook niet meer los van elkaar te denken zijn. Het
meest grandioze voorbeeld is wel Pelléas et Mélisande (1902), muziek van Claude
Debussy, tekst van Maurice Maeterlinck. Maar ook bij Maurice Ravel in L'Enfant et
les Sortilèges (tekst van Colette) en - minder - bij Richard Strauss in Elektra (tekst
van Hugo von Hofmannsthal) e.a. zien wij iets dergelijks. Dat in deze werken de
aria (die in feite de dramatische handeling stop zet) geen rol meer speelt, spreekt
wel van zelf. In verband met bovenstaande maakt men daarom wel onderscheid
tussen opera (waar muziek de alleen zaligmakende factor is) en muziekdrama
(waar het woord zijn rechten hernomen heeft). Om van het laatste te kunnen
genieten, moet menkunnen verstaan water gezongen wordt, bij het eerste is dit
minder nodig. Een genre dat de laatste tijd (na 1930), speciaal onder Angelsaksische
invloed, naar voren komt is de musical, hoewel ook hier verre voorvaderen aan te
wijzen zijn, zoals in de achttiende eeuw de Engelse ballad-opera: een toneelstuk
in het lichtere genre met vele in het gehoor liggende songs. Het beroemde voorbeeld
is The Beggar's opera (1728) van John Gay, met muziek van John Pepusch. Het
was in navolging hiervan dat in de twintigste eeuw Bert
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Brecht en Kurt Weill hun beroemde Dreigroschenoper zouden schrijven.
De huidige musical kenmerkt zich doordat de goed gecomponeerde, dramatisch
verantwoorde ‘intrige’ verlevendigd wordt door een dynamische afwisseling van
muziek, zang, ballet en show, - alles gericht op het entertainment, de ontspanning
van een zo groot mogelijk aantal toeschouwers. Vitaliteit en dynamiek maken de
musical tot een brok levend theater dat nog tal van mogelijkheden zal blijken te
bezitten, Typisch is overigens dat men vooralsnog ook bij de musical allereerst de
naam van de componist noemt, niet die van de schrijver.
Voorbeelden van geslaagde musicals zijn:
Irving Berlin, Annie get your gun (1946), op een soort Wildwestgegeven, tekst
van Herbert en Dorothy Fields
Cole Porter, Kiss me Kate (1948), waar de auteurs Bella en Samuel Spewack
uitgingen van Shakespeares The taming of the shrew
Frederick Loewe, My fair lady (1956), (naar Pygmalion van G.B. Shaw)
Leonard Bernstein, West Side Story (1957), een gemoderniseerde Romeo and
Juliet (Shakespeare), waar de vijandschap veroorzaakt wordt door
rassentegenstellingen bij twee jeugdbenden; de tekst werd naar een gegeven
van de choreograaf Jerome Robbins geschreven door Arthur Laurents en
Stephen Sondheim.

§65. 9. Cantate, oratorium, passie
De cantate vertoont in zoverre overeenkomst met de opera, dat ook daar een
combinatie is van woord en muziek, en dat soli en koor met elkaar kunnen afwisselen;
geacteerd wordt er echter niet. De cantate is een dichtwerk dat door zijn dialogiserend
karakter een dramatische inslag vertoont, doch dat tevens van lyrisch-epische aard
is: lyrisch in de aria's en koren, episch in de recitatieven. Ook hier is de literaire
waarde vaak vrij gering. Als letterkundigen die zich met deze vorm bezig hielden,
noemen wij:
Hiëronymus van Alphen, De Starrenhemel (1783)
J.J.L. ten Kate, De Schepping (1866).
Van meer belang zijn evenwel de componisten, zoals Johann Sebastian Bach met
zijn geestige Kaffeecantate, Joseph Haydn met Die Jahreszeiten. Dit laatste werk
wordt echter ook wel oratorium genoemd, maar gewoonlijk reserveert men de naam
oratorium voor een geestelijke cantate, b.v.:
G.F. Handel, Messiah
César Franck, Les Béatitudes.
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Evenals de moderne opera streeft ook het oratorium in onze eeuw naar een
gelijk-waardigheid van tekst en muziek. Een geslaagd voorbeeld is:

Jeanne d'Arc au bûcher, tekst van Paul Claudel, muziek van Arthur
Honegger (1938).
Behandelt een oratorium het lijden en sterven van Jesus Christus, dan spreekt men
van passie:
Joh. Seb. Bach, Johannes-Passion
- Matthaeus-Passion.

§66. 10. Radio-luisterspel
Uit het toneelspel is voortgekomen het radio-luisterspel. Het visuele element is hier
dus uitgeschakeld, en juist omdat alle effect verkregen moet worden langs louter
auditieve weg, is het hoorspel gedwongen zich een eigen weg te zoeken, daarbij
gebruik makend van suggestieve geluiden en muziek; vaak worden er beschrijvende
of epische fragmenten ingelast, terwijl b.v. ook de zgn. close-up gebruikt wordt. De
term close-up is ontleend aan de filmkunst en betekent daar: een vergrote opname
van een detail dat de cineast in het bijzonder de nadruk wil geven; dit overgebracht
op het auditieve is wat men bedoelt met een geluids-close-up, b.v. het eensklaps
horen tikken van een klok om de stilte in een vertrek te accentueren.
Heel vaak is het radio-luisterspel nog de bewerking van een bestaand drama; ten
onzent althans is er nog weinig te bespeuren van een literair-verantwoord, zelfstandig
genre. Dat het dit evenwel worden kan, bewijzen, naast het feit dat het luisterspel
zijn eigen mogelijkheden bezit, de enkele resultaten die o.a. in Engeland, Amerika
en Duitsland aan te wijzen zijn, en waaronder Dylan Thomas' Under Milkwood (1945)
en Die Mädchen aus Viterbo (1958) van Günther Eich ereplaatsen innemen.
Of ook het televisiespel ooit tot een eigen vorm zal geraken, dient te worden
afgewacht. Een poging in de goede richting deed Bert Schierbeek met Het kind der
tienduizenden (1959).
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Vorm
§67.
Kwam in de afdeling ‘Inhoud’ de indeling van de literaire kunst in de diverse genres
ter sprake, in het thans volgende deel zullen wij nagaan van welke middelen de
dichter gebruik maakt, hoe bepaalde effecten ontstaan, welke de ‘technische regels’
zijn. Het is natuurlijk niet zo, dat de kunstenaar altijd welbewust en berekenend het
een of ander stijlmiddel toepast, dat hij tegen zichzelf zegt: dit gedicht ga ik eens
schrijven in die en die versmaat, ik zal daarbij gebruik maken van dit rijmschema,
om het versritme te vertragen zal ik er veel enjambementen in verwerken, enz., of
om met de woorden van S. Vestdijk te spreken: ‘Technische regels niet in die zin,
dat de dichter er maar gebruik van hoeft te maken om een goed vers te kunnen
schrijven, maar wel in den zin van een kunsttheoretische verklaring, die achteraf,
nadat de gedichten eenmaal geschreven zijn, duidelijk maakt waarom die en die
verschijnselen zijn opgetreden en andere verschijnselen achterwege zijn gebleven’
(De glanzende kiemcel).
Wij zijn evenwel van mening - en zijn het in dit opzicht dus niet eens met Vestdijk
- dat kennis en inzicht het genieten van kunst dieper en blijvender doen zijn. De
lezer moet niet blijven staan bij een vaag aanvoelen van dàt is mooi of dàt is lelijk,
hij geve er zich ook rekenschap van: waarom vind ik dat lelijk, waarom vind ik dat
mooi. Het spreken over deze en dergelijke dingen brengt met zich mee en vereist:
een kennen en begrijpen van letterkundige termen. Volkomen waardeloos is het
echter als men het laat bij het kennen der termen, als de kennis niet tot inzicht leidt.
Dit inzicht kan in feite alleen ontstaan door het liefdevol benaderen van, het
behoedzaam binnendringen in het kunstwerk, door lezen, - doch wij verstaan
uitdrukkelijk niet onder lezen een oppervlakkige kennisneming!
Het thans volgende heeft geen andere bedoeling dan de wegen die naar het
literaire kunstwerk leiden aan te wijzen, - het kunstwerk dat echter te allen tijde
mysterie blijft.

§68.
Onder plastiek verstaan wij de beeldende, beter nog: de suggestieve kracht van
de taal. De term is ontleend aan de beeldende kunst en brengt het gevaar mee, dat
wij plastiek tot het louter visuele beperken. Een prachtig plastisch ‘beeld’ is b.v.
Boutens' ‘het verre orgel van de zee’; het verschijnen van een gezien beeld bij de
lezer zou echter juist het effect verstoren, het
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geheel zou belachelijk worden.
Deze suggestieve kracht kan de taal op verschillende manieren verkrijgen, - de
voornaamste zijn wel:
a. de bijzondere zinsbouw. Vergelijk b.v. eens met elkaar:
De vogel vloog op, en Op vloog de vogel.

b. de klank. Zo b.v. in de strofe uit Mária Lécina van J.W.F. Werumeus Buning:
Honderd klokken van Londen doen Londen bonzen
en vier kathedralen Genua.
Maar geen brons kan zoo in het donker bonzen
als het hart van Mária Lécina
¿Porqué, Mária?

c. het ritme. Men vergelijke de trage beweging van het eerste der beide aan
Gezelle ontleende voorbeelden (de beschrijving van een begrafenisstoet) met
de hoekig-schichtige beweging van het laatste (waarin het snelle beweeg van
een watertorretje beschreven wordt):
Traagzaam trekt de witte wagen
door de stille straten toen,
en 't is weenen, en 't is klagen
dat ze bin' de wijte doen! (wijte: huif)
Stap voor stap, zoo gaan de peerden
traagzaam, treurig, stille en stom,
en zij kijken, of't hun deerde,
dikwijls naar hun' Meester om; enz.

Kerkhofblommen
O krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kabotseken aan, (kabotseke: schedelkapje)
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op 't waterke gaan!

Het Schrijverke

d. de beeldspraak. Zo b.v. als J. Slauerhoff van een zaal in een kil kasteel, waar
het zonlicht slechts kort en spaarzaam doordringt, zegt:
'n zaal waar 't zonlicht vleermuisschuw verwildert.

Chlotarius

Dat plastiek niet het uitsluitende privilege is van dichters, bewijst: het woord dat wij
eens hoorden uit de volksmond, toen een omvangrijk en slordig gekleed vrouwmens
een Amsterdamse tram besteeg: ‘... daar heb je dat afgehaalde bed ook weer!’
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Beeldspraak
§69.
Men spreekt van beeldspraak als een voorstelling of indruk vergeleken wordt met
of vervangen door iets wat er op lijkt of ermee verbonden is (het beeld), of kortweg:
als iets vergeleken wordt met of vervangen door de naam van iets anders:
Dus reet hi henen metter vaert,
Stoutelike als een liebaert.

Walewein
Al haddi thooft ute brocht,
Eer hi die voete conde ghewinnen, (er uit krijgen)
Blever alle die clauwen binnen
Ende sine ruwe handscoen bede.

Reinaert
Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept,
Dat het verdriet in vroolijckheidt schept,
En altijd eeven beneepen, verdort,
Gelyck een bloempje, dat dauwetje schort?

P.C. Hooft, Sang
... maer wat op 's herten grond leyd,
Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En 't werckt als nieuwe wijn, die tot de spon uytbarst.

J.v.d. Vondel, Roskam
Dichter en dichter stroomde de regen, hij begon het bosch met een grauwen,
glinsterenden sluier te omhullen.

F.v. Eeden, De kleine Johannes
Als lammeren wandelen, zacht en blank
Als room, de Meiwolken over 't hemelveld.

Hélène Swarth
Als een vrome tulp bloemt de lampvlam op de tafel...

F. Timmermans, Minneke Poes
Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning,
Die weldra achterblijft, een dienaar zonder heer,
Gelijk de zatte bij, die, zwaar van de'aardschen honing,
Wegvliegt van 't geurge veld door gouden schemersfeer.

J.C. Bloem, Euthanasia
van heel het mensenspel
neem ik afscheid door mijn bril met rose glazen
en wuif ik de Grote Verfdoos Aarde en Zon voorgoed
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De stilte is een vlinder
die in een laatste klaproos brandt,
de horizont een rups,
de schemering een witte moerbeiboom.

Nes Tergast
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen
een raamloos huis van trappen en piano's.

Paul Rodenko

§70.
De beeldspraak kan door veelvuldig gebruik afslijten, zij wordt dan tot cliché. Men
zou een dergelijk cliché kunnen vergelijken met een muntstuk dat door velerlei
vingers gegaan is: de beeldenaar is afgesleten, de voorstelling vaag geworden.
Toen voor het eerst gezegd werd van de nacht, ‘dat hij zijn vale vlerken over het
aardrijk uitspreidde’, was dit beeld nieuw en treffend; klakkeloze navolging en
gedachteloos gebruik hebben er een cliché van gemaakt. Clichés kunnen echter
weer ‘bruikbaar’ gemaakt worden door een kleine wijziging of toevoeging. Als iemand
schrijft: ‘Daar kraait geen haan naar’, dan is dat een cliché; men zie evenwel wat
Lodewijk van Deyssel van dit beeld maakt, als hij de auteur van de roman Porcelein
toevoegt dat deze allerlei ‘literaire stukjes’ voor familiekring mag schrijven, zonder
‘dat de haan van míjn literatuur-hoeve daarnaar kraayen zou’.
Een beeld kan vals en onzuiver zijn, niet passen bij het object, zodat het als een
te wijde jas er omheen slobbert. Men spreekt dan van bombast, zo b.v. als iemand
naar aanleiding van een kleine alledaagse teleurstelling zegt, dat hem ‘het hart
vaneen gereten wordt’. Als voorbeeld van bombast geven wij het bekende fragment
uit J.F. Helmers' De Hollandsche Natie, waar, na het verhaal over de vlootvoogd
Evertsen, de dichter vervolgt:
ó, Wie bij dit verhaal zijn borst niet voelt ontgloeien,
Niet naar zijn tombe snelt! daar niet een traan laat vloeyen,
Dáár niet met bloote kruin het koude marmer kust,
Waaronder 't overschot dier martelaren rust;
Daar God niet knielend dankt met zaamgeklemde handen,
Verdient des mijnslaafs lot, in 's aardrijks ingewanden!

Bij retoriek, waaronder wij verstaan: het onbezielde gebruik van overspannen taal,
vinden wij gewoonlijk èn bombast èn cliché. In een kritiek op Aya Sofia van H.J.A.M.
Schaepman schrijft Willem Kloos over retoriek o.a. het volgende:
Als b.v. de heer S. van een vrouw wil zeggen: dat zij hard is tegen haar
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medemenschen, dat zij weent noch bidt, maar zeer veel lijdt en haar
geheele leven lijden zal, dan komt er dit bij hem uit (bladz. 77):
‘In hare borst draagt zij een steenen harte,
Daar welt geen traan, daar borrelt(!) geen gebed,
Daar groeft de stift der folterende smarte
Steeds dieper nog haar harde levenswet.’

Voel ik nu sterker en duidelijker, dat die vrouw verdriet heeft? Neen, maar
indien ik me hier goed alles voorstel, - en dat mag men toch wel, als men
leest? - dan zie ik alleen een vrouw voor mij, die een ontzettende hartkwaal
heeft, en op het ogenblik een chirurgische operatie ondergaat, zonder
dat zij daarbij in 't minste hare tegenwoordigheid van geest verliest.
In dit hieroglyphentaaltje is nagenoeg het geheele boek van den heer
Schaepman geschreven.
Wilt gij nog een voorbeeld? Schaepman zal zijn lezers te kennen geven:
dat er zonlicht is, overal waar men heen ziet (bladz. 19):
Een breede gouden sluier
Golft van de azuren boog
En hult in lichte plooien
't Van zonlicht dronken oog.

Dien sluier, ofschoon ook niet eigenhandig geweven, laat ik nog gelden,
maar hoe, in godsnaam! kan iemand, als hij zonlicht ziet, aan een ‘in
plooien gehuld en dronken oog’ denken? Dat is rhetorica, waarde doctor!
voortbrodeeren op een gegeven patroon, zonder verder naar het eenige
en onmisbare model, de natuur, te zien.

§71.
De overdrachtelijke stijlvormen, ook tropen genoemd (wel te onderscheiden van
de tropen waarmee wij kennis maakten toen wij spraken over het ontstaan van het
liturgische drama) vallen in twee hoofdgroepen uiteen:
a. metafora: de beeldspraak die berust op overeenkomst (De dood komt als een
dief in de nacht), en
b. metonymia: de beeldspraak waarbij het noemen met een andere naam nièt
geschiedt op grond van overeenkomst, doch op grond van een andere
betrekking (De vloot bestond uit 14 zeilen).

§72. Tot de metafora behoren:
I. De vergelijking met ‘als’
Het te vergelijken object en het beeld worden beide genoemd, en verbonden door
‘als’ of ‘zoals’:
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In een, in eenen dach, ben ick gheworpen t'onder:
En is verdwenen heel myn gloory claer, ghelyck
Als van den Hemel valt de sneeuw, en smelt in 't slyck.

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen
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Wanneer de hoop, nabij de grenzen van haar streven,
Als een gebarsten klok haar laatste slagen klept.

J.C. Bloem, Euthanasia
Als een rivier, die alles rijk bevloeit,
en voortstroomt langs de zelf gebaande wegen,
zóó is de Waarheid...

J. Engelman, Ballade van de Waarheid
Als een zieke gouden sluierstaart
De dalende zon
In de hemelkom van water,
Vuurwater.

Bertus Aafjes, Avond
wij zijn diep in de regen van de tijd
als kleine insekten in hoog gras

Jan G. Elburg
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind

Paul Rodenko

De dienst van het verbindingswoord ‘als’ kan ook overgenomen worden door ‘van’
of door een genitief: een reus van een kerel = een kerel als een reus. Zo spreekt
P.C. Boutens van ‘de luchteren der brem’.
Andere voorbeelden zijn:
Snel aan den hemel valt het water van het licht.

P.C. Boutens
Het witte boerendorp
Ligt in het Brussels kant der bongerden.

Bertus Aafjes

Hoe overheersend de functie van de beeldspraak kan zijn bewijst het hier volgende
vers van Ellen Warmond:

Changement de décor
Zodra de dag als een dreigbrief
in mijn kamer wordt geschoven
worden de rode zegels van de droom
door snelle messen zonlicht losgebroken
huizen slaan traag hun bittere ogen op
en sterren vallen doodsbleek uit hun banen
terwijl de zwijgende schildwachten
nachtdroom en dagdroom haastig
elkaar hun plaatsen afstaan

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

legt het vuurpeloton van de twaalf
nieuwe uren bedaard op mij aan.
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§73.
Is de als-vergelijking zeer breed uitgewerkt, dan spreken wij van een homerische
vergelijking:
Zoo als de adem des winds jaagt 't kaf door den heiligen dorschvloer
Onder het schudden der wan, als de blonde Demeter de graanvrucht
Zuiverend scheidt van het kaf, dat verstuift voor den blazenden luchtstroom;
Dan hoopt 't witte gestuif zich van onderen saam op den bodem;
Aldus werden d'Achaiërs bedekt en als wit door de stofwolk...

C. Vosmaer, Homerus' Ilias
Zooals een kleine vlinder hangt aan de leliekelk,
zijn teeder ivoor gezogen aan haar zuiverwitte melk:
de vleugeltjes trillend in 't zongoud licht,
de vlinder is pasgeboren, de vleugeltjes zijn nog dicht
die hij aanstonds zal uitspreiden tot vlinderkus zoo zacht
aan het witgroene bloemhart, lokkend in teedre schemerpracht,
zoo hing de ziel van dit kind tegen 't hart des levens aan,
in zacht getril zacht bewegend vlak voor het opengaan...

Henr. Roland Holst

Gorters Mei vertoont een overvloed van homerische vergelijkingen; een enkel
voorbeeld uit vele (Mei ziet een donkere stoet haar overleden zuster April uitgeleide
doen):
Zooals de schapen van de heide, laat
Door 't groene avondlicht gaan, dat wie staat
Op een bemosten heuvel, ze ziet gaan
Van den heizoom en in een donkre laan,
Den hoek om - zoo verliet die donkre troep
Die zij nazag zoolang nog het geroep
Van vogels opging, het gerekte strand.

Hoe C. Stip als hij Gorter wil parodiëren dat dan ook o.a. juist doet door een dubbele
homerische vergelijking, zagen wij reeds in § 45.

§74. 2. De asyndetische vergelijking
Het te vergelijken object en het beeld staan zonder enig verbindingswoord naast
elkaar. Daar de dichter het hier a.h.w. aan de lezer overlaat deze beide elementen
met elkaar te verbinden, is de asyndetische vergelijking vaak buitengewoon
suggestief:
In ondiep water, in het grauwe dagen,
Ontwaakt de ziel, een afgedreven boot,
Die stuurloos aan den diepen droom ontdragen
Den bodem der bewustheid stoot

P.C. Boutens

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

71
Toen sloeg de Tijd,
Een hese wachthond op een ver erf, een
Der langzame uurnamen van den voornacht aan.

P.C. Boutens
En langs zich, zwart fantoom, ziet hij den stoet verdwijnen.

Geerten Gossaert
En als - een wind van licht - over dit donker bloed
uw adem komt,

A. Roland Holst
Kom, leg Uw hand op dit papier; mijn huid;

Leo Vroman
in dikke stukken kogelvrij glas
ving ik het schaarse licht op
dat uitliep op de grond
een lauwe, bleke plas

Remco Campert

§75. 3. De metafoor (in engere zin)
Het te vergelijken object wordt vervangen door het beeld.
Doe den gecroonden wolf de schaepkens nieu-geboren
Met zijn wreeden muyl te Bethlehem verslont

Jacobus Revins

waar Revius met ‘den gecroonden wolf’ Herodes, en met de ‘schaepkens
nieu-geboren’ de slachtoffers van de kindermoord bedoelt.
Een effen duinvijver, een vogelpoel,
Die 'n zomerdag niets doet dan spiegelen
Het kleine vee, dat de lucht afweidt (de wolken).

Herman Gorter
Voordat de duisternis was ingevallen,
Ontstak die klare brand tusschen de twijgen
Der schrale lijsterbes...

Anthonie Donker

waar ‘die klare brand’ staat voor: nachtegaalgezang.
Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning (lichaam)
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§76. 4. De allegorie
Een het gehele kunstwerk door volgehouden metafoor. In Constantijn Huygens'
Scheepspraet ten overlijden van Prins Maurits van Oranje (1625) wordt dit sterven
genoemd: ‘te koy’ gaan, en met deze beeldspraak wordt
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nu alles in overeenstemming gebracht: Maurits is de Schipper, de zeven provinciën
zijn ‘de vrije schepen van de seven-landtsche buert’, ‘de matrozen’ stellen het volk,
de ‘Reeërs’ de Staten-Generaal voor, enz.
Andere voorbeelden van een allegorie zijn:
Philips van Marnix van St. Aldegonde, Den Biencorf der H. Roomsche Kerke (1569)
Joost van den Vondel, Palamedes (1625)
E.J. Potgieter, Jan, Jannetje en hun jongste kind (1841).

N.B. Het verschil tussen homerische vergelijking en allegorie is dus: de
homerische vergelijking is een vergelijking, de allegorie een metafoor in engere
zin;
de homerische vergelijking is een deel van het kunstwerk, de allegorie is
het gehele kunstwerk.

§77. 5. De personificatie of persoonsverbeelding
Wij spreken van personificatie als abstracties of levenloze dingen voorgesteld worden
als levende wezens. In De Rijnstroom (1629/30) spreekt Vondel deze rivier a.v. toe:
O onvermoeide molenaer,
O stedebouwer, schepedraeger,
O ryxgrens, schermheer in gevaer,
Wijnschencker, veerman, oeverknaeger,
*
Papieremaecker , schaf papier
Daer ick uw glori op magh schrijven,
Uw water dat ontvonckt mijn vier. (enz.)

Bijna baldadig wordt het spel met personificaties dat Huygens bedrijft in zijn Batava
Tempe (1621), waar hij de zon a.v. toespreekt:
My en sult ghy niet verjagen,
Felle Straelder van om hoogh,
Snelle Meter van ons' dagen
Jaeren-passer, Rond-om-oogh,
Dampen-trecker, Somer-brenger,
Dagh-verlenger, Vruchten-baet,
Beesten-bijter, Vel-versenger,
Blond-bederver, Joffer-haet,
Wolcken-drijver, Nacht-verjager,
Maen-verrasser, Sterren-dief,
Schaduw-splijter, Fackel-drager,
Dief-beklapper, Bril-gerief (die de bril te hulp komt)

*

In Duitsland waren nl. reeds vroeg papiermolens verrezen.
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Linnen-bleicker, Tuyten-kroller,
Al-bekijcker, Nummer-blind, (nimmer blind)
Stof-beroerder, Hemel-roller,
Morge-wecker, Reiser-vrind. (vriend voor de reizigers)

Overheerst in bovenstaand voorbeeld het spelelement, suggestieve waarde krijgt
de personificatie in:
Achter de wuivende duinenlijn
Stoeien de wind en de wilde zee,

P.C. Boutens
Lente vloog aan met suizende gebaren
met heftig wuiven van het groen gewaad,
haar losgewonde' en glanzend-natte haren
zwiepten achter haar aan in wilden maat.

Henr. Roland Holst
Toen plotseling een draaiorgel begon
Door de open deuren, dwars over 't balkon,
Te spugen zijn kwijldraderig gejank

J.A. Dèr Mouw
De kleine tovenaar Penseel
drinkt aan het napje Indisch Geel
en tript naar het groen gekarteld buiten
om duo's met de wind te fluiten.

Pierre Kemp
Schrijvenderwijs was ik ingeslapen,
schrijvenderwijs werd ik wakker bij nacht
omdat er woorden stonden te blaten
onder het open raam waar ik lag.
Wie had hen daar bijeengedreven,
was het de honger of was het de wind?
Ze stonden in een beginnende regen
doodstil te kleumen op het grind.

Guillaume van der Graft

Een bijzonder suggestieve werking gaat uit van het procédé waarbij niet de persoon
zelf maar een hem karakteriserende eigenschap de handeling verricht:
En schoon mijn moeheid leunt ten dorpel
van den dood.

Geerten Gossaert
En zijn berusting weet zich tot den dood geveld

Geerten Gossaert
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Aardig is ten slotte hoe èn voor Timmermans, èn voor Aafjes de stilte een tastbaar
iets wordt, en zij dit beiden uitdrukken met behulp van een ‘personifiërend’
werkwoord:
Een distelvink tikt gaatjes in de stilte.

Felix Timmermans
Een schot verschuift de stilte.

Bertus Aafjes

§78. 6. De synesthesie
Synesthesie berust op het verbonden zijn van de indruk van een bepaald zintuig
met die van een ander zintuig, b.v. gehoor met gezicht, gevoel met gehoor. In de
plaats nu van een woord dat b.v. een gezichtsindruk moet weergeven, wordt een
woord gebruikt dat een gehoorindruk weergeeft. Zo spreekt men b.v. in de dagelijkse
omgangstaal (want ook daar komt de synesthesie voor) van schreeuwende kleuren
(auditief- visueel), bittere woorden (smaak - gehoor). In de literatuur zien wij deze
vorm van beeldspraak vooral sinds de Romantiek, verder veelvuldig bij de Tachtigers
en in de hedendaagse dichtkunst. Zo schrijft Lodewijk van Deyssel: ‘de groene ko
peren klank van mijn spot’ en vinden wij in het gedicht Davos van Anthonie Donker
een regel als:
Een koele sneeuw van tonen scheen te vallen.

als de dichter het lied van de nachtegaal beschrijft, een gezang dat hij even later
noemt: ‘een zingend vuur, een stromend licht’. J.A. Dèr Mouw beschrijft in een van
zijn gedichten het Parthenon als:
één akkoord van marm'ren klank.

Een uitermate kleur-gevoelig dichter als Pierre Kemp begint een van zijn korte
gedichten met de fascinerende regel:
Het klinkt 20 groen in de lentestruiken.

§79.
Al de tot dusver genoemde tropen berustten op semantisch vergelijking, behoorden
dus tot de metafora. Wij spreken van metonymia als het noemen met een andere
naam niet geschiedt op grond van overeenkomst, doch op grond van een andere
betrekking. De meest voorkomende betrekkingen tussen ‘beeld’ en ‘verbeelde’ bij
de metonymia zijn de volgende:
1. het materiaal en het voorwerp dat van dit materiaal gemaakt is:
... schiet ik voort
Op het staal en ik duik
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In plaats van ‘schaatsen’ gebruikt de dichteres dus de metonymia ‘staal’.
2. het voorwerp dat iets bevat en de inhoud:
‘Geef mij nog maar een kopje’.
De spreker bedoelt (een kopje) koffie, en gebruikt de naam van het bevattende
in plaats van de inhoud.
3. de maker en het gemaakte voorwerp:
Hij bezat een prachtige Van Gogh.
4. het geheel en een onderdeel. Hierbij kan zowel de naam van het geheel voor
een deel staan als omgekeerd:
Nederland verloor met 2-0 (elf voetballers).
Even de neuzen tellen (aanwezigen).
In dit vierde geval gebruikt men wel de naam synecdoche. De meest
voorkomende gevallen van synecdoche zijn die, waarbij de naam van een
onderdeel aan het geheel gegeven wordt (pars pro toto). Zo noemt Maria
Tesselschade een vogeltje: ‘een zingendt veedertje’ en gebruikt Vondel ‘kiel’
voor schip:
Men klaeght, indien de kiele strand, enz.

Zoals uit de voorbeelden blijkt, kan men over het algemeen welzeggen, dat de
suggestieve kracht van de metonymia ten achter staat bij die van de metafora.

Klank en rijm
§80.
In § 68 wezen wij er reeds op, dat ook klank een plastische, suggestieve waarde
kan hebben: de korte ĭ en ĕ hebben een lichte, heldere klank, korte ŏ en oe
daarentegen een donkere, zware; in bepaalde omstandigheden kunnen zij
respectievelijk iets vrolijks en iets droevigs suggereren. De bekende versregel van
J.W.F. Werumeus Buning
Honderd klokken van Londen doen Londen bonzen

is heel wat suggestiever dan
Vijftig klokken van Rome doen deze stad dreunen.

De plastische waarde van de klank doet zich natuurlijk vooral gelden als hij herhaald
wordt. Toch moet men hier voorzichtig mee zijn; ook hier is het: Overdaad schaadt.
Als de klankherhaling al te opzettelijk wordt is het effect weg. Zo klinkt een gedicht
als Uitvaart van W. Bilderdijk ons al te gezocht in de oren:
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Befloerste trom
Noch rouwgebrom
Ga romm'lende om
Voor mijn gebeente;
Geen klokgebrom
Uit hollen Dom
Roep' 't wellekom
In 't grafgesteente;
Geen dichte drom
Volg' stroef en stom;
*

Festoen noch blom (bloemenkrans)
Van krepgefrom (rouwfloers)
Om 't lijk, vermomm'
Mijn schaamle kleente!
Mijn jaartal klom
Tot volle som,
Mijn oog verglom;
En de ouderdom
Roept blind en krom
Ter doodsgemeente. (enz.)

Terwijl, naar onze mening, Werumeus Bunings
Honderd klokken van Londen doen Londen bonzen

juist zijn suggestieve werking krijgt, mede door de erop volgende regel:
en vier kathedralen Genua.

Men spreekt van poésie pure als het gedicht uitsluitend zijn effect dankt aan de
klank en het ritme (zie verder § 100).

§81.
De klankwaarde komt het sterkst tot uiting in de herhaling, dus in het rijm. Rijm is
de overeenkomst van klank in (niet te ver van elkaar verwijderde) beklemtoonde
syllaben. Daar er zowel woorden zijn die initiaal (begin-) accent hebben, als ook
woorden met finaal (eind-) accent, is het duidelijk dat er twee soorten van rijm zijn:
beginrijm en eindrijm. Varianten zijn dat alleen de klinker rijmt: klinkerrijm of
assonantie (lamp/ brand), of dat de overeenkomst van klank beperkt blijft tot de
medeklinkers: acconsonerend rijm (tafel/griffel)

§82. Beginrijm, alliteratie, stafrijm of Germaans rijm
In de Oudgermaanse poëzie was stafrijm het gewone rijm. Een versregel bestond
uit twee vershelften en drie van de in totaal vier beklemtoonde syllaben vertoonden
alliteratie, zodat de beide vershelften door de overeen-
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komstige klank toch weer een geheel vormden. Een voorbeeld van zuiver stafrijm
vinden wij in de oudste ons overgeleverde Duitse versregel, de runenspreuk op de
gouden hoorn van Gallehus (in Noord-Sleeswijk) uit de vijfde eeuw:
Ek Hlewagastir Holtingar/horna tawido.
Ik, Hlewagast, Holts zoon, heb de hoorn vervaardigd.

In latere bekende epische gedichten als Hildebrandslied en Heliand (eerste helft
van de 9de eeuw) is deze dichtvorm nog doorlopend te constateren. Toch valt in
deze eeuw de verdringing van de alliteratie (als enig rijm) door het eindrijm; dit
gebeurt onder invloed van de Latijnse religieuze poëzie. Als wij letten op de definitie
van rijm (overeenkomst van klank in de beklemtoonde syllaben) is dit ook te
begrijpen: het Latijn had veel meer finaal accent.
Moderne dichters streven soms nog wel naar dit oorspronkelijk Germaans rijm,
en wel om een archaïstische kleur in hun werk te brengen.
Zo b.v. in Starkadd (1898) van de Vlaamse dichter Alfred Hegenscheidt; in het
vijfde bedrijf van dit drama zingt de skald Starkadd een lied, waarin hij de vermoorde
koning, Froth, betreurt, en het is hier dat de schrijver gebruik maakt van het originele
Germaans rijm:
Er barst uit mijn binnenst een bittere zang,
En vlijmend doorflitst mij een vliegende vlam
Wanneer ik denk aan u, o Froth;
En sidderend zoekt mijne ziel den dag
Als schielijk doorschiet haar in scheemrenden nacht,
De droom van uw dood, o Froth... (enz.)

Guido Gezelle schreef van de alliteratie:
De Stafrijmen zijn gelijk Stapstenen, waarop men Steunt met de Stemme, latende
al wat daartussen valt maar vluggelings en in 't voorbijgaande uitgesproken.
Geheel verdwenen is de alliteratie overigens nooit; zij blijft gebruikt worden als
klankschilderend, versterkend element. Wil zij deze werking hebben, dan zal zij
moeten voldoen aan deze twee voorwaarden:
a. verbinden wat bij elkaar hoort, en
b. suggestief van klank zijn.
Mooie voorbeelden van alliteratie zijn:
Met zwart- en zwaren zwaai aan 't werken door de grauwe,
de zonnelooze locht, ik de oude rave aanschouwe.

Guido Gezelle
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... alleen gedreven
door zoele zomer-winden in de lage reven.

Karel van de Woestijne
Alleen één schaamle pelgrim voelt, ontzet, wreedaardig
Der onmacht looden boei zijn lamme lende omvaên.

Geerten Gossaert
De dichter, met een wijle uit woorden saamgeweven,
En rond zich als een waas van weemoed uitgespreid.

Geerten Gossaert
... vaatwerk, bros van bruine breuken.

J.C. Bloem
Zoete meisjes, die zelve niet weten
hoe innig en zacht ze bederven
slenteren in blue jeans, zweten,
zien rood van het langzame sterven
van het roestende licht op hun wangen

Leo Vroman

§83. Eindrijm
Men spreekt van eindrijm als de beklemtoonde klinkers plus de daarop volgende
klanken gelijk zijn. Het eindrijm wordt nog onderverdeeld in:
mannelijk of staand rijm als op de beklemtoonde rijmende syllabe geen andere
meer volgt (gaan: staan),
vrouwelijk of slepend rijm als de beklemtoonde lettergreep nog door een
onbeklemtoonde gevolgd wordt (kopen: lopen),
glijdend rijm als na de geaccentueerde nog twee onbeklemtoonde syllaben
volgen (kinderen: hinderen).

§84. Assonantie of klinkerrijm; acconsonerend rijm
In tegenstelling tot het hierboven behandelde volrijm spreekt men van halfrijm als
alleen de klinkers van de beklemtoonde lettergrepen, niét de voorafgaande of
volgende medeklinkers, rijmen. Vooral in de oudere Middelnederlandse poëzie
kwam dit vrij veel voor:
Het waren twee conincskinderen,
Si hadden malcander so lief;
Si conden bijeen niet comen.
Het water was veel te diep.
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Bij acconsonerend rijm is er overeenkomst van klank tussen de medeklinkers:
Ter eene ea andre zijde rondt zich de kling der kust
Naar een vervloeiden einder van zee, lucht, land en mist.

J.C. Bloem

§85.
Op nog enkele mogelijkheden willen wij hier wijzen: Men spreekt van rime riche
(rijk rijm of gelijk rijm) als het woord in zijn geheel herhaald wordt; dit kan zijn
tweemaal het woord in zijn zelfde betekenis, doch ook twee homoniemen. Het rime
riche kan het gedicht iets kinderlijks, iets naiefs geven, in de volkspoëzie komt het
dan ook nog wel eens voor. Zo b.v. bij J.H. Speenhof in De ontslagen tuchthuisboef:
Toen die ziek was van't zwelgen
Toen die dol van vrijheid was,
Brulde ie een lijzig liedje,
Dat al uit de mode was.

Meer nog treffen wij het aan bij cultuurdichters, die pogen in de volkstoon te schrijven.
Men zie b.v. de bewerking van François Villons slotstrofe van Les Lais door J.W.F.
Werumeus Buning:
Toen ik dan nu het einde schreef'
Vanavond, eenzaam, onbezonnen,
Prevelend, voor de pen het schreef.
Hoorde ik de klokken der Sorbonne
Die in den vroegen nacht begonnen
Het Weesgegroet, dat de engel spreekt.
Toen hield ik stil, en werd verwonnen,
En bad, zooals het harte spreekt.

Het veelvuldig gebruik van rijk rijm is overigens gewoonlijk eerder een teken van
armoe dan van rijkdom bij de dichter.

§86.
Men spreekt van dubbelrijm als niet één doch meer beklemtoonde syllaben aan
het eind van de versregel rijmen. Hierdoor kan het vers een weelderig-rijke klank
krijgen, doch het gevaar voor gekunsteldheid is niet denkbeeldig. Slechts de zeer
groten onder de dichters kunnen ongestraft gebruik maken van deze mogelijkheid.
Een enkele strofe uit Boutens' Amor inevitabilis als voorbeeld:
'Uw oogen willoos neêrgetogen
Door weeldepijn van wondren lust,
Zaagt gij het spiegelteêr bewogen
Beeld uwer Schoonheid Onbewust,
En zijt uit hooge sfeer gebogen
En hebt den schoonen schijn gekust...
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Een ander mooi voorbeeld vinden wij bij J.H. Leopold:
dan zal komen de dromenvrouw
zacht over den grond
zij de vrome, die schromen zou
zoo zij wakenden vond.

Dat het dubbelrijm bij deze dichters niet gekunsteld en niet gewild aandoet, komt
mede door de subtiele accentverschuiving: de rijmende syllaben verschillen bij goed
lezen in klemtoon. Van de andere kant kan het dubbelrijm door zijn opzettelijkheid
een bedoeld komisch effect hebben. Met dit doel zien wij het b.v. gebruikt door Daan
Zonderland in een van zijn Redeloze Rijmen:
Een oude man in Gaasterland
Die nam een bronzen vaas ter hand
En sloeg - niet zonder tegenzin Zijn goede vrouw de schedel in.
Toen men hem daarop arresteerde
En naar de reden informeerde,
Zei hij - zonder plichtplegingen ‘Uit schoonheidsoverwegingen.’

§87.
Onder binnenrijm verstaan wij het in één en dezelfde versregel gebruiken van op
elkaar rijmende woorden. Het klassieke voorbeeld hier is het lied uit Adriaen Valerius'
Nederlandtsche gedenck-clanck (1626) op het ontzet van Bergen-op-Zoom:
Merck toch hoe sterck Nu int werck sich al steld!
Die 't allen tij Soo ons vryheyt heeft bestreden:
Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld!
Om onse goet En ons bloet En onse steden.
Hoor de Spaensche trommels slaen! Hoor Maraens trompetten!
Siet hoe komt hij trecken aen! Bergen te besetten.
Berg op Zoom Hout u vroom Stut de Spaensche scharen
Laet 's Lands boom End' syn stroom Trouw'lyck toch bewaren.

Andere voorbeelden zijn:
Vervager der dagen, zo stadig in 't jagen,
Hoe vliegt gy, hoe vliegt gy zo trage?
Nooyt susten uw 't rusten, of zoude 't u lusten
Een minnaar, een minnaar te plagen.

Jan Luyken
O krinklende winklende waterding

Guido Gezelle
Daar gingen ze, zingende, hand in hand

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

M. Nijhoff

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

81
Van middenrijm spreken wij, als woorden niet aan het einde doch in de versregel
rijmen op overeenkomstig geplaatste woorden in de volgende regel:
T'en syn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelyck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten.

J. Revius

§88.
Rijmen de eerste lettergrepen van de achtereenvolgende versregels, dan spreekt
men van voorrijm. Zo b.v. in Epikurisch feestgezang van P.A. de Genestet:
Ruischende wanden, en schitterende zalen,
Bruisende bekers en ramlende schalen,
Blinkende toortsen in flonkrend kristal,
Klinkende kelken en jubelgeschal!
Schaatrende buiea van lachen en zingen,
Klaatrende stroomen en kurken aan 't springen;
Spreien van dons voor het uitgerekt lijf,
Reien van vrinden in 't zalig verblijf! (enz.)

Ten slotte vindt men nog een enkele maal het zgn. overlooprijm, waarbij de klank
aan het eind van de versregel herhaald wordt aan het begin van de volgende.
Evenals het voorrijm heeft het gewoonlijk een speels effect:
Heer Schimmelpenninck weet van sparen:
jaren at hij boter, vleesch noch visch!
Dat erger is,
Heer Schimmelpenninck is in 't geven
*
even milde of waar 't een varwe koe,
en nog niet toe.
Nochtans heeft hij veel geld gewonnen,
tonnen gouds: hij voerde koopvaardij,
en kocht daarbij
het goed te Schimmelpenninckhoven,
boven d'honderd-vijftig bunder groot...
en, gaat hij dood,
wat zal heer Schimmelpenninck hebben?
Rebben, rompe en al in 't graf geleid,
plus de eeuwigheid!

Guido Gezelle

Zoals de voorbeelden aantonen kan de suggestieve werking van het rijm groot zijn.
Vergeten wij echter niet dat (zoals Dr. C.F.P. Stutterheim opmerkte), ook juist variatie
in klank een grote suggestiviteit kan hebben. Zo

*

Versta: als of het een koe was die wel gekalfd heeft, maar het nu niet meer kan.
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in de twee slotregels van onderstaand fragment uit P.C. Boutens' Liefdesuur, waar
dank zij deze wisseling van klank als het ware een waaier van licht voor ons
opengaat:
En boven glansbeloopen
Westersche schans in groene hemelweî
Straalt Venus' gouden aster open
Zoo plotseling en puur...

§89.
De rijmwoorden aan het eind van de versregel kunnen op verschillende manieren
ten opzichte van elkaar gerangschikt zijn. Enkele geregeld voorkomende
rijmschema's zijn (gelijke letters geven rijmende woorden aan): a a a a: slagrijm.
Door zijn opzettelijkheid krijgt het slagrijm gemakkelijk een komisch effect, zoals
blijkt uit het volgende fragment uit De boterham en de goudzoeker van De
Schoolmeester, waar de vader wiens gezin juist met een tweede zoon verrijkt is,
zich als volgt laat horen:
Wat doe ik met twee? - Wat heb ik er an?
Zoo'n tweede sieraad
Van mijn huwelijksstaat,
Die in 's levens ontlokenen dageraad
Zich reeds tweemaal alhier te verslikken staat,
Terwijl hij in toomloze overdaad,
Zijn buik als een pakschuit op marktdag laadt,
En zijn ouders vertroost met de hoop op zwart zaad,
Pak jij, kameraad!
Maar spoedig je biezen en poets me de plaat.
Jij, klaplooper, voort! of wij krijgen 't te kwaad.

Geheel anders natuurlijk is de uitwerking van het assonantie-procédé dat M. Nijhoff
toepast in zijn Awater: elk der onderdelen bestaat uit op een zelfde klinker
assonerende verzen, zodat, zoals Vestdijk zegt, een‘grandioze monotonie’ ontstaat,
‘te vergelijken met een golfslag-rhythme, waarin de toevallige volrijmen als
onregelmatige accenten opklinken.’
De stoker werpt steenkolen op het vuur.
De machinist staat leunend uit te turen.
Buiten de kap, boven de rails-figuren
beginnen de signalen hun prelude.
De klok verspringt van minuut naar minuut.
Weer roept zij, de locomotief; voortdurend
roept zij, roepend dat het te lang reeds duurt.
Haar zuil van zuchten wordt een wolkenkluwen. (enz.)

a a b b c c: gepaard rijm. Het gepaard rijm is een rijmschema waar vooral de
verhalende poëzie en het versdrama gebruik van maken. De Ridderro-
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mans, Van den Vos Reinaerds, Beatrijs, zij alle zijn in gepaard rijm geschreven.
Hetzelfde merken wij op bij de moderne verhalende poëzie, b.v. De Kinderkruistocht
van M. Nijhoff:
Zij hadden een stem in het licht vernomen:
‘Laat de kinderen tot mij komen.’
Daar gingen ze, zingende, hand in hand,
Ernstig op weg naar het Heilige Land,
Dwalende zonder gids, zonder held,
Als een zwerm witte bijen over het veld. (enz.)

a b a b: gekruist rijm.
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Het Vaderlandt getrouwe
Blijf ick tot inden doet. (enz.)

a b b a: omarmend rijm. Het omarmend rijm zien wij wel gebruikt in gedichten die
in kwatrijn-vorm geschreven zijn: het geeft de strofe een zekere voltooidheid, een
geslotenheid:
Laten wij zacht zijn voor elkander, kind want o, de maatlooze verlatenheden,
die over onze moegezworven leden
onder de sterren waaie' in de oude wind.
O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotsche hooge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom breken
onder den wind in hulpeloos verdriet. (enz.)

A. Roland Holst

a b c b of a b a c: gebroken rijm.
Het werd mijn droom in 's werelds kring
volkomen zorgeloos
een schelp te zijn, een suizend vuur,
een rank, een wilde roos,
onkundig van geluk en lecd,
van plan en overleg,
het stuifmeel dat de wind verwoei,
lichtzinnig langs den weg, (enz.)

Anthonie Donker

a b c a b c: verspringend rijm. Het verspringend rijm is een schema dat wijwel
aantreffen in de twee terzetten van een sonnet. Het rijmschema a b c d a b c d komt
zelden voor, omdat hier het rijm zijn betekenis nagenoeg verloren heeft: er is een
te grote pauze tussen de twee rijmklanken, m.a.w. men is de eerste ‘vergeten’ als
de tweede klinkt.
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Gij hebt de witte en roode rozebladen
Gebeurd in uwe smalle hand, - zij vielen
Vochtig en sidderend weer in 't diepe gras.
Hoe zal dan 't hart van even teedere schade
Genezen, nu om u de rozen vielen,
Nu uwe handen stil zijn, diep in 't gras.

J.W.F. Werumeus Buning

§90.
Het rijm is geen wezenlijk kenmerk van de poëzie. Zo zien wij zowel in de gedichten
van de Romantiek (Bellamy b.v.) als in die van de twintigste eeuw herhaaldelijk het
rijmloze vers (Engels: blank verse, Nederlands: blanke verzen) optreden.
Vandaag
vraag ik meer dan enkel het oor
van mijn liefhebber
vandaag
zou ik gekust willen worden
door mijn vrienden
daarom
spreek ik vandaag met andere,
rechtere woorden
andere
woorden voor de voorbijgangers
in de straten

Hans Lodeizen, 1924-1950

Toch zien wij hoe de dichtkunst telkens terugkeert tot het soms met verachting
verlaten rijm. (Jacob Geel, de belezen en dichtlievende negentiendeeeuwer, riep
verontwaardigd uit: ‘Het rijm, die beschaafde barbaarschheid.’) In het begin van dit
hoofdstuk werd reeds gewezen op
a. de suggestieve kracht die van de klank, dus zeker van de herhaalde klank, het
rijm, kan uitgaan. Het rijm is echter ook
b. een zeker spel-element in de poëzie. Zoals Frederik van Eeden schreef: ‘Men
spreekt de woorden uit om henzelven, en men verheugt zich als zij echo vinden
in een ander woord.’
Andere factoren die de waarde van het rijm kunnen uitmaken zijn:
c. door zijn regelmatige terugkeer aan het einde der versregels sluit het deze
a.h.w. af, de zichtbare vorm van het vers wordt nu ook beter hoorbaar;
d. de verwachting van de rijmklank wekt een zekere spanning op, die dan gevolgd
wordt door de ontspanning;
e. door het rijm kunnen bepaalde woorden a.h.w. onderstreept worden.
Vooral het mannelijk rijm kan van een forse kracht zijn; men lette b.v. eens
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op het slot van het Lied van heer Halewijn, waar de harde rijmklanken als met forse
bekkenslagen het symfonisch gedicht besluiten:
Toen ze aen haers vaders poorte kwam,
Zy blaesde den hoorn als een man.
En als de vader dit vernam,
't Verheugde hem dat zy weder kwam.
Daer werd gehouden een banket,
Het hoofd werd op de tafel gezet.

Metrum en ritme
§91.
Bij elke regel die wij lezen, bij elke zin die wij uitspreken, merken wij op dat er
lettergrepen zijn die méér, en lettergrepen die minder nadruk krijgen. Is er nu in
deze afwisseling een regelmaat, dan heeft die regel of die zin metrum (= maat).
Onder metrum verstaan wij dus: de regelmatige afwisseling van sterker en
zwakker beklemtoonde syllaben.
Nemen wij als voorbeeld de versregels van Jacob Cats:
Een omgewayde Eycken-boom,
Quam drijven met een snellen stroom,

dan horen wij direct dat zo'n regel bestaat uit telkens een zwakker en een sterker
beklemtoonde lettergreep. Geven wij de zwakker beklemtoonde syllabe aan door
een ⌣ (thesis) en die met sterker nadruk door een - (arsis), dan zien wij dus dat
de regel bestaat uit vier versvoeten (⌣-), d.w.z. vier gelijke delen waarin een vers
volgens de maat verdeeld kan worden. Het op een dergelijke wijze verdelen van
een vers in versvoeten heet scanderen:
Eĕn ōm/gĕwāy/dĕ Ēyc/kĕn-bōom,
Quăm drīj/vĕn mēt/eĕn snēl/lĕn strōom,

§92. Tot de in onze taal meest voorkomende metra behoren:
⌣- jambe } stijgend metrum
⌣⌣- anapest }stijgend metrum
-⌣ trocheus } dalend metrum
-⌣⌣ dactylus }dalend metrum
⌣-⌣ amfibrachys
-- spondeus (alleen als afwisseling met dactylus).
Aan het slot van een versregel kan een (gewoonlijk zwakbeklemtoonde)
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lettergreep bijgevoegd worden of wegvallen.

Jambe
Dĕ liēf/dĕ tōt/zĭjn lānd/ĭs yē/dĕr āen/gĕbō/rĕn.

Vondel
Eĕn nīeu/wĕ lēn/tĕ ēn/ĕen niēuw/gĕluīd:

Gorter

Anapest
Kăn hĕt zījn,/dăt dĕ līer,/dĭe sĭnts lāng/nĭet mĕer ruīsch/tĕ,
dĭe sĭnts lāng tŏt geĕn hārtĕn ĭn dīchtmŭziĕk sprāk,
wĕêr ŏp ēens văn vĕrrūkkĭng ĕn hēmĕllŭst brūischtĕ,
ĕn ĭn strōomĕndĕ galmĕn hĕt stīlzwījgĕn brāk?

Da Costa
Ĕr wăs rōu/we ŏp hĕt hūis,
Ĕr wăs rōuw ĭn dĕ klūis,
Toĕn dĕ Hēer ŏns gĕbed hăd vĕrwōrpĕn.

Potgieter

Trocheus
Hād hĭj/Hōllănt/dān gĕ/drāgĕn
Ōndĕr 't hārt,
Tōt syn āf-gĕlēefdĕ dāgĕn,
Mēt vĕel smārt

Vondel
Gōedĕ/Dōod wiĕns/zūivĕr/pījpĕn
Dōor 't vĕrstīldĕ lēvĕn bōort

Boutens

Dactylus
Klāerĕ, wăt/hēeft 'ĕr ŭw/hārtjĕ vĕr/lēpt,
Dat het verdriet in vroolyckheidt schept,

Hooft
Grāuw ĭs ŭw/hēmĕl ĕn/stōrmĭg ŭw/strānd,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep natuur met een stiefmoeders hand,
Toch heb ik innig u lief, o mijn land!

Potgieter
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Amfibrachys
Ŏ Vōlk! mĕt/zŏo gōed, mĕt/zŏo grōotsch ĕen/vĕrlēdĕn,
O volk! met zoo donker, zoo droef een verschiet,
Zoo lang gij den sluimrenden krachten van 't heden
Ontwaken vergunt noch ontwikklen gebiedt!

Potgieter
Zĕ stāppĕn/hŭn' bēllĕn/ăl klīnkĕn,
de vrome twee horsen te gaar;
Ze zwoegen, ze zweeten; en blinken
doet 't blonde gelijm van hun haar.

Gezelle

Spondeus
Tōen dāar/bād dĕ vĕr/hēvĕn ĕn/bīttĕr bĕ/prōefdĕ Ŏ/dyssēus

Vosmaer

§93.
Een versregel die bestaat uit zes jamben noemen wij alexandrijn. Dit metrum komt
reeds voor in de elfde eeuw (Pélerinage de Charlemagne), doch het dankt zijn naam
aan een Oudfranse ridderroman over Alexander (geschreven door Alexander de
Bernai, eind 12de eeuw). De alexandrijn vinden wij veelvuldig toegepast door Vondel,
zowel in zijn treurspelen als in andere gedichten:
Hŏe hēeft/hĕm Ām/stĕldām//ĕrvā/rĕn wījs/ĕn sīm/pĕl:
Eĕn hōofd/vŏl krēuc/kĕn,//ēen/gĕwē/tĕn sōn/dĕr rīm/pĕl.

Vondel

Als wij de hierboven gescandeerde versregels bekijken, valt er nog iets anders op:
in het midden van de alexandrijn (en iets dergelijks is ook het geval bij de hexameter)
is er een kleine pauze. In de eerste regel valt deze pauze juist tussen twee
versvoeten in, men spreekt dan van diëresis; in het tweede vers echter is de pauze
ín de versvoet, in dat geval noemt men het rustpunt: cesuur.
Een hexameter is een versregel die bestaat uit eveneens zes versvoeten, doch
hier zes dactylen. Een pentameter (die alleen samen met een voorafgaande
hexameter voorkomt) bestaat uit vijf dactylen. Homerus schreef zijn Ilias en Odyssee
in hexameters:
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Vāndāar/vōerĕn wĭj/vērdĕr//bĕ/drūkt ĭn ŏns/hārt ĕn bĕ/kōmmērd,
Blĭjdĕ ŏnt/snāpt uĭt dĕn/dōod,//mĕt vĕr/līes ŏnzĕr/dīerbărĕ/mākkērs.

Homerus, Bautens

De pentameter heeft tot maatschema:
-⌣⌣/-⌣⌣/-//-⌣⌣/-⌣⌣/waarbij dus de heffingen aan het einde der beide vershelften samen als een versvoet
beschouwd worden:
hexameter Dūizĕndĕn / kūnnĕn eĕn / vērs wēl / hēkĕlĕn, / smādĕn ăls / ōnzīn;
pentameter Māar gēen / rēgĕltjĕ / dīchts / / kūnnĕn zĭj / mākĕn dăt / dēugt.

Vosmaer

§94.
Het metrum is evenmin als het rijm een essentiële factor van de poëzie: de
Middelnederlandse gedichten vertonen (een enkele uitzondering daargelaten) geen
metrum, in de Renaissance wordt het als noodzakelijk beschouwd, in de Romantiek
zien wij weer een af-, bij de Tachtigers een toenemen van het metrische element.
Wat de poëzie van heden ten dage betreft, kan men zowel wijzen op gedichten die
in een bepaalde maat geschreven zijn, als ook op poëzie die geheel a-metrisch is.
Verzen die met opzet onbeholpen aandoen door hun voortdurend a-metrisch zijn,
noemt men knittelverzen. Dit is het soort poëzie waar b.v De Schoolmeester sterk
in was:
De natuur was op den Oceaan ook byzonder mooi,
Al zag men er juist niet veel boekweitvelden staan of meisjes werken in 't hooi.
Men zeilde lekkertjens voor den wind en het zeil had kreukel noch plooi.
Ja, het ging zóó gaauw, hoorde ik mijn kleinzoon dikwijls getuigen,
Dat een stoomboot op stapel er gerust een punt aan had kunnen zuigen.
De zon liet, als een koningskaars, haar verkwikkende stralen
Op de kruinen onzer zweetende reisgenoten nederdalen. (enz.)

De Schipbreuk

§95.
Iets wezenlijk anders is de zgn. antimetrie. Wij spreken van antimetrie als in een
overigens metrisch vers, de dichter op een bepaalde plaats van deze maat afwijkt.
Hij doet dit niet uit technisch onvermogen, maar juist ter bereiking van een of ander
effect (hier wordt natuurlijk nièt mee bedoeld,
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dat elke antimetrie door het nuchtere en berekenende verstand gedicteerd wordt!
Het zijn de intuïtie en het kunstenaarschap die de dichter vaak een bepaald effect
in de pen geven). Niets is zo moordend eentonig als voortdurend in hetzelfde metrum
voortstappen; de beruchte tik-takverzen van Cats zijn hier een vaak afschrikwekkend
voorbeeld van:
Lestmael quam ick in een velt
Daer een yder was gestelt
Tot een uyt-gelate vreught,
Nae de wijse van de jeught;
Jonge lieden van het landt
Songen, sprongen, handt aan handt:
Yder maeckte groot geschal,
Yder wasser even mal.(enz.)

Vergelijkt men deze krachteloze ‘poëzie’ met b.v. de aanvang van Vondels Gysbreght
van Aemstel:
Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange leste
Ontferremt over my, en mijn benacude veste,
En arme burgery, en, op mijn volx gebedt
En dagelijx geschrey, de bange stad ontzet.

dan zien wij al in de allereerste regel, dat ‘heeft’ met klemtoon gelezen moet worden;
het effect is dat het de lezer of hoorder voorkomt, alsof hier een hijgende zucht van
bevrijding zich losmaakt uit een beklemd gemoed.
Heel vaak heeft de antimetrie tot gevolg, dat bepaalde woorden, nl. die welke
a-metrisch beklemtoond worden, nog sterker nadruk krijgen dan zij reeds hebben,
juist omdat deze klemtoon op een onverwachte plaats staat. Het gedicht Davos van
Anthonie Donker is in jamben geschreven, doch dan verschijnt daar ineens een
regel als:
Nooit was verlangen droef als dezen avond.

met die sterke anti-metrische, klemtoon op ‘nooit’.
Een ander voorbeeld (doch ieder die goede poëzie leest, zal tal van prachtige
voorbeelden ontdekken) is te vinden in de laatste regel van deze strofe uit Euthanasia
van J.C. Bloem:
Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning,
Die weldra achterblijft, een dienaar zonder heer,
Gelijk de zatte bij, die, zwaar van de'aardschen honing,
Wegvliegt van 't geurge veld door gouden schemersfeer.

§96.
Hierboven werd reeds gezegd, dat het Middelnederlands vers als regel geen metrum
bezat; toch was er ook toen wel iets dat een zekere regelmaat

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

90
in de hand werkte. Het Middelnederlandse vers is een zgn. toppenvers: elke
versregel bevatte een gelijk aantal (3 of 4) toppen, d.w.z. beklemtoonde lettergrepen;
tussen deze toppen bevond zich dan een willekeurig aantal dalen, onbetoonde
syllaben:
Daer die héren áldus sáten
Náden étene ende hadden gedwéghen (gewassen)
Alse hóghe líeden pléghen,
Hebben si wónder gróot vernómen:
Een scáec ten véinstren in cómen, (schaakbord)
Ende bréedde hem néder uptie áerde:
Hi móchte gaen spélen dies begáerde.

Walewein

Men ziet dat het aantal lettergrepen tussen twee toppen varieert; de tijdsafstand
tussen twee accenttoppen is bij het lezen evenwel gelijk (isochronisme), hetgeen
dus tot gevolg heeft dat, indien er meer onbeklemtoonde lettergrepen staan, deze
sneller gelezen worden dan wanneer er b.v. slechts één staat.
Een dergelijk toppenvers vinden wij ook nog wel in de moderne poëzie. Zo hebben
de verzen van Ontmoeting in het donker van H. Marsman over het algemeen drie
accenttoppen:
Vaag, geheimzinnig en grootsch
gaat de avond over in nacht.
alle grens en gloed wordt gedoofd
en het donker regent als asch.
en ik, dien de roepstem des doods
heeft bezworen als nimmer voorheen
van mijzelven afstand te doen,
en ik, wien de engel verscheen
zonder blinkende rusting of zwaard
zwart en stil aan het eind van de laan,
ik prevelde: waar moet ik heen?
en hij zeide: naar waar ge vandaan
zijt gekomen, en waarom waagt gij het niet?
waarom laat gij mij telkens hier staan
en doet luid en alsof ge niet ziet
dat we eindelijk sâem moeten gaan?
- omdat ik u haat en vrees.
- maar gij haat-en vreest ook het leven.
zoo is het altoos geweest,
ik ben bang voor den dood en bemin niet het leven.
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hij ging en ik hoor nóg het lied
als een vogel die fluit in een wolk,
maar ik weiger, ik ga nog niet.
o Vlerk in mijn rug, o Dolk!

§97.
Weer iets anders merken wij op in de poëzie van Henriëtte Roland Holst. Hier is nl.
vaak geen metrum, doch wel heeft elke regel een gelijk aantal lettergrepen (iets dat
ook nog al vaak in de Franse poëzie voorkomt). Men noemt een dergelijk gedicht
wel lettergreepvers of silbetellend vers:
Sombre gedachten schiep een sombre tijd,
het leven lag, gelijk een schip in trage
wateren, en een stem sprak dat de lage
luchten alles omsloten voor altijd.
Er was geen licht, er was geen lucht: de handen
verslapten, omdat zij van hoop leeg waren;
denkers doken naar wreede trotsche maren
dat ze hun ziel behoedden voor verzanden.
Dichters wendden zich van de levens-sferen
wederbegeerend wat in d'eeuwen sliep,
of loken d'oogen en verbleekten diep
beproevende op hun eigen hart te teren.
In den zwaren tijd die zoo langzaam streek
was 't dat een moedlooze berusting groeide
en opkwam mat geloof van de vermoeide
wereld wier ouden gang een eeuwgen leek.
Maar onderwijl werd in beneden-lagen
ver van 't mistroostig ras dat heerschte op aard,
met smart ontvangen, en in pijn gebaard
de nieuwe kracht, die ons omhoog zal dragen.

Henr. Roland Holst

Al lijkt soms (vers 2 b.v.) een jambisch metrum naar voren te komen, andere verzen
ontkennen dit weer volkomen, zodat wij hier inderdaad kunnen zeggen, dat de eis
die de dichteres zichzelve stelde, enkel die van het lettergreepvers is: hier tien
syllaben bij verzen eindigend op mannelijk, elf bij regels sluitend met vrouwelijk rijm.

§98.
Is het metrum een vast schema, een kwestie van uiterlijkheid vaak, waaraan een
vers al dan niet kan voldoen, het ritme behoort tot het innerlijk, het wezen van de
dichtkunst.
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Onder 't hart,
Tot syn af-geleefde dagen,
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Mst veel smart
Ōm 't mēynēedīgh swāert tĕ lāvĕn
Mēt syn blōet,
Ĕn tĕ mēstĕn krāy ĕn rāvĕn
Ŏp sījn gŏet?

Vondel, Geuse-Vesper
Golf bij golfjes zag ik dansen
Op het zonnig IJ,
Luchtig stoof de rei in 't glansen
't Steigerhoofd voorbij:
Of mij de eigen aandrift spoorde,
De eigen lust naar zee,
Ging ik, die haar lokstem hoorde,
In gedachte meê.

Potgieter, Reis-lust

Het metrum in bovenstaande versfragmenten van Vondel en Potgieter is in beide
gevallen trocheus, en toch, hoe verschillend is de toon: fel en hamerend bij Vondel,
luchtig zwevend bij Potgieter. Het metrum is hetzelfde, het ritme is geheel anders.
In totaal zijn er een tiental metra, het aantal ritmen is even groot als het getal goede
verzen. Ieder vers heeft zijn eigen, onvervreemdbaar ritme, en de kleinste wijziging
verandert dit. Het is juist dit ritme dat een vers expressief maakt. Het metrum kan
soms tegen de zin ingaan, kan deze onnatuurlijk doen klinken, het ritme is juist de
natuurlijke beweging van de zin.
Nog een ander voorbeeld ter illustratie van bovenstaande vinden wij in de
vergelijking van het triomfantelijke lied uit Nederlandtsche gedenck-clanck door
Adriaen Valerius:
Merck toch hoe sterck Nu int werck sich al steld
Die 't allen tij Soo ons vrijheit heeft bestreden.
Siet hoe hy slaeft graeft en draeft met geweld!
Om onse goet En ons bloet En onse steden. (enz.)

met het Engelse, zwaarmoedige lied, dat hetzelfde metrum (en dezelfde melodie!)
heeft:
What if a day or a month or a year
Crown thy delight with a thousand wished contentings,
Cannot the chance of a day or an hour
*
Fill thee again with as many sad tormentings.

*

Wat (betekent het) als een dag of een maand of een jaar
Uw verrukking bekroont met duizend gewenste bevredigingen?
Kan niet het toeval van een dag of een uur
U opnieuw plagen met evenveel droeve kwellingen?
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§99.
Wordt het metrum bepaald door alleen maar de afwisseling sterk - zwak (dynamisch
accent), bij het ritme spelen hun rol:
temporeel accent

(afwisseling vlug-langzaam)

dynamisch accent

(afwisseling sterk-zwak)

en melodisch accent

(afwisseling hoog-laag).

Zo komen wij tot de volgende definitie van ritme:
Ritme is de natuurlijke beweging van de zin, expressief gemaakt door de
wisselende intensiteit van het temporeel, het dynamisch en het melodisch
accent.
Als wij de verschillen nog eens tegenover elkaar stellen:
metrum is (star) regelmatig,
ritme is natuurlijk bewegend;
metrum is enkelvoudig: berust op dynamisch accent,
ritme is meerledig: berust op de drie vormen van accent;
metrum is niet noodzakelijk, het treedt in sommige perioden van onze literatuur
op, in andere niet, ritme is noodzakelijk, behoort tot het wezen van de poëzie.
Wiens oor ervoor ontwikkeld is, beluistert de stem van de dichter bijna even sterk
in het ritme van diens verzen, als in de logische betekenis der woorden. Als een
‘dichter’ zijn verdriet uit in de versregels:
Dan schrei ik, dan zugt ik, dan vlugt ik van schrik,
Wie is er op aarde zoo treurig als ik.

dan kan de lezer alleen maar wantrouwend het hoofd schudden: het ritme (luchtig,
blij) verraadt dat het met de droefheid van de schrijver niet zo heel erg gesteld is!
Men vergelijke hier eens mee het prachtige samengaan van betekenis en ritme
in de eerste regel van Palamedes' monoloog in Vondels stuk van die naam:
Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploeght, en zwoegt, en zweet,
Ten oirbaer van het lant een lastigh ampt bekleet,
En waent de menschen aen zijn vroomheit te verbinden,
Zal zich te jammerlijck in 't endt bedrogen vinden. (enz.)

Of, ander voorbeeld, hij beschouwe het vers waarin de Engelse dichter Pope de
zware arbeid van Sisyphus schildert:
Up the high hill he heaves a huge round stone.

§100.
Wil men de waarde van het ritme inzien, men vergelijke eens met elkaar de, ook
om hun klank reeds genoemde, versregels van Guido Gezelle:
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O krinklende winklende waterding

met
Traagzaam trekt de witte wagen.

Enkele dichters hebben zelfs gepoogd om in enkel en alleen ritme en klank hun
gevoelens uit te storten, zij wilden het gedicht dus alleen zien als een klankgeheel,
als muziekstuk, en men kan een dergelijk gedicht dus alleen waarderen met zijn
muzikaal oor, met uitsluiting van de rede. Voorbeelden van dergelijke poésie pure
vinden wij bij Gorter, bij Paul van Ostaijen, bij Jan Engelman en bij sommige
hedendaagse experimentele dichters (Jan Hanlo). Een van de meest geslaagde
voorbeelden van deze poésie pure is wel En rade van Jan Engelman. De aanleiding
tot dit gedicht was de lyrische film van dezelfde naam, vervaardigd door de
avant-gardist Alberto de Cavalcanti. Deze cineast poogde in En rade door middel
van filmbeelden de nostalgie naar de verten, het heimwee naar onbekende landen
uit te drukken; de plaatsnamen, die ook in Engelmans gedicht zo'n grote rol spelen,
komen in de film voor als aanduiding van de plaats van bestemming op kisten, balen
en kratten.

En rade
Vocalise voor Cavalcanti
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee
Sulina, Braïla
Sulina, Brest
Sulina, Singapore
achter de vest
stem die mijn slaap doorzong
waterklok, watertong
koperen long van de ree
Sulina, Braïla
Sulina, Brest
Sulina, Senegal
wijd van het nest
hang die mijn ziel doordrong
waterdroom, watersprong
loeiende gong neem mij mee
Sulina, Braïla
Sulina, Brest
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Alberto de Cavalcanti: En rade
...Sulina Braïla
Sulina Brest... (Zie § 100)
Sulina, Zanzibar
buiten is best
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee

Toch dankt een gedicht als En rade voor een deel zijn effect zeker nog aan de
associaties die bepaalde woorden bij ons oproepen: zee, groen, wijd van het nest,
hang die mijn ziel doordrong, e.d.; met andere woorden: om de rede volkomen uit
te schakelen zou de dichter eigenlijk van niet-bestaande ‘woorden’ gebruik moeten
maken, hetgeen dus zou neerkomen op een afstand doen van het
communicatie-middel der taal!

§101.
Een tweetal mogelijkheden in het vers vraagt nog onze aandacht, t.w. elisie en
enjambement, waarvan vooral het laatste van grote poëtische betekenis kan zijn.
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Onder elisie verstaan wij het uitstoten van een zwakker beklemtoonde klank,
gewoonlijk omwille van metrum of ritme:
Dav'ring van lichtbazuinen

Henr. Roland Holst
En tóch, zoo eind'loos smacht ik soms om rond
Uw overdierbre leên een arm te slaan,

Willem Kloos

Ook het omgekeerde, het inlassen van een zwakbetoonde lettergreep (epenthesis),
komt wel voor, zo b.v. waar Vondel Gysbreght van de gesneuvelde Arend van
Aemstel laat zeggen:
Hy is met krijghsmans eere in 't harrenas gestorven.

Zo spreekt Gezelle van ‘storremslagen’, Boutens van ‘roereloos’, Jac. van Looy van
meeuwen die ‘zwallepten’. De waarde van elisie en epenthesis verschilt van geval
tot geval.

§102.
Wij spreken van enjambement als het einde van de versregel niet samenvalt met
een natuurlijke pauze in de zin, - zinsdelen die syntactisch bij elkaar horen worden
dus gescheiden:
Zij voele' over elkaars gezichten glijden
de schaduwen van de dingen die waren
vóór 't vaarwel, maar kunnen hun harte-snaren
niet stemme' op den toon van voorbije tijden.

Henr. Roland Holst

Het enjambement brengt bij het lezen een bijzondere moeilijkheid mee: de logische
zin eist dat wij zonder pauze doorlezen (‘glijden de schaduwen’: gezegde en
onderwerp vormen een geheel), de versmelodie evenwel vraagt een pauze. Deze
moeilijkheid komt men te boven door de toon te laten zweven en de pauze zeer kort
te maken, beter nog: de pauze te vervangen door een even aanhouden, een laten
dóórzingen van de toon; de ‘pauze’ ligt dan a.h.w. niet ná maar ín het laatste woord
van de versregel.
Het enjambement kan meer of minder gewaagd zijn: het wordt gewaagder
naarmate de woorden die van elkaar gescheiden worden een sterker eenheid
vormen; zo is in bovenstaand voorbeeld het eerste enjambement gewaagder dan
het tweede. Alleen bij slechte dichters is het enjambement een blijk van technisch
onvermogen. Zo zal wel niemand enige schoonheid vinden in het versje, dat in
Multatuli's Woutertje Pieterse voorkomt, waar deze schrijver de ‘dichtkunst’
parodieert:
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De kat viel van de trappe,
Mijn vader verkoopt aardappelen en uien.

terwijl de splitsing tussen de lettergrepen in het volgende voorbeeld van Herman
Gorter juist zeer mooi is:
Ze had een vaart genomen en was afgesprongen van de rotsen...

Met opzet stuntelig zijn de enjambementen in Piet Paaltjens' Des Zangers Min:
't Is de verwezenlijking van
Het lieflijk droombeeld, dat
Zijn ziel zich had geschapen, die
Daar in dien wagen zat.

terwijl weer buitengewoon suggestief is:
Hij zag nadenkend een span paarden na
Die 'n ander door de voor dreef, en juist om
Aan 't eind het logge kouter wendde; 'n drom
Van zwarte akkervogels vloog daar op.

Herman Gorter

§103.
Het goed gebruikte enjambement kan om de volgende redenen waardevol zijn:
a. Het woord aan het einde van de versregel krijgt, omdat het even aangehouden
wordt, speciale belichting: het ontvangt meer aandacht dan het hebben zou als de
regels gewoon als proza geschreven zouden zijn:
Hij zal vergeefs, vergeefs zich wondend, dwalen
Van land tot land, van nacht tot dag tot nacht, -

P.N. van Eyck

wordt wezenlijk anders gelezen dan: Hij zal vergeefs, vergeefs zich wondend, dwalen
van land tot land, van nacht tot dag tot nacht.
Een mooi voorbeeld van dit effect van het enjambement is ook:
Toen moest ik knielen voor den gouden troon.
De koning boog en wilde mij een keten
Omhangen - die ik hem met wilden hoon
Ontrukt heb en een hoovling toegesmeten.

J.J. Slauerhoff

b. Doordat er op een onverwachte plaats een korte pauze is, treedt er een zekere
spanning op (en krijgt ook het eerste woord van de volgende regel meer dan normale
aandacht). Prachtig is b.v. die spanning, die de schrik
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voorafgaat, in Klaghte der Prinsesse van Oranje, over t' Oorloogh voor 's
Hartogenbosch van P.C. Hooft; de prinses denkt aan haar gemaal en realiseert zich
plotseling de mogelijkheid dat deze door een kogel getroffen zou kunnen worden:
Denkt liever, hoe Madril zoud' stoffen,
En zyn verquikt,
Vernam 't, van scherp te zijn getroffen
U. Ach! my schrikt.

Doch ook kan dit even inhouden van het tempo, het aanhouden van het enjamberend
woord, een aarzeling, een onzekerheid uitdrukken:
laten we dus proberen
de dag voorzichtig op te rapen
te zeggen: kijk de morgen is
een open hand en kun je
de toekomst lezen?

Ellen Warmond
Herzien wij ons woordenboek onze
mondholte het
gras wordt geschrapt
het verouderde paard eveneens
tenzij het kan vliegen

Gerrit Kouwenaar

Beide voorbeelden zouden aanzienlijk aan suggestiviteit verliezen, indien wij ze als
proza zouden lezen.
c. De monotonie die het trouw terugkerend rijm kan meebrengen, wordt
weggenomen. Verzen zonder enjambement klinken al heel gauw als dreun: het
rijmende, beklemtoonde woord aan het einde van de regel, telkens gevolgd door
een rust, wordt vooral in langere gedichten snel opzettelijk en vervelend; het
enjambement nu doorbreekt deze eentonigheid door rijmverdoezeling, zoals
Vestdijk dit verschijnsel noemde, het gedicht wordt een stromend geheel.

Stijlfiguren
§104.
Onder stijlfiguren verstaan wij: afwijkingen van de ‘normale’ wijze van zeggen, met
de bedoeling een of ander effect te bereiken. Het zal wel geen toelichting behoeven,
dat wij met bovenstaande definitie niet bedoelen te zeggen, dat stijlfiguren iets
abnormaals zijn: in feite gebruikt iedereen ze; bij de dichter zullen evenwel, juist
door zijn meesterschap over de taal, de stijlfiguren verfijnder, subtieler zijn.

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

99
Als wij hier een aantal stijlfiguren noemen en omschrijven, wil dit niet zeggen dat er
buiten de opgesomde geen andere zijn, - in dit hoofdstuk wordt slechts gewezen
op de voornaamste.

1. Inversie (omgekeerde woordorde)
De gewone woordorde in de mededelende hoofdzin is: onderwerp - persoonsvorm
- bepalingen (waaronder wij in dit verband verstaan: de rest van de zin); als nu de
schrijver een dezer bepalingen met bijzondere nadruk wil vermelden, kan hij dit
doen door deze bepaling voorop te zetten, - persoonsvorm en onderwerp verwisselen
dan van plaats. Vergelijk 4.: ‘Ik zag hem in de verte aankomen’ met ‘In de verte zag
ik hem aankomen’.
Nooit lachte een kind, nooit zong een vrouw, een veêl
Door de gewelven van het kil kasteel.

J. Slauerhoff
in het donkere weefgetouw van je vingers
borduur ik een nacht van eenzaamheid
veelkleurig veeleisend veranderlijk

Hans Lodeizen

§105. 2. Prolepsis (voorop-plaatsing)
De dichter plaatst het zinsdeel dat hij bijzondere nadruk wil geven geïsoleerd voorop;
het gevolg is bovendien dat er een zekere spanning opgewekt wordt: Die lammeling,
ik wil hem niet meer zien.
Zijne kunstmoraal - hij vatte haar samen in twee zinvolle rijmpjes.

Cd. Busken Huet
Boer Naas, die alle dagen vijf
zes kruisgebeden bad,
om lang te mogen leven, peist (stel je voor)
hoe hij in nesten zat.

Guido Gezelle
De hooge schepen die de Schelde droeg,
hij wist hun laden vast en schoon te sturen.

Marnix Gijsen
De tijd van de jeugd, de tijd van de schoonheid.
Heldere stemmen, die openlijk roepen.
Blauwe ogen, of donkere ogen.
De tijd van de jeugd, wie zal haar beschrijven.
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§106. 3. Repetitio (herhaling)
Een woord of zinswending wordt ongewijzigd herhaald. Dit kan b.v. gebeuren om
aan dit zinsdeel bijzondere nadruk te geven:
En het volk? Het zag eerbiedig naar de vermogende kooplieden op, het
staarde de vermogende kooplieden dankbaar aan, en het was vrolijk als
die vermogende kooplieden zelve, want zoo ergens dan geldt het woord
bij den handel: als het op de grooten regent, druppelt het op de kleinen.
E.J. Potgieter, De Mijn van Fahlu
Een luide knapelach weerklonk van achter de arkaden: het was de jonge
Lorenzo, die zich niet houden meer kon, en nu lachte ook de Gonfaloniere
zelve, Piero de' Medici, en de ridder Francesco lachte en lachten de pages
aan de deuren, en de geheimschrijvers in de hoeken der zaal, maar zij
lachten allen en glimlachten met een blijden lach, met een lach van
sympathie en liefde voor Donatello, hun grooten Donatello, de glorie van
Florence,... (enz.)
Louis Couperus
... en naar het westen
strekt hij zijn handen nu van daar ten leste
de ziel de duistre voortijden ontketent
over het hart, over het hart, en buiten
roepen de zwarte boomen hun ellende...

A. Roland Holst

Doch ook kan de herhaling een toon van mijmering, van stille overpeinzing teweeg
brengen, - zo b.v. in Nic. Beets' De Moerbeitoppen ruischten:
Hij (God) wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;
Sprak tot mij in den stillen
Den stillen nacht.

N. Beets
O, als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleeke oogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.
En ik zal niet verwonderd zijn;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn.

J.H. Leopold

Een heel bijzonder effect heeft het herhalingsspel met niemand/iemand in 's Nachts
van Hans Andreus:

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

101
En niemand komt niemand dan niemand tegen.
En niemand zegt ik ben een iemandswoord.
En iemand zegt ik ben maar ben verzwegen.
De hemel zwijgt en zwijgt want enzovoort.

Hans Andreus

§107. 4. Parallellisme
Men spreekt van parallellisme als een aantal zinnen op dezelfde wijze beginnen en
verlopen. Vooral in Oosterse poëzie (psalmen b.v.) komt deze stijlfiguur voor:

Psalm 150
1. Halelu-Jah. Looft Godt in zyn Heyligdom: Looft hem in het uytspansel zijner
sterkte.
2. Looft hem van wegen zijne mogentheden; Looft hem na de menigvuldigheyt
zijner grootheyt.
3. Looft hem met geklank der basuyne; Looft hem met de luyte ende met de
harpe.
4. Looft hem met de trommel ende fluyte; Looft hem met snaren-spelende orgel.
5. Looft hem met hel-klinkende cymbalen; Looft hem met cymbalen van
vreugden-geluyt.
6. Alles wat adem heeft love den Heere. Halelu-Jah.

Statenvertaling
Het dichtwerk krijgt iets plechtigs, bezwerends. Een bekend voorbeeld uit de
Nederlandse literatuur is het fragment uit Over Litteratuur, waarin Lodewijk van
Deyssel, na eerst gezegd te hebben dat hij niet houdt van ‘het proza des Heeren
Netscher’, zijn liefde voor het proza uit:
Ik houd van het proza, dat als een man op mij toekomt, met schitterende
oogen, met een luide stem, ademend, en met groote gebaren van handen.
Ik wil den schrijver er in zien lachen en schreyen, hooren fluisteren en
roepen, voelen zuchten en hijgen. Ik wil, dat zijn taal als een tastbaar en
klinkend organisme voor mij opdoeme, ik wil dat, als ik hem lees op mijn
kamer, hij mij, uit zijn voor mijn oog bevende letters, een geest doe
gewaarworden, die mij nadert en van zijn bladzijden uit in mij op schijnt
te varen.
Ik houd van het proza, dat van uit de oneindigheid der kunstenaarsziel
als een klankenzee komt aanstroomen, met zijn wijde golving kalm
voortspoelend, naderend, naderend, altijd nader, effen en breed, plotseling
verlicht door hevige glansplekken.
Ik houd van het proza, dat op mij toedruischt, op mij aanraast, op mij
neêrdondert in een stormenden stortvloed van passie.
Ik houd van het proza, dat onbeweeglijk en ontzachlijk is als bergenruggen.
Ik houd van het proza, dat dartelt en jubelt als een waayend zomerwoud
vol vogels.
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Ik houd van het proza, dat ik daar zie staan met zijn volzinnen, als een
stad van marmer.
Ik houd van het proza, dat over mij daalt als een gouden sneeuw van
woorden. Ik houd van volzinnen, die loopen als scharen mannen met
breede ruggen, zich rijend schouder aan schouder, steeds elkaar in
breeder rijen opvolgend, berg op berg af, met het gestamp hunner stappen
en den zwaren voortgang van hun schrijden. Ik houd van volzinnen, die
klinken als stemmen onder den grond, maar opkomen, stijgen, stijgen,
luider en meer, en voorbijgaan en stijgen en zingend doorklinken hoog
in de lucht.
Ik houd van woorden, die plotseling aankomen als van heel ver, goud te
voren schietend uit een bres in den blauwen horizont, of als donkere
steenklompen hoog in de lucht kantelend, diep uit een worstelenden en
brandenden afgrond.
Ik houd van woorden, die op mij neêrbonken als vallende balken, van
woorden, die mij voorbij sissen als kogels.
Ik houd van woorden, die ik ineens zie staan als klaprozen of als blauwe
korenbloemen.
Ik houd van woorden, die mij uit den loop van den stijl plotseling toegeuren
als wierook uit een kerkdeur of als reukwater van een vrouwenzakdoek
op straat. Ik houd van woorden, die eensklaps onder den dreun van den
stijl door, als een neuriënde kinderstem zachtjes opklinken.
Ik houd van woorden, die heel even ritselen als gesmoorde snikjes.
Ik houd van het proza, dat zijn vreugde en zijn verrukking boven mij
uitsterrelt, dat gloeyende zonnen van liefde ontsteekt, dat mij voert over
het ijle ijs zijner minachting, door de ruige, zwarte nachten van zijn haat,
dat mij den groenen, koperen klank van zijn spot en lachen tegenschettert.
Indien gij mij behagen wilt, span dan een regenboog van taal boven mijn
hoofd, waarin ik roode gramschap zie toornen, blauwe blijdschap jubelen,
en lachen gele spotternij.
Als voorbeeld uit de hedendaagse literatuur wijzen wij op het gedicht van Guillaume
van der Graft: Tegen de ketterij der straaljagers, waaruit:
Laten de vogels protesteren
tegen de branding tegen het schuim
tegen de vliegende vissen
laten de vogels protesteren
tegen de opgezette vogels
tegen de vogelschemering (enz.)

§108. 5. Chiasme (kruisstelling)
In de laatste zin van het fragment uit Over Litteratuur (§ 107) zien wij, hoe de
rangschikking der woorden ineens omgekeerd wordt: na ‘blauwe blijdschap jubelen’
volgt niet ‘en gele spotternij lachen’, doch: ‘en lachen gele spotternij’, waardoor het
geheel ineens veel pittiger wordt. Dit nu is een
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voorbeeld van chiasme. Wij spreken van chiasme of kruisstelling als twee bij elkaar
behorende zinnen of delen van een zin, wat de woordrangschikking betreft, elkaars
spiegelbeeld zijn:
Hij is laf, dapper is zijn broer.
De bruigom was de lentezon
En Holland was de bruid.

Jan Prins

Het chiasme kan ook subtieler en dieper verborgen zijn. Zo b.v. in de volgende
regels uit Boutens' Goede Dood:
Voor wien kinderen en wijzen

Lachend laten boek en spel,

§109. 6. Enumeratie (opsomming)
Een aantal namen, feiten, argumenten e.d. wordt achter elkaar geplaatst, elk detail
is a.h.w. een hamerslag en de zin krijgt iets nadrukkelijks, iets overtuigends.
Want aan U draag ik myn boek op, Willem den Derde, Koning,
Groothertog, Prins... meer dan Prins, Groothertog en Koning... Keizer
van het prachtig rijk van Insulinde dat zich daar slingert om den evenaar,
als een gordel van smaragd...
Multatuli, Max Havelaar
Wij zien in dit voorbeeld dat zowel een zwakker worden als een toenemen in kracht
van de namen mogelijk is; in het laatste geval spreken wij van climax, in het eerste
van anti-climax.
Ook in een ander opzicht zijn er twee mogelijkheden: de namen, feiten,
argumenten enz. kunnen zónder of mèt verbindingswoorden naast elkaar geplaatst
zijn. Bij asyndeton (= zonder verbindingswoorden) wordt het geheel levendiger,
beweeglijker; bij polysyndeton (= met verbindingswoorden) wordt de zin plechtiger,
nadrukkelijker. Een mooi voorbeeld van polysyndeton (nog versterkt door de
komma's) is de reeds aangehaalde zin uit Vondels Palamedes:
Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploegt, en zwoegt, en zweet,

terwijl als voorbeeld van asyndeton moge gelden de volgende zin uit Max Havelaar:
Dan zou ik myn boek vertalen in het Maleis, Javaans, Soendaas, Alfoers,
Boeginees, Battaks...
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§110. 7. Distanzstellung
Men spreekt van Distanzstellung als woorden die syntactisch bij elkaar horen, worden
gescheiden, - het apart geplaatste woord krijgt daardoor een bijzondere nadruk:
Verwarring werd alles en angst en haat.
Arthur van Schendel
Soms wordt met opzet de mededeling uitgesteld door tussengevoegde zinnen of
bepalingen, de spanning wordt daardoor opgevoerd. Een uiterst aardig voorbeeld
van een dergelijke ‘uitgestelde mededeling’ vinden wij in 'n Bof van Top Naeff. De
hoofdpersoon, een schooljongen, verwacht een zware straf van de directeur;
evenwel: ‘Om de deur, leuk om 't hoekje, ik zal 't mijn leven niet vergeten, komt een
gezicht, een glunder gezicht’.
Ook in het reeds aangehaalde gedicht van Marsman vinden wij een mooi
voorbeeld:
en ik, dien de roepstem des doods
heeft bezworen als nimmer voorheen
van mijzelven afstand te doen,
en ik, wien de engel verscheen
zonder blinkende rusting of zwaard
zwart en stil aan het eind van de laan,
ik prevelde: waar moet ik heen?

Soms zien wij hoe verschillende factoren samenwerken om een bepaald effect te
bereiken. De eerste twee strofen uit De getrooste Dood van Simon Vestdijk luiden
a.v.:
De Dood, die onbekend en onbemind,
Zoo uit het oog, zoo uit het hart vandaan,
De weg vervolgt die hij vanouds moet gaan,
Weg waarop niets hem aan zijn offers bindt,
Vindt soms op stille ziekbedden, waaraan
De laatste hand hij leggen zal, een kind
Dat hem herkent en glimlachend bemint
En hem verzoent met heel zijn doodsbestaan.

Het woord waar het in dit fragment om gaat is: ‘kind’, en de dichter focust onze
aandacht hierop door:
a. de ongewone syntaxis (normaal zou zijn: De Dood vindt een kind op stille
ziekbedden)
b. de Distanzstellung waardoor de spanning opgevoerd wordt, een spanning die
oplost in de woorden ‘een kind’
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c. het plaatsen van het woord in rijmpositie (omspeeld door tal van 1-klanken)
d. het enjambement.

§111. 8. Retorische vraag
De bedoeling van de retorische vraag is niet een antwoord te krijgen, m.a.w. het is
in feite geen vraag, doch een nadrukkelijke mededeling in de vorm van een vraag.
(Vaak zien wij dan ook niet het vraag - doch het uitroepteken de retorische vraag
sluiten.)
Wie zal die droeve moeder troosten,
Nu zy haer lieve kinders derft?
Wat kan de blinde staetzucht brouwen
Wanneerze raest uit misvertrouwen!
Wat luidt zoo schendigh dat haer rouwt?

Joost van den Vondel

Wie kent niet die ontzettende ziekte, die men in het dagelijksch leven met
den gevreesden naam van zenuwzinkingskoorts gewoon is te
bestempelen? Wie heeft onder haar geweld geen dierbaren zien
bezwijken? Wie heeft haar nimmer bijgewoond, die verschrikkelijke
worsteling van zenuwen en vaten, waar deze zich onderling het gezag
betwisten, totdat de lijder - meestal, helaas - onder dien kampstrijd
bezwijken moet.
Hildebrand, De familie Kegge
Baat het dat wij 't al herwaarden?
Baat ontzetting, waanzin, spot?
Gaafste wijsheid blijft: aanvaarden,
oudste leer: bemin uw lot.

Herwig Hensen

§112. 9. Hyperbool (overdrijving); understatement
Hyperbool zou men kunnen noemen: een gepaste overdrijving; zij komt ook in het
dagelijks spreken veel voor: een eeuw moeten wachten, in een seconde terug zijn,
enz. Als in De bezitting van Messer Donato door Louis Couperus, de beeldhouwer
Donatello van zijn mecenas Piero de Medici een hofstede gekregen heeft om in zijn
financiële behoeften te voorzien, brengt deze zoveel beslommeringen voor Donatello
mee, dat hij zijn beschermer verzoeken komt ze terug te nemen:
‘Kom ik u eerbiedig verzoeken, Doorluchtigheid, die bezitting, die hoeve,
dat bouwland, dat weiland, met de koe, en de varkens en de schapen en
de
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kippen en het ezelbeest, wel weêr terug te willen nemen en te doen
overschrijven als weêr behoorende tot Uwer Doorluchtigheid domein en
eigen eigendom, want mij, o Heer, zijn ze te lastig en te bezwarend. Ze
zijn de nagel aan mijne doodkist, ze zijn de gruwelijkheid van mijn leven.
Ik voel ze centenaarzwaar op mijn leven drukken! Mijn bezitting... dat is
mijn last, mijn wanhoop, mijn ergernis van iederen dag...!’
Dat de overdrijving gemakkelijk een komisch effect kan krijgen en om die reden ook
gebruikt wordt, spreekt vanzelf:
En als de morgenzon weer gloort,
Zit hij aan 't vensterglas,
En wacht de diligence en schreit
Een brakken tranenplas.

Piet Paaltjens

Ook het tegengestelde: opzettelijke afzwakking, komt voor. Daar het Nederlands
hier geen woord voor heeft (‘ónderdrijving’ bestaat helaas niet!), gebruiken wij voor
deze stijlfiguur de Engelse term understatement. Zo zou de voetballer die een
prachtig doelpunt gescoord heeft, kunnen zeggen: ‘Dat kon er wel mee door, hè!’
De werking van een gedichtje als in memoriam (voor dirk) van Pieter Beek, dankt
zijn effect grotendeels aan deze stijlfiguur:
met dirk blééf je lachen
zoals die keer
dat hij
zijn hoofd op de spoorlijn legde
toen er net een trein voorbijraasde

§113. 10. Antithese (tegenstelling)
Een ander middel om de aandacht op iets te vestigen is de antithese: het naast
elkaar plaatsen van tegenstellingen, immers, iemands goedheid zal te meer schitteren
als deze tegenover het kwade gesteld wordt, enz. Zo stelt Anthonie Donker de
gezonde kracht van het zonlicht tegenover het uitgeteerde van tuberculosepatiënten:
De zon is licht, het lichaam is bedorven.

en Slauerhoff schrijft over Chlotarius:
Hij haatte zwakken vader, lompen adel,
Even fel met een tegenstrijd'gen hoon:
‘Zij groeiden naar den rit in 't harde zadel,
Hij naar 't onmachtig mijmren in zijn troon.’

Het bekende sonnet van Heiman Dullaert: Verraderlijke kus is op tegenstel-
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lingen gebouwd: de uiterlijke schijn en de innerlijke gesteldheid bij Judas, het verraad
van Judas en het geduldig lijden van Jesus:

Verraderlijke kus
Wat vriendelijker schijn bij vijandlijker haat!
Wat bitterder gemoed bij zoeter liefdeteken!
Wat zedeloozer hart bij zedelijker spreeken!
Wat Christelijker groet bij duivelscher verraad!
Wie zach ooit zoo veel strijd in vreedelijker staat?
Wie schandelijker hoon zachtmoediglijker wreken?
Wie schooner hemelzon door vuiler helnacht breken?
Wie zaligender goed bij doemelijker quaad?
Aartsvader Abraham, het lustte u eens te zeggen,
Dat Helle en Paradijs al t' afgezondert leggen,
En nooit verzaligt mensch den jammerpoel genaakt:
Maar dit zijn wonderen, die ons vernuft doen strijken,
Dat hier de Hemel zelf den snoodsten afgrond raakt,
Om ons het groot gedult van Jezus te doen blijken.

Heiman Dullaert

§114. 11. Paradox (schijnbare tegenspraak)
Nog sterker zal het stijlmiddel spreken, als het geen tegenstelling doch een schijnbare
tegenspraak is, - in dat geval spreekt men van paradox. Het einde van het vorige
sonnet ging al de paradoxale kant uit, doch veel sterker is de paradox in het sextet
(en vooral in de laatste regel) van dat andere prachtige sonnet van Heiman Dullaert:

Christus stervende
Die alles troost en laaft, verzucht, bezwijmt, ontverft!
Die alles ondersteunt, geraakt, o mij! aan 't wijken.
Een doodsche donkerheit komt voor zijne oogen strijken,
Die quijnen, als een roos die dauw en warmte derft.
Ach werelt, die nu al van zijne volheit erft:
Gestarnten, Engelen met uwe Hemelrijken,
Bewoonderen der Aarde, ey! toeft gij te bezwijken,
Nu Jesus vast bezwijkt, nu uwe Koning sterft?
Daar hij het leven derft, wil ik het ook gaan derven:
Maar hoe hij meerder sterft, en ik meer wil gaan sterven,
Hoe mij een voller stroom van leven overvloeit.
O hooge wonderen! wat geest is zoo bedreven,
Die vat, hoe zoo veel sterkte uit zoo veel zwakheid groeit,
En hoe het leven sterft om dooden te doen leven?

Heiman Dullaert
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Rust, rust en vroom ontzag bij 't grootste der geheimen:
Een mensch, om wien nu luwt het wereldsche gedruisch,
Zooals na lentedag de woeste stormen zwijmen,
En 't hoorbaar stiller wordt rondom het donker huis.

J.C. Bloem
Ogen luistert, spraken de oren,
wij hebben nog nimmer zo'n stilte gehoord

Karel Jonckheere

Juist omdat de paradox de lezer even verrast en dan aan het denken zet, maakt
deze stijlfiguur de lectuur pittig. In de Engelse letterkunde zijn het vooral Oscar Wilde
en G.K. Chesterton die graag paradoxen gebruikten, bij ons vinden wij er
herhaaldelijk bij b.v. Multatuli.
Ik leg me toe op 't schrijven van levend hollandsch.
Maar ik heb schoolgegaan.

Multatuli
In this world there are only two tragedies. One is not getting what one
wants, and the other is getting it. The last is much the worst; the last is a real
*
tragedy.

Oscar Wilde
Er zijn twee soorten van menschen, de eene soort bestaat niet.

Victor E. van Vriesland

§115. 12. Zelfcorrectie
De schrijver of spreker maakt opzettelijk een fout en corrigeert die, - ook hierdoor
wordt op een bepaald feit sterker de aandacht gevestigd.
De moerbeitoppen ruischten;
God ging voorbij;
Nee, niet voorbij, hij toefde;

Nicolaas Beets
En voelt zijn hart van nieuwe vrees bekruipen:
Neen, 't is voorzichtigheid, geen blooheid, heen te sluipen!

A.C.W. Staring

Vaak gaat de zelfcorrectie gepaard met ironie, b.v. bij Piet Paaltjens, als hij een
zelfcorrectie op een zelfcorrectie geeft:
*

Er bestaan op de hele wereld slechts twee mogelijkheden tot tragiek. De ene is: niet krijgen
wat men wenst, en de tweede: het wel krijgen. De laatste is veel en veel erger, de laatste is
werkelijke tragiek.
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Tot weer zijn oog haar oog ontmoet,
Zijn hart haar harteklop?
En, moet het, dwars door sneeuw en ijs
Naar Frieslands barren grond
Haar volgen, tot zijn dichterswang
Den kus voelt van haar mond?
Hij aarzelt - neen, hij aarzelt niet, Ten minste niet heel lang: 't Verloorne zoeken - dat's geen werk
Voor zonen van den zang!

Des Zangers Min

§116. 13. Eufemisme
Men spreekt van eufemisme als men een term of uitdrukking die te cru, te hard
klinkt, door een minder directe vervangt. Zo is b.v. ‘zich vergissen in het mijn en
dijn’ een eufemisme voor ‘stelen’, ‘tactische terugtocht’ (in oorlogs-communiqués)
voor ‘nederlaag’. In het gedicht Op mynen Geboort-dagh vermijdt Constantijn
Huygens het woord ‘sterven’ te gebruiken:
Wat wacht ick meer op aerd, waerom en scheid' ick niet?
'k Wacht, Heer, dat ghy 't gebiedt.
Maer magh ick noch een' gunst bij d'andere begeeren,
Laet mij soo scheiden leeren,
Dat yeder een die 't siet mijn scheiden en het syn
Wensch' eenderhand te zijn

Ook deze stijlfiguur gaat vaak gepaard met ironie, zo b.v. als Arthur van Schendel
in De doodgraver en de waarheid (uit Herinneringen van een dommen jongen) een
putjesschepper betitelt als: ‘de zuiveraar van stadsonreinheden’.

§117. 14. Litotes
Litotes is de sterke bevestiging door middel van de ontkenning van het
tegenovergestelde. Ook litotes komt in het dagelijkse spraakgebruik geregeld voor:
‘dat is niet gek’ (= ‘dat is uitstekend’). Vooral in de Middelnederlandse literatuur
komen vele gevallen van litotes voor:
Doe seide hi weder niet alse een sot (toen maakte hij een verstandige opmerking)
niet sere hi loech (hij was erg benauwd).

In Karel ende Elegast lezen wij, nadat het gevecht tussen beide hoofdfiguren
beschreven is, de regel:
Tusschen hem beiden en was ghene vrede (ze vochten dat de stukken er afvlogen)
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en in Ferguut luidt het:
Een bisschop quam ende gincse trouwen,
Ferguut ende dier joncfrouwen.
Elc en haette andren niet sere.

Ook hier zien wij hoe deze stijlfiguur gemakkelijk mede een zekere ironie vertoont.
Bovendien constateren wij dat eufemisme en litotes heel vaak een zeker
understatement (zie §112) insluiten.

§118. 15. Ironie
Wij spreken van ironie als een schijnbaar ernstige opmerking gemaakt wordt met
de bedoeling om te spotten, - in feite bedoelt men vaak het tegengestelde van wat
men zegt, ofwel men overdrijft heel sterk. In Minneke Poes beschrijft Felix
Timmermans een echtpaar, twee mensen ‘die den dag doorbrengen met te hoesten
en voor hun geit te zorgen. Zij leven voor hun geit en hunnen hoest’, terwijl uit
hetzelfde boekje het volgende fragment stamt:
De secretaris staat goed met God, want hij spreekt latijn. Hij zal nooit
nalaten van Hem en zijn Hemelsche familie in het Ons-Heersch toe te
spreken, zooals hij niet nalaat met den baron en zijn familie fransch te
spreken. Een pure kwestie van beleefdheid en fatsoen.
Als hij zijn hemdsknoopke verloren heeft, zal hij niet bidden: ‘Sint Antonius
laat mij mijn hemdsknoopke vinden’ maar wel: ‘Sancte Anthoni quaeri
boutonem meae tunicae.’
Soms wordt de ironie tot een (beminnelijke) zelf-ironie. Zó vaak bij Pierre Kemp
die b.v. een van zijn gedichten (Sympathieën) besluit met de zin:
Wat heeft Kemp voor de boter betaald?

Van dezelfde dichter is:

Stilleven
Dat is een spiegel en dit ben ik,
glas en vlees van het ogenblik.
Ik ga er bloemen en kaarsen bij zetten
en om het recht een boek met wetten.
Dan een likeur en ik erken,
dat ik zo langzaam een stilleven ben.

Bij sommige schrijvers, Multatuli, Van Deyssel, Louis-Paul Boon, zien wij de ironie
vaak overgaan in sarcasme; zo b.v. als Lodewijk van Deyssel schrijft over Een
koningin zonder kroon:
Met schroom, met eerbied, met ontroering, ontzach en bewondering,
nader ik u, Catharina F. van Rees. O gij, jonkvrouw, nobele
dichteresse-figuur,
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Amazone, Sapho, Thetis, Jeanne d'Arc! O, duld, dat ik u jonkvrouw noeme,
want, gij moogt dan al wellicht niet van adel zijn, niet van adellijke familie
naar uw lichamelijke geboorte, ten eerste zoudt gij verdienen dat wél te
zijn, om dat uit uw werken blijkt, hoezeer gij de hoogsten in rang tot in 't
diepste der ziel hebt weten te staren, ten tweede zijt gij in elk geval van
dien beteren en in der daad eenig wezenlijken adel, dien men den adel
des geestes, den adel van het hart, den adel van het gemoed, den adel
van den inborst zoû kunnen noemen; duld, dat ik u jonkvrouw noeme,
want, gij moogt dan misschien gehuwd zijn, uw geest, uw gemoed, uw
hart, in de beteekenis van letterkundige gave, werd nimmer uitgehuwelijkt.
Met onverschrokken maagdelijken blik hebt gij achterwaarts gekeken,
achterwaarts, ja, de geschiedenis in. En, gelijk het alleen maagden past,
hebt gij haar ontsluyerd, die geschiedenis, in wat reeds ver af en toch
dicht bij is, de zeventiende eeuw; gij, uw tooverachtige, schilderachtige
pen, voert ons in dat Duitschland dier dagen, waar echtbreuk, moord en
geheimenis zoo menigvuldig aan'twoord zijn. Gij doet ons als 't ware in
den geest tegenwoordig zijn bij een dier aangrijpende dramatische en,
als kunstwerk, verheffende geschiedenissen, waar de gedachte bloeit en
de hoogste orgelmuziek heerscht... (enz.)

§119. 16. Proteron husteron (of prothusteron)
Soms vermeldt de dichter de feiten niet in volgorde waarin ze gebeurd zijn, maar
noemt hij eerst het belangrijkste, - de chronologische volgorde maakt a.h.w. plaats
voor de psychologische:
Daer wart hi vermort ende verraden.

In Floris ende Blancefloer lezen wij:
Si antwerde den joncfrouwen, die tot haer quamen
Ende dat helpgheroep vernamen.

terwijl het duidelijk is, dat genoemde jonge dames eerst zullen komen toelopen àls
ze het geroep om hulp vernomen hebben.
Zo schrijft Vondel in Lucifer als deze Gabriël ziet aankomen:
Maer hier komt 's hemels tolck, en wackere Heraut,
Met Godts geheimnisboeck, zyn zorge toebetrout.
Het waer niet ongeraên hem nader t'ondervragen.
Ick wil hem tegentreên, en aftreên van den wagen.

Als in Een lied van de zee Hélène Swarth de vissersknaap aan het oude moedertje
de dood van haar zoon laat aankondigen, zijn diens woorden:
- ‘Ach! tegen den storm is geen man bestand.
Zoo menig lijk is gespoeld aan land.
Uw kind is dood en zijn boot vergaan:
Bleek ligt de knaap in het licht der maan.’
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§120. 17. Pleonasme en tautologie
Zowel in pleonasme als in tautologie wordt iets tweemaal uitgedrukt: in pleonasme
wordt een eigenschap, die het hoofdwoord reeds van nature bezit, nog eens apart
uitgedrukt (‘een witte schimmel’), in tautologie wordt het hele begrip herhaald (‘enkel
en alleen’).
Heel vaak zijn wij met pleonasme en tautologie al niet meer op het gebied der
stijlfiguren, maar op dat der stijlfouten: ze worden vaak eer gebruikt uit
gedachteloosheid en slordigheid, dan met de vooropgezette bedoeling een bepaald
effect te bewerkstelligen. Toch zou het niet juist zijn elk pleonasme en elke tautologie
als een fout te beschouwen. In het door een substantief aangeduid begrip schuilen
soms tal van eigenschappen: een woud is donker, koel, somber, groen, etc. Nu is
het juist de taak van de dichter het beeld van het woud op te roepen bij de lezer zó
als hij het ziet: in het neutrale woord ‘woud’ sluimeren a.h.w. diverse gevoelstonen
en deze moeten geactiveerd worden, het woord moet een zekere sfeer krijgen, en
dit kan gebeuren door het adjectief. Zo roept ‘het donkere woud’ een heel ander
beeld voor ons op dan ‘het koele woud’ of ‘het groene woud’, - in dit laatste geval
behoeft het pleonasme dan ook zeker niet als fout aangerekend te worden. Iets
dergelijks is ook het geval met tautologieën. Mooi is b.v. de tautologie (ook wel
synonymie genoemd) in het reeds vaker aangehaalde vers van Vondel:
Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploeght, en zwoegt, en zweet,

Eveneens mooi en suggestief is de tautologie in het bekende vers van Geerten
Gossaert: De Moeder, waar juist door deze stijlfiguur de regel een zekere
gedragenheid, een ietwat archaïstisch karakter ook krijgt:
Hij sprak en zeide
In 't zaâl zich wendend:
Vaarwel, o moeder, (enz.)

Een prachtig gedicht als Wenn nur ein Traum das Leben is... van Anthonie Donker
is in feite niets anders dan een suggestief en meeslepend spel van tautologische
metaforen (zie § 143). Wij staan hier wel zeer ver af van de volkomen krachteloze
herhalingen waaraan de gedichten van Jacob Cats zo vaak lijden:
Een rijck van enkel dwangh/Duert gerneenlijck niet te langh.
Als de most, te nau bedwongen,
Leyd en worstelt, leyt en sucht,
Sonder adem, sonder lucht,
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Siet, dan doet hy vreemde sprongen,
Siet! dan rieckt de gansche vloer
Nae de dampen van de moer:
Alle banden, alle duygen,
Die het vrij, het edel nat
Hielden in het enge vat,
Moeten wijcken, moeten buygen
Voor de krachten van den wijn,
Hoe geweldigh datse zijn. (enz.)

§121.
Ten besluite van dit hoofdstuk wijzen wij nog op enkele stijleigenaardigheden die
vooral in de Middelnederlandse literatuur voorkomen. Stijlfiguren kunnen wij deze
gewoonlijk niet noemen, omdat de: bedoeling een bepaald effect te bereiken niet
aanwezig is; stijlfouten zijn het vaak evenmin, daar ze tot het gewone taalgebruik
behoren (fouten immers zijn juist ongeoorloofde afwijkingen van dit gewone
taalgebruik). In het moderne Nederlands kunnen het daarom wel stijlfouten zijn.

I. Hendiadys
Een onderschikkende betrekking wordt door nevenschikking uitgedrukt.
Nemt hier zeghel ende brief (gezegelde brief)
Die ridder nam hant ende swert ('t zwaard ter hand)
Men zal uw kloeck beleit met eere en ampten kronen (met ereambten)

Het merkwaardigste voorbeeld vinden wij misschien wel bij Jacob Cats:
Een waterlandsche Trijn sat eens ajuyn en schelde, (zat uien te schillen)
En klaeghde dat de lucht haer oogen dapper quelde.

Een enkele maal vinden wij deze stijleigenaardigheid nog wel bij moderne schrijvers.
Jacques Perk schreef: ‘Van Vergilius en de andere Latijnen nam ik de hendiadys
over, die ik zoo mooi vind’.
Enkele voorbeelden bij Perk zijn:
... waar wie honig lazen,
Met d'avondlast langs bloem en purper razen.
En snelgewiekte liederen der bosschen,
Stemt aan én zang én lof.

2. Anakoloet

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

Men spreekt van anakoloet (anacoluthon) als de volzin gebrek aan samenhang
vertoont, doordat deze op een andere wijze voortgezet wordt als hij begonnen is:
Up enen andren saterdach gheschiede, die daer na ghelach, quam Jhesus
in der Synagoge.
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3. Apokoinou
één element doet dienst als bestanddeel van twee zinnen of delen van zinnen:
Ferguut heft sinen wech genomen
In een foreest es hi comen.

d.w.z. Ferguut heeft zijn weg genomen door het woud; in een woud was hij gekomen.
In het Middelnederlands lied Van twee conincskinderen lezen wij in de tweede
strofe:
Wat stac si op? drie keersen,
Drie keersen van twaelf int pont,
Om daer mee te behouden
Sconincs sone van jaren was jonc.

(... om daarmee 's konings zoon te behouden, 's konings zoon was nog jong.)

4. Zeugma
De verbinding van een werkwoord met twee substantieven, ofschoon dit eigenlijk
slechts bij een past.
Si aten water ende broot mit enen soberen monde.
Daer ghinc men werpen ende scieten:
Men scoot met boghen ende met sprieten. (speren)

Ook een voorbeeld van zeugma is het bekende grapje:
‘Hier zet men koffie en over’.

Strofenbouw
§122.
Bij het proza valt op te merken dat het ingedeeld is in alinea's: elke alinea vormt
een soort gedachten-eenheid, en het einde van de alinea geeft te kennen, dat de
reeks van feiten of gedachten tot een, natuurlijk slechts voorlopige, afsluiting
gekomen is. De leesrust aan het einde van een alinea is dan ook langer dan die na
alleen maar een punt.
Wat bij het proza de alinea is, is in de poëzie de strofe (het couplet); bij de poëzie
is deze geleding echtervan veel wezenlijker betekenis. In de eerste plaats is een
strofe gewoonlijk niet alleen een gedachten-eenheid, maar ook een ritmische
eenheid, veelal nog versterkt door het rijm. Verder zien wij dat de dichter vaak een
zekere regelmaat in zijn gedicht brengt door dit in te delen
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in strofen van gelijke lengte en bouw. In moderne poëzie daarentegen blijft deze
gelijkheid-van-strofe vaak achterwege. Regelmatige strofenbouw is zeker geen
wezenlijke voorwaarde voor het gedicht: er is prachtige poëzie geschreven in een
geheel ‘onregelmatige’ strofenbouw, terwijl het al te veel waarde hechten aan een
uiterlijk regelmatige bouw (b.v. in de Rederijkerstijd) de dichtkunst juist schade heeft
berokkend in plaats van deze te verrijken. In de beide hier volgende voorbeelden
zien wij, dat zowel de regelmatige als de onregelmatige strofenbouw zeker niet iets
willekeurigs, van buiten opgelegds is: elke strofe vormt inderdaad een eenheid,
opgenomen in de hogere eenheid van het gehele gedicht.

Guido Gezelle: Als ge naar het kooren luistert...
Als ge naar het kooren luistert,
dat nu op- nu nedergaat;
daar een' zwepe wind in snuistert,
dat de lieve zonne baadt;
Neen, 't en kan geen' snare talen,
die zoo zoete om hooren is
als 't gerep der roggestalen,
als 't geroer van 't kooren is.
't Vaart een fijn gelispeld leven
deur de toppen, altemaal;
daar de diepere stammen beven,
deunende als een' dondertaal.
Hel en duister, lijze en luide,
mingelmangelt in de lucht
't tuischen van de groengekruide,
grauwgetopte koorenvrucht.
Drijft dan maar, gij dunne staven,
die den landman 't leven wint;
laat de zonne uw' lenden laven
zoetjes, en den zomerwind!
Hei, daar valt er volk te peerde,
losgetoomd, in 't veie groen;
donker diept het neêr naar de eerde,
zoo in zee de schepen doen.
Volgende elk den andere, varen
ze, elk gevolgd, in 't volle veld;
't zonnelicht beglanst de baren
van dit rennend rosgeweld.
Schielijk in de lucht ontkomen,
zijn de ridderen weg: 't en speelt
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niets meer in de vrije vromen,
dat de zware zee verbeeldt.
Stille is 't nu: de zonne vonkelt
deur de wolken, blij en blank;
milde lacht het al en monkelt,
in en om mij, lief en lang.
Ach! 'k En gave om al het schoone,
dat de heldere zonne ziet,
- Vlanderen, Vlanderen spant de kroone, neen-ik, nog mijn Vlanderen niet!

Marnix Gijsen: De archeologische vondst
Jacquemijne Bolats werd te Leuven begraven,
in 1520,
naast haar man en haar kind.
Ze had bei met dezelfde liefde bemind,
al haar dagen.
Ik heb haar zerksteen gevonden,
op een regennoen,
onder wat mos en veel gele blaren.
Kinderen spelen er rond,
en bij zomernacht paren geliefden
hier, hun bevenden mond.
Zij werd in Antwerpen geboren,
- o mijn sterke stad, wie voerde haar de Brabantsche heuvelen over?
Daar vond zij een man, daar won zij een kind,
en de rust, onder mos en wat herfstig loover.
Want, toen God zag
hoe volmaakt deze drie stonden
in het licht van een rustig geluk,
het jublende kind
en dees vredige beiden,
toen was hij als David, die weenend zijn zoon
overwint.
Hij kon deze kalme zielen niet scheiden
en brak alle drie hunne hulzen stuk.
Zie, zoo lange tijd is aan elk mensch gegeven,
dat zijn woord rijpe tot lied
voor Gods aangezicht.
Hoe vaak het hernomen, geaarzeld, getracht,
tot duidlijk en klaar
klinke het rhythme dat door elk leven vleit;
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God luistert en wacht,
de zanger verdwijnt,
maar het zingen ruischt uit in Gods wezenheid.

§123.
Enkele van de meest voorkomende strofen zijn:

1. Distichon
Oorspronkelijk werd alleen distichon genoemd een tweeregelig gedicht, bestaande
uit een hexameter en een pentameter:
Duizenden kunnen een vers wel hekelen, smaden als onzin;
Maar geen regeltje dichts kunnen zij maken dat deugt.

C. Vasmaer

Later werd de naam distichon gegeven aan elke twee-regelige strofe:

M. Nijhoff: De kinderkruistocht
Zij hadden een stem in het licht vernomen:
‘Laat de kinderen tot mij komen.’
Daar gingen ze, zingende, hand in hand,
Ernstig op weg naar het Heilige Land,
Dwalende zonder gids, zonder held,
Als een zwerm witte bijen over het veld.
In de armen van een der kinderen lag
Een wolke-wit lam en een kruis met een vlag. (enz.)

§124. 2. Terzine
Een terzine is een drie-regelige strofe. Zo zou men kunnen zeggen, dat de cantilene
van Jan Engelman op Vera Janacopoulos (een Griekse zangeres) in terzinen gedicht
is:
Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen
de klankgazelle die ik vond
hoe zoete zoele kindermond
van zeeschuim en van rozen
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er is een god verscholen
violen vlagen op het mos
elysium, de vlinders los
en duizendjarig dolen
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Gewoonlijk evenwel wordt de naam terzine gereserveerd voor strofen met het
rijmschema aba/bcb/cdc enz., bestaande uit regels van vijf jamben. Voorbeelden
van gedichten in terzinen geschreven zijn: Dante, La divina commedia, Potgieter,
Florence (met ietwat afwijkend rijmschema), Frederik van Eeden, Het Lied van
Schijn en Wezen, en tal van gedichten in de eerste bundel van Henriëtte Roland
Holst: Sonnetten en Verzen in terzinen geschreven. Als voorbeeld volgt hier het
begin van La divina commedia (Inferno) van Dante in de vertaling van Albert Verwey:
Op 't midden van de levensweg gekomen,
Vond ik mij door een donker bosch omgeven,
Omdat de rechte weg mij was benomen.
Hoe moeilijk wordt dit woud door mij beschreven,
Het wilde en woeste, 't ondoorworstelbare,
Dat, als ik denk, mijn vrees weer op doet leven.
Zoo bitter is 't dat dood haast liever ware.
Wel zeg ik van mijn zijn daar andre dingen,
Opdat ik 't heil dat ik daar vond verklare.
De ingang leeft vaag in mijn herinneringen,
Zoo was ik in die wijl door slaap bevangen
Toen van de zware weg mijn voeten gingen.
Maar daar waar hellingen dat dal behangen
Dat mij van vrees het hart zoo had doen lijden,
Voelde ik mijn oogen naar een heuvel langen.
Ik blikte omhoog en zag alreeds zijn zijden
Door stralen van die vaste ster betogen
Die met zijn licht ons oovral pleegt te leiden.
Toen werd een weinig wel de vrees me onttogen
Die in mijn hartemeer was blijven waken,
Die nacht van mijn ellende en onvermogen.
En zooals zij die uit de zee geraken
Aan de oever, en met nog benauwde longen
Omzien naar golven die zich om hen braken,
Zoo wendde ik, vluchtige ziel, nog pas besprongen
Door doodsangst, mij terug, om 't pad te schouwen
Waarlangs nooit levenden te voorschijn drongen. (enz.)

§125. 3. Kwatrijn
Het kwatrijn (vier regels) komt voor als deel van een groter geheel (dus als strofe),
èn als zelfstandig gedicht. Als voorbeeld van een gedicht in kwa-
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trijnen geschreven verwijzen wij naar Als ge naar het kooren luistert van Guido
Gezelle, in het begin van dit hoofdstuk opgenomen. Het kwatrijn als zelfstandig
gedicht wordt vooral de laatste halve eeuw vrij veelvuldig beoefend, en wel onder
invloed van de Oosterse poëzie. Hier schreef b.v. Omar Khayyam (een Perzisch
dichter en geleerde die lecfde ca. 1050-ca. 1132) zijn beroemde Ruhaiyat (=
Kwatrijnen). Van zijn gedichten werden er vertaald door Boutens, Leopold en Keuls,
terwijl deze dichters, evenals Jacob Israël de Haan, ook zelfstandig prachtige
Oosterse kwatrijnen schreven. Kan het kwatrijn als couplet diverse rijmschema's
vertonen (aabb, abba, abab, abac, etc.), het Oosters kwatrijn heeft als rijmschema
aaba (al wordt hier soms wel van afgeweken):
Hoe ook het lot met kwelling u mag slaan
wees stil, gij maakt het erger, laat begaan;
wie duwt de golven van de zee terug?
het pogen zelf doet weer een golf ontstaan.

J.H. Leopold

Verlaten
Niet één heeft zóó goed het goede geweten.
Niet één heeft zóó slecht het slechte gedaan.
En nu: verlaten voor mijn vuur gezeten,
Zie ik mij-zelven aan.

Jacob Israël de Haan

§126. 4. Stanze
Met voorbijgaan van de minder belangrijke vormen als quintet, sextet, septet en
octaaf (vijf-, zes-, zeven-, en acht-regelige strofe), noemen wij als volgende de
stanze, een octaaf-strofe.
De stanze is een strofe die bestaat uit acht regels, van oorspronkelijk elf
lettergrepen, die bij ons evenwel gewoonlijk vervangen werden door vijf jamben;
het rijmschema is abababcc. Het verspaar aan het eind van elke strofe heeft vaak
een lyrische inslag en staat zo enigszins los van de eerste zes verzen, die meer
episch zijn. De stanze stamt, evenals de terzine, uit Italië, en het is daar dat wij de
mooiste voorbeelden vinden: Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata (Jerusalem
bevrijd, 1575), Ariosto, Orlando furioso (De razende Roeland, 1516-1532). Ook bij
Goethe, Schiller en Byron (Don Juan) treffen wij stanzen aan. Voorbeelden in de
Nederlandse letterkunde zijn niet gemakkelijk te vinden: vaak wordt de naam stanze
hier ten onrechte gebruikt. Wat b.v. Henriëtte Roland Holst in haar bundel Tusschen
twee we-
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relden ‘Gedichten in Stanza's’ noemt, zijn in feite geen stanzen, evenmin als de
zes-regelige strofen in Gedroomd Paardrijden van E.J. Potgieter. Als voorbeeld
geven wij hier enkele coupletten uit Aya Sophia van H.J.A.M. Schaepman:
'Leen mij uw harp, o zanger van Ferraren,
Wiens lied een kroon om Godfrieds slapen weeft,
In 't smeltend spel van wiens fluweelen snaren
Armide koost, Herminia herleeft,
Maar door wiens dicht des oorlogs donders varen
Als van den strijd de zwoegende aarde beeft,
Leen mij uw harp: een wereld is gevallen,
Die heugenis moet in uw tonen schallen.
Neen, leen me uw stem, Jerusalems profeet,
Die voor uw oog haar muren reeds zaagt scheuren,
Die der verwoesting komend jammerleed
Gemaald hebt met des ooggetuigen kleuren,
Beweend hebt met uw tranen, brandend heet;
Hier valt een stad waar werelden om treuren!
Laat langs haar puin uw forsche klaagtoon slaan:
Byzantium gevallen en vergaan! (enz.)

§127. 5. Sonnet
Het woord ‘sonnet’ komt van het Italiaans ‘sonare’ (= klinken), vandaar dat in de
zeventiende eeuw deze dichtvorm wel clinckdicht of, bij Roemer Visscher, tuyter
werd genoemd. Van Italië uit, waar Dante en Petrarca de grootste meesters zijn,
dringt het sonnet door naar Spanje, Portugal (Camoens), Frankrijk (de
‘Pléiade’-dichters, o.a. Ronsard, Du Bellay), Nederland, Engeland en Duitsland. In
Nederland zijn de twee voornaamste perioden waarin het sonnet beoefend werd:
de Renaissance en de Beweging van Tachtig.
Het sonnet bestaat uit twee kwatrijnen (samen het octaaf) en twee terzetten
(samen het sextet); voor de drie-regelige strofen werd ook wel de naam terzine
gebruikt, doch tegenwoordig geeft men de voorkeur aan terzet, om deze drie-regelige
strofe te onderscheiden van die welke wij b.v. in La divina commedia aantreffen.
Het oorspronkelijke rijmschema was: abba abba cdc dcd, doch al heel gauw
ontstonden, vooral in de terzetten, allerlei variaties. Octaaf en sextet staan in een
zekere verhouding tot elkaar: zij kunnen een tegenstelling vormen, het octaaf kan
in beeldspraak geven wat het sextet direct uitdrukt, het sextet kan de conclusie
vormen op het in het octaaf gezegde, enz. Deze tegenstelling, overgang e.d. noemt
men de volta of chute
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(wending, val) in het sonnet. Doch ook hier zien wij de oorspronkelijke strengheid
van wetgeving doorbroken: de volta verschijnt soms tussen de twee kwatrijnen of
tussen de terzetten, zij kan ook geheel wegblijven.

Hélène Swarth: Tehuiskeer
Als een die, vreemd'ling in zijn vaderstad,
Na jarenlange reizen wederkeert,
Aarzelend zoekt, de taal van 't land verleerd,
Naar't ouderhuis het oudbegane pad;
En vreest vervreemd wie met hem heeft verkeerd,
Of hij geen vriend meer en geen broeder had; Doch wedervindt zijn heelen weeldeschat,
In 't hart der zijnen heerlijk ongedeerd; Zoo doolde ik vreezend door mijn leven rond,
Zoekend naar 't huis van vrede, in Liefdeland,
Waar geen mijn weg wist of mijn taal verstond.
Tot gij me, o Liefste! leidde bij de hand
Naar 't huis waar 'k licht en wijn en rozen vond
En vlammengloed van grooten zielebrand.

In dit eerste voorbeeld is de volta al heel duidelijk: octaaf en sextet verhouden zich
als beeld en toepassing, gemarkeerd door de beginwoorden‘Als een die...’ en ‘Zoo
doolde ik...’. Door het breeduitgewerkte beeld in het octaaf krijgt een dergelijk sonnet
iets van een homerische vergelijking. In Kloos' Ik ween om bloemen in den knop
gebroken geeft het sextet juist het beeld, doch dit komt veel minder vaak voor:
Ik ween om bloemen in den knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,
Ik ween om liefde, die niet is ontloken,
En om mijn harte dat niet werd verstaan.
Gij kwaamt, en 'k wist - gij zijt weer heengegaan...
Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken:
Ik zat weer roerloos nà dien korten waan
In de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken:
Zoo als een vogel in den stillen nacht
Op ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit.
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit,
Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit,
Is 't weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht.

Willem Kloos
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Nemen wij een ander bekend sonnet van Kloos, nl. Nauw zichtbaar wiegen op een
lichten zucht, dan zien wij daar een heel andere verhouding: daar is het de
tegenstelling tussen de rust in de natuur en de onrust in het eigen hart:
Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht
De witte bloesems in de scheemring - ziet
Hoe langs mijn venster nog, met rasch gerucht,
Een enkele, al te late vogel vliedt.
En ver, daar ginds, die zacht-gekleurde lucht
Als perlemoer, waar ied're tint vervliet
In teêrheid... Rust - o, wonder-vreemd genucht!
Want alles is bij dag zóó innig niet.
Alle geluid, dat nog van verre sprak,
Verstierf - de wind, de wolken, alles gaat
Al zacht en zachter - alles wordt zoo stil...
En ik weet niet, hoe thans dit hart, zoo zwak,
Dat al zóó moê is, altijd luider slaat,
Altijd maar luider, en niet rusten wil.

Willem Kloos

Zoals wij zien ligt de volta hier niet tussen octaaf en sextet, maar na het eerste
terzet. In Jacobus Revius'

Hy droech ons smerten
T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
T'en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

zien wij eveneens een tegenstelling tussen octaaf en sextet, die men zou kunnen
weergeven met negatief en positief: T'en zijn de Joden niet... (doch) Ick bent...
Als laatste voorbeeld wijzen wij op het prachtige Wijding aan mijn vader van Karel
van de Woestijne:
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O Gij, die kommrend sterven moest, en Váder waart,
en mij liet leven, en me teeder léerde leven
met uw zacht spreken, en uw streelend hande-beven,
en, toen ge stierft, wat late zon op uwen baard;
- ik, die thans ben als een die in den avond vaart,
en moe de riemen rusten laat, alleen gedreven
door zoele zomer-winden in de lage reven,
en die soms avond-zoete water-bloemen gaêrt,
en zingt soms, onverschillig; en zijn zangen glijden
wijd-suizend over 't matte water, en de weiden
zijn luistrend, als naar eigen adem, naar zijn lied...
Zóo vaart mijn leve' in vrede en waan van dóod begeeren,
tot, wijlend in de spiegel-rust van dieper meren,
neigend, mijn aangezicht uw aangezichte ziet.

Hier zien wij dat de dichter zelf de duidelijkste scheiding legt na het eerste terzet:
het gedicht bestaat nl. uit slechts twee volzinnen, waarvan de eerste elf, de laatste
drie verzen omvat; bovendien geeft hij door puntjes de langere pauze aan. Het
laatste terzet is dan a.h.w. de toepassing van het beeld uit de vorige strofen. Na het
eerste kwatrijn is er echter ook een volta, nl. de tegenstelling tussen ‘gij’ (de vader)
en ‘ik’ (de zoon), en ook de titel suggereert dat de dichter hier aan gedacht heeft.
Uit bovenstaande voorbeelden, enkele uit vele, kan men zien dat de kwestie niet
altijd even eenvoudig is, en bovendien: dat ook hier prachtige gedichten geschreven
zijn die niet aan de strikte eisen voldoen: de grote kunstenaar staat steeds boven
de ‘voorschriften’.

§128.
Naast het in de vorige paragrafen behandelde Italiaanse sonnet is er ook nog het
zgn. Shakespeare-sonnet. Ook dit bestaat uit veertien verzen, gewoonlijk zonder
regels wit tussen de ‘strofen’ gedrukt, maar blijkens het rijmschema (ababcdcdefefgg
toch bestaande uit drie kwatrijnen en een distichon: deze laatste twee verzen zijn
(veelal ook typografisch) duidelijk gescheiden van de rest van het gedicht, gewoonlijk geven zij een conclusie of toepassing van het voorafgaande. De eerste
dichter die deze variant gebruikte was Henry Howard († 1547), het was echter door
Shakespeare dat de dichtvorm bekendheid verwierf.

Sonnet XXII
My glass shall not persuade me I am old,
So long as youth and thou are of one date;
But when in thee time's furrows I behold,
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Then look I death my days should expiate.
For all that beauty that doth cover thee
Is but the seemly raiment of my heart,
Which in thy breast doth live, as thine in me;
How can I then be elder than thou art?
O therefore, love, be of thyself so wary,
As I not for myself but for thee will;
Bearing thy heart, which I will keep so chary
As tender nurse her babe from faring ill.
Presume not on thy heart when mine is slain;
Thou gav'st me thine, not to give back again.

W. Shakespeare

Sonnet XXII
Mijn spiegel overtuigt mij niet, 'k ben oud,
zoo lang als jeugd en gij zijt tijdgenoot,
maar leeftijds eerste vore in u aanschouwd
zij 't teeken dat mijn dagen wijst ten dood.
Want al uw schoonheids uiterlijke schijnen
zijn slechts mijn harts aanpassende kleedij,
dat in uw borst woont als het uwe in mijne:
hoe zou'k dan ouder kunnen zijn dan gij?
Daarom pas op uzelf, lief, zoo zorgvuldig
als ik alleen om uwentwil doen zal
bij 't dragen van uw hart zoo plichtgeduldig
als min haar zoogling hoedt voor ongeval.
Mocht mijn hart breken, taal niet naar uw eigen;
gij gaaft het mij om 't nooit weêrom te krijgen.

Vert. P.C. Boutens

§129.
Vele dichters schreven een reeks van samenhangende sonnetten; men spreekt dan
van sonnettencyclus of sonnettenkrans. De naam sonnettenkrans wordt soms
wel gereserveerd voor die bijzondere reeks van sonnetten, vijftien in getal, waarvan
elk begint met de slotregel van het voorafgaande; het vijftiende en laatste sonnet
wordt dan gevormd door de beginregels van de veertien er aan voorafgaande. Dat
deze vorm gemakkelijk aanleiding geeft tot geknutsel spreekt vanzelf, - hij wordt
dan ook zelden gebruikt. Een voorbeeld van een sonnettencyclus is: Dante, La vita
nuova, geschreven ter verheerlijking van Beatrice. (Een mooie vertaling van dit werk
is die door H.W.J.M. Keuls: Het nieuwe leven.) Op overeenkomstige wijze
verheerlijkten Petrarca en Ronsard hun geïdealiseerde geliefden in respectievelijk
Sonnetten voor Laura en Les Sonnets pour Hélène. Het was naar deze voorbeelden
dat Jacques Perk zijn Mathilde-cyclus dichtte. Ook hedendaagse
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dichters maken nog herhaaldelijk gebruik van de sonnet-vorm, zo Gerrit Achterberg
in zijn sonnettencyclus Ballade van de gasfitter.

§130. 6. Rondeel
Kenmerkend voor het rondeel is vooral: het gebouwd zijn op slechts twee rijmklanken
en het nu en dan terugkeren van eenzelfde versregel. Gewoonlijk telt het rondeel
acht regels; het kan echter ook meer regels (tot twaalf of dertien) tellen. In het
acht-regelig rondeel zijn dan de verzen 1, 4 en 7, evenals 2 en 8 aan elkaar gelijk.
Die door de wereldt sal gheraken,
Die moet connen huylen metten honden
Ende moet oock connen diverssche spraken,
Die door de wereldt sal gheraken,
Hier waerheijt segghcn en ghinder missaecken,
Vooren salven ende achter wonden!
Die door de wereldt sal gheraken,
Die moet connen huylen metten honden.

Anthonis de Roovere

Het twaalf-of-derrien-regelig rondeel (Frans rondeau) vinden wij vooral bij Franse
middeleeuwse dichters, zoals Charles d'Orléans; hier zijn vers 1, 7 en 12 (13), en
soms vers 2 en 8 aan elkaar gelijk. J.H. Leopold heeft verschillende van deze
‘rondels’ vertaald:
Le temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye,
Et s'est vestu de brouderie,
De soleil luyant, der et beau.
Il n'y a beste, ne oyseau,
Qu'en son jargon ne chante ou crie:
Le temps a laissié son manteau!
Riviere, fontaine et ruisseau
Portent, en livree jolie,
Gouttes d'argent d'orfaverie,
Chascun s'abille de nouveau:
Le temps a laissié son manteau.

Charles d'Orléans
't Getij liet uit den mantel zijn
van wind en strenge kou en regen
en heeft een luchten zwier gekregen
van helderlichten zonneschijn.
En daar is dier noch vogehjn,
of in zijn taal roept het u tegen:
't getij liet uit den mantel zijn
van wind en strenge kou en regen.
Rivier en beek en springfontein
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hebben een staatsie aangekregen
uit zilverdruppels saamgeregen,
een elk wil op het fleurigst zijn,
't getij liet uit den mantel zijn.

Vertaling van J.H. Leopold

Ook moderne dichters maken van deze dichtvorm, die bijzonder melodieus (doch
ook gauw gekunsteld) kan zijn, nog wel graag gebruik:
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Waar zal ik alles wedervinden?
Den ochtendschemer, 't jonge licht,
Waarin ontwaakte uw gezicht,
Het ademen, het welbeminde,
Tusschen het water en de winden,
En heel het trillend evenwicht
Der dingen naar uw blik gericht!
Waar zal ik alles wedervinden?
O langzaam tergend zich ontbinden!
O wereld die te sterven ligt!
Vergeefs sluit ik mijn oogen dicht
En vraag nog in een zelf-verblinden:
Waar zal ik alles wedervinden?
H.W.J.M. Keuls

§131. 7. Ballade, refrein
Om deze ballade te onderscheiden van de vroeger behandelde wordt zij wel
rederijkersballade genoemd (tegenover de romantische ballade, die episch van
aard is, zie § 22). De rederijkersballade kenmerkt zich vooral door twee
eigenschappen: elke strofe eindigt op een zelfde regel, en de slotstrofe begint met
Prince. Dit laatste is een overblijfsel uit de Rederijkerstijd: aan het hoofd van de
Kamer stond een Prins (of Keizer), zoals de ‘ere-voorzitter’ genoemd werd, en het
is tot deze Prins dat de zijn gedicht voordragende Rederijker zich in de laatste strofe
richt. De ballade komt dus in deze opzichten overeen met het refrein, waar eveneens
elke strofe eindigde op (nagenoeg) dezelfde stockregel, en ook het laatste couplet
‘prince’ heette. Het refrein was evenwel sterker gebonden aan een vast aantal regels
per strofe, terwijl het aantal strofen (bij de Franse ballade gewoonlijk drie, gevolgd
door een ‘envoi’) ook in den regel meer is dan drie. Oorspronkelijk hadden verder
de strofen van de ballade alle identieke rijmen (hetgeen in benedenstaande vertaling
door Werumeus Buning niet is volgehouden), terwijl die van het refrein volstaan met
eenzelfde rjmschema. Ook het refrein is van Franse oorsprong.
De herleving van de ballade staat in het teken van de Franse dichter François
Villon (1431-1463/' 80,- zo onzeker is het jaar van zijn dood!), die een uiterst
avontuurlijk leven leidde (hij werd tot de galg veroordeeld, doch niet terechtgesteld,
zie onderstaand gedicht), en prachtige balladen geschreven heeft. J.W.F. Werumeus
Buning vertaalde er enkele van en schreef er zelf ook, evenals o.a. Jan Engelman,
Anton van Duinkerken en Yge Foppema.

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

127

Ballade van de gehangenen
Que fit Villon pour lui et ses compagnons
s'attendant d'être pendu avec eux.
Menschen als wij, die na ons nog zult leven,
weest in uw hart aan ons geen kwaadgezinden.
Wanneer ge ons armen medelij wilt geven,
zal God te eer voor u genade vinden.
Gij ziet ons hier gehangen, vijf, zes vrinden:
het vleesch, dat wij helaas te zeer vereerden,
een rotte rest die weggleed en verteerde
en ons gebeente weldra stof en assche.
Dat niemand spotte die ons lot hier leerde;
Maar bid God dat hij allen zal verlossen!
Wij smeeken, broeders, acht ons niet te min,
al hebben wij gerecht den dood verdiend,
Gij allen weet in uwen eigen zin,
dat ieder mensch niet steeds het goede dient;
Wees ons dan voorspraak en wees onze vriend
jegens den zoon van onze Lieve Vrouwe,
dat wij nochtans hare gena behouen
en vrijspraak van de helse takkebossen.
Wij zijn gestorven, wil ons niet benauwen;
Maar bid God dat hij allen zal verlossen!
Daar viel een regen, die heeft ons gewasschen,
en de zon scheen, wij zijn verdord tot stof;
Raven scheurden de oogen uit hun kassen,
en vraten ons ook baard en haren af.
Geen oogenblik dat ons ooit stilte gaf;
Van hier naar daar, zooals de wind wil waaien,
laat hij ons met zijn vlagen medezwaaien,
lekkend gekneusd als rotte druivetrossen.
Wil u dan niet met ons gezelschap paaien;
Maar bid God dat hij allen zal verlossen!
Prins Jezus, voerende op ieder heerschappije,
verhoede dat de hel ons eeuwig lang doe lijen:
Wij hebben niets om onze schuld te lossen.
Menschen op aard, spreek hier geen sotternije;
Maar bid God dat hij allen zal verlossen!

François Villon; vert. J.W.F. Werumeus Buning
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§132. 8. Acrostichon, triolet, ketendicht en retrograde
Naast de reeds genoemde dichtvormen kwamen er, vooral in de Rederijkerstijd,
nog tal van andere voor, die in het algemeen echter meer van knutselzin dan van
dichtkunst blijk geven:
acrostichon of naamdicht: de beginletters van de strofen, of een aantal op elkaar
volgende regels in het gedicht vormen een naam, hetzij die van de schrijver (Anna
Bijns), hetzij die van de bezongene (Willem van Nassou);
triolet: acht-regelige strofe, waarbij de volgende versregels aan elkaar gelijk
moeten zijn: 1 en 4, 2 en 8, 3 en 7;
ketendicht: het slotwoord van de ene regel rijmt steeds op het beginwoord van
de volgende.
Tot welke absurditeiten men kwam, bewijzen o.a. de retrograde (kreeftdicht),
dat men ook van achter naar voren moet kunnen lezen, en het schaeckberd, waarbij
in elk der 64 vakjes een regel geschreven werd. Door nu - volgens een ingewikkeld
schema - van hokje naar hokje over te springen, kwam de auteur, Matthys de
Casteleyn, tot een totaal van ‘acht ende dertigh baladen’.

§133. 9. Vrije of dynamische vers
Aan geen enkele van te voren vastgelegde eis is het vrije of dynamische vers
gebonden: er is geen vaste strofenlengte, geen metrum, geen rijmschema, geen
uniforme regellengte. Het zou verkeerd zijn dichters die het vrije vers beoefenen
van willekeur te beschuldigen: immers ook hier gehoorzaamt de ware dichter aan
een innerlijke dwang, en heeft b.v. de slechts in schijn willekeurige regellengte vaak
zeer duidelijk plastische waarde. Men zie het in § 122 opgenomen vers van Marnix
Gijsen: De archeologische vondst. Het vrije, dynamische vers werd vooral beoefend
in de periode na de eerste wereldoorlog, o.a. door Paul van Ostaijen, Marnix Gijsen
en Wies Moens. Ook in de hedendaagse - met name experimentele - poëzie speelt
deze versvorm een grote rol: Hans Lodeizen, Simon Vinkenoog, Hugo Claus, Jan
G. Elburg, Gerrit Kouwenaar.

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

129

Compositie
§134.
Een belangrijke factor die de waarde van het kunstwerk mede bepaalt is de
compositie of opbouw.
Evenals tal van andere factoren (ritme, strofen-indeling, klank) is ook de compositie
niet iets alleen maar uiterlijks, iets dat van buitenaf opgelegd is, maar maakt ze deel
uit van de onverbrekelijke eenheid die elk kunstwerk is. Elk onderwerp brengt a.h.w.
zijn eigen compositie mee; als wij hier dus enkele lijnen gaan trekken, enkele
algemene mogelijkheden laten zien, blijft dit een enigszins willekeurige en grove
indeling: in de diverse groepen verschillen de literaire kunstwerken weer onderling
in tal van opzichten.
Vooral in werken van grotere omvang zal de compositie een belangrijke rol spelen.
Zo is er wat de lyriek betreft minder omtrent de compositie op te merken, dan wat
de epiek, en met name de roman, aangaat; de dramatiek is sterk gebonden aan
toneelmogelijkheden en speelduur, zodat ook over het drama minder valt te zeggen
dan met betrekking tot de roman. Toch is, zowel wat epiek als wat lyriek en dramatiek
betreft, de compositie een niet te verwaarlozen factor. De bedoeling van dit hoofdstuk
is om, aan de hand van enkele voorbeelden (zij hadden door andere vervangen,
en het aantal had verveelvoudigd kunnen worden!) de lezer de ogen te openen voor
de mogelijkheden die de auteur in de compositievorm vindt, eerstgenoemde daarbij
uitnodigend zelf bij zijn lectuur op dit aspect van het kunstwerk te letten.

Epiek
§135.
Wat de epische kunst, en met name de langere verhalen betreft, hier zijn tal van
compositie-mogelijkheden. Wij zullen er enkele van behandelen. De schrijver kan
ons het gebeuren in chronologische volgorde, van het begin af, vertellen; hij kan
ons evenwel ook midden in de handeling plaatsen en het vooraf gebeurde
retrospectief (als herinnering) of in gesprekken b.v. weergeven. In het eerste geval
spreekt men van een compositie ab ovo, in het tweede van in medias res. In de
meeste romans zal men de compositie ab ovo aantreffen: een boek als Het
fregatschip Johanna Maria van Arthur van Schendel geeft een verhaal, beginnend
met de tewaterlating en eindigend met het uit de vaart genomen worden van het
dan niet meer zeewaardige schip. Iets anders is het al in Eline Vere van Louis
Couperus: dit boek begint met de beschrijving van een feestavond bij de Van Raats,
en eerst in het derde hoofdstuk vertelt de auteur ons van de jaren uit Eline Veres
leven die voorafgingen aan het gebeuren uit het eerste hoofdstuk; daarna wordt het
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verhaal voortgezet. Nog sterker spreekt deze compositie in Van oude menschen
de dingen die voorbijgaan van dezelfde auteur. Het gebeuren dat de hele loop van
de geschiedenis bepaalt (een moord in Indië gepleegd) heeft al tientallen jaren
geleden plaats gevonden, de lezer ervaart deze misdaad echter eerst zeer geleidelijk
in den loop van het verhaal. In detective-romans e.d. is dit de gewone compositie:
de moord of het misdadige feit waar het om gaat, geschiedt (of is geschied)
gewoonlijk in het eerste hoofdstuk, de rest van het boek geeft dan, naast de gevolgen
die deze daad meebrengt, de ontdekking van de identiteit van de misdadiger, zijn
motieven, enz., en dit is in feite de hoofdzaak.

§136.
Een ander tweetal mogelijkheden is: het boek kan in de eerste of in de derde persoon
geschreven zijn. Voor het schrijven in de eerste persoon (de zgn. ik-roman) kunnen
tal van motieven zijn. Zo zullen wij allereerst zien, dat de zeer onwaarschijnlijke
verhalen veelal juist in de ik-vorm geschreven zijn: zo krijgt de fantasie een hogere
graad van waarschijnlijkheid. De fantastische Gulliver's Travels van Jonathan Swift
worden door Gulliver zelf verteld, zoals ook Baron von Münchhausen zijn eigen
avonturen beschrijft, Robinson Crusoe van Daniel Defoe en Treasure Island van
R.L. Stevenson, Rumeiland van S. Vestdijk en Het leven op aarde van J.J. Slauerhoff
(dit laatste althans grotendeels) zijn alle verteld in de eerste persoon, - en dit is de
hoofdpersoon van het boek.
Er kunnen evenwel ook andere redenen bestaan waarom de schrijver de
hoofdpersoon zijn eigen geschiedenis laat verhalen, zo b.v. als hij een zeer
diepgaande psychologische ontleding wil geven, als hij ook de meest subtiele en
innerlijkste gedachten van zijn romanfiguur wil mededelen. Wat bij een vertellen in
de derde persoon al gauw geforceerd klinkt, wordt gemakkelijker aanvaard als deze
persoon zelf zijn gedachten b.v. aan een dagboek toevertrouwde. Veel van deze
ik-romans zijn dan ook dagboek-romans. Zuid-Zuid-West en De laaiende stilte van
Albert Heiman, Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants, Die Aufzeichnungen
des Malte Laurids Brigge van Rainer Maria Rilke, Journal d'un curé de campagne
van George Bernanos behoren hiertoe. Een derde reden om in de eerste persoon
te schrijven kan eenvoudig deze zijn: de auteur kan zich niet los maken van de
hoofdpersoon, de hoofdpersoon uit de roman bezit zoveel eigenschappen van de
schrijver, dat beide figuren a.h.w. samenvallen. Bij oorlogsromans e.d. is dit vaak
het geval: Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque.
Dat bij dit alles zowel de aard van de schrijver als het tijdperk waarin het boek
geschreven werd, ook een rol speelt, spreekt vanzelf: in de Romantiek
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en in de tegenwoordige tijd worden zeer veel boeken in deze ik-vorm geschreven.

§137.
Een volgende mogelijkheid is dat niet de hoofdpersoon, doch een der bijfiguren als
schrijver fungeert. Zeer mooie voorbeelden hiervan zijn Wuthering Heights van Emily
Brontë, waar het uiterst romantische juist getemperd wordt door het feit dat dit alles
verteld wordt door de nuchtere huishoudster, zoals Vestdijk aantoonde, terwijl in Le
Grand Meaulnes van Alain-Fournier het gebeuren gezien wordt door de ogen van
een bewonderende medeleerling.
Weer een stap verder is, dat niet één doch verschillende van de bij het gebeuren
betrokken zijnde romanfiguren als verteller optreden. Buitengewoon interessant van
compositie is b.v. een boek als Multatuli's Max Havelaar. Zoals men weet geeft dit
boek het relaas van Eduard Douwes Dekkers assistent-residentschap van Lebak,
en deze Douwes Dekker (de schrijver van het boek) komt onder drie gestalten in
het werk voor, nl. als Sjaalman, als Max Havelaar en als Multatuli. Er zijn ook drie
schrijvers: Batavus Droogstoppel, Stern, en Douwes Dekker zelf. Hoe zien nu deze
‘schrijvers’ Eduard Douwes Dekker? De materialistische, schijnheilige Droogstoppel
ziet hem natuurlijk alleen maar als de mislukkeling, die niet eens geld genoeg bezit
om een jas te kopen (= Sjaalman); de romantische, jonge Stern ziet hem als de
idealist die opkomt voor de rechten van de verdrukte inlanders (= Max Havelaar);
en Douwes Dekker ziet zich zelf als Multatuli, de man die veel geleden heeft. Een
heel andere bedoeling had Arthur van Schendel met de typische compositie van
zijn De wereld een dansfeest. In dit boek wordt elk hoofdstuk door een andere figuur
verteld, en zo krijgen wij: Het verhaal van den makelaar, Het verhaal van de Indische
dame, Het verhaal van den leeraar, enz. De wereld een dansfeest handelt over een
tweetal dansers: Daniel Walewijn (de Morales) en Marion Ringelinck, die, hoewel
ze zich sterk tot elkaar aangetrokken voelen, elkaar toch op het beslissende moment
weer afstoten daar hun ritme niet overeenstemt. Hun verkeren in de meest
verscheiden milieus wordt onderstreept door het feit dat de draad der vertelling
telkens verder gesponnen wordt door een andere bij-figuur (in totaal zijn het er
negentien). Doch vooral krijgt door deze compositie dit in den grond weemoedige
verhaal die speelsheid die het behoefde, want het is juist die merkwaardige
mengeling van weemoed en humor, van speelsheid en melancholie, die De wereld
een dansfeest tot dat kostbare juweel in onze letterkunde maakt.

§138.
Met de roman in de ik-vorm is in zekere zin te vergelijken de roman
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in briefvorm. Deze ontstond in Engeland. Samuel Richardson had al zeer jong de
gelegenheid zich in het schrijven van brieven te oefenen: als een der weinige mensen
die de kunst van lezen en schrijven meester waren, was hij al op vijftien-jarige leeftijd
voor velen in zijn dorp de persoon tot wie zij zich wenden konden als zij een brief
geschreven moesten hebben. In 1739 (Richardson was toen vijftig jaar) kreeg hij
van een uitgever de opdracht een brievenboek voor alle mogelijke gelegenheden
samen te stellen, en dit bracht hem op het idee een roman te schrijven, waarin de
intrige zich ontwikkelde uit de gewisselde brieven: in 1740 (nog vóór het gevraagde
brievenboek) verscheen Pamela, de eerste roman in briefvorm. Het genre wordt
snel populair, in Frankrijk schrijft Jean-Jacques Rousseau zijn Julie ou La nouvelle
Héloïse (1761), terwijl in Nederland de dames Wolff en Deken hun bekende Historie
van Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) doen verschijnen. Was er in Pamela nog in
hoofdzaak één persoon die de brieven schreef, in Sara Burgerhart heeft het genre
zich zodanig ontwikkeld, dat bijna alle optredende romanfiguren als correspondent
fungeren, en juist uit deze zeer afwisselende, goed gerangschikte brieven ontwikkelt
zich prachtig de intrige. De grote waarde van deze compositievorm is, dat op deze
wijze elk der correspondenten zichzelf karakteriseert in zijn stijl. Wie bovengenoemde
Sara Burgerhart gelezen heeft, zal getroffen zijn door het grote kenmerkende verschil
in stijl tussen brieven van Sara Burgerhart en van Cornelia Slimpslamp, van Abraham
Blankaart en van Hendrik Edeling. Andere voordelen zijn: de levendige afwisseling
en de mogelijkheid om gebeurtenissen, door ze door verschillende schrijvers te
laten belichten, objectief weer te geven. Van de andere kant kan uit deze herhaling
gemakkelijk langdradigheid ontstaan, terwijl ook de onnatuurlijkheid een gevaar is
dat niet altijd vermeden kan worden: alles moet per brief meegedeeld worden, en
om de lezer van de roman in te lichten, moet de briefschrijver soms mededeling
doen van zaken, waarvan zijn correspondent al op de hoogte is.

§139.
Naast deze vorm, die wij briefwisseling-roman zouden willen noemen, staat een
andere die wij de naam briefroman geven. Hier is slechts één persoon die zijn
belevenissen schrijft aan een vriend of vertrouweling. De briefroman verschilt in
feite niet van de bovenbehandelde dagboek-roman, alleen doet de briefroman
onnatuurlijker aan: het is moeilijk aan te nemen, dat iemand dergelijke lange brieven
schrijft (met dialogen e.d. incluis). Gewoonlijk vergeet men dan ook al lezende vrij
snel, dat het brieven zijn die men leest. Die Leiden des jungen Werthers (1774) van
J.W. von Goethe en Majoor Frans (1874) van mevrouw Bosboom-Toussaint zijn in
deze
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vorm gecomponeerd.
Een vorm in zekere zin staande tussen de briefroman en de briefwisselingroman,
is die waarin de briefwisseling verzorgd wordt door twee auteurs, die elk één
correspondent voor hun rekening nemen. Hier behoeven de auteurs dus niet, als
b.v. de dames Wolff en Deken, in de huid te kruipen van de diverse romanfiguren:
zij blijven zichzelf. Iemand die Vestdijk en Marsman kent, zal geen moeite hebben
om te ontdekken wie Evert van Millingen is en wie Rudie Snellen, de beide
correspondenten uit Heden ik, morgen gij. Deze romanvorm was o.a. ook reeds
toegepast door Karel van de Woestijne en Herman Teirlinck in De leemen Torens
(onvoltooid); later volgde onder meer nog Avontuur met Titia door Henriëtte van Eyk
en Simon Vestdijk.

§140.
In het begin van dit hoofdstuk werd gezegd, dat de compositie een integrerend deel
vormt van het kunstwerk, m.a.w. de stof roept een bepaalde compositie op, de
compositie bepaalt de stof-uitbeelding. In feite heeft dan ook elk kunstwerk zijn eigen
compositie.
Het is geen toeval of willekeur, dat Stijn Streuvels' De Vlaschaard een vierdeling
vertoont, die correspondeert met de achtereenvolgende werkzaamheden op de
vlasakker: De zaaidhede, De wiedsters, Bloei en De slijting; de Nobelprijswinnaar
(1924) W.S. Reymont componeerde zijn hoofdwerk De Poolse Boeren eveneens
in vier delen: Herfst, Winter, Lente en Zomer, - het zijn immers juist de seizoenen
die het werk, het doen en laten van de boer bepalen.
In zijn boek Stalingrad beschrijft Theodor Plievier de omsingeling en vernietiging
van de Duitse legers om Stalingrad. De Duitse troepen hadden Stalingrad omsingeld,
zij werden op hun beurt ingesloten door de Russen. Zo, van de hoofdmacht
afgesneden, zonder aanvoerlijnen, werden ze op een steeds kleiner gebied
samengedrongen en ten slotte moesten de Duitsers zich overgeven. Hoe kan dit
nu mede door de compositie uitgedrukt worden? Plievier laat zijn boek op
verschillende plaatsen aan het front beginnen, hij brengt ons in kennis met diverse
groepen Duitsers die kilometers van elkaar verwijderd liggen; doch in de loop van
het boek zien wij hoe deze verschillende groepen met elkaar in contact komen, hoe
zij samenvallen en hoe tenslotte de strijd van vier, vijf groepen één strijd geworden
is. Deze compositie, wij zouden haast zeggen: de enig goede voor een boek als dit,
suggereert ons onontkoombaar het op steeds kleiner gebied samengedrongen
worden van de ‘grosze Armee’.
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Lyriek
§141.
Wat de lyriek betreft beperken wij ons in hoofdzaak tot een viertal gedichten.

P.C. Boutens: Liefdesuur
Hoe laat is 't aan den tijd?
Het is de blanke dageraad:
De diepe weî waar nog geen maaier gaat,
Staat van bedauwde bloemen wit en geel;
De zilvren stroom leidt als een zuivre straat
Weg in het nevellicht azuur;
En morgens zingend hart, de leeuwrik, slaat
Uit zijn verdwaasde keel
Wijsheid die geen betracht en elk verstaat,
Vreugd zonder maat,
Vreugd zonder duur...
Hoe laat is 't aan den tijd?
't Is liefdes uur.
Hoe laat is 't aan den tijd?
De zon genaakt de middagsteê:
In diepte van doorgloede luchtezee
Smoort de akker onder 't bare goud;
De vonken sikkel snerpt door 't droge graan;
De schaduw krimpt terug in 't hout;
In hemel- en in waterbaan
Geen wolken gaan;
Alleen de wit-doorzichte maan
Blijft louter in het blauwe hemelvuur...
Hoe laat is 't aan den tijd?
't Is liefdes uur.
Hoe laat is 't aan den tijd?
't Is de avond: in zijn rosse goud
Wordt schoon en oud
Der wereld dagehel gezicht;
Snel aan den hemel valt het water van het licht;
En al de windestemmen komen vrij;
De laatste wagen wankelt naar de schuur;
De dooden wenken aan den duistren Oostermuur;
En boven glansbeloopen
Westersche schans in groene hemelweî
Straalt Venus' gouden aster open
Zoo plotseling en puur...
Hoe laat is 't aan den tijd?
't Is liefdes uur.
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De bedoeling van Boutens in dit gedicht is: te overtuigen dat het altijd ‘liefdes uur’
is, d.w.z. dat de liefde-inspirerende schoonheid er altijd is. Het gedicht bestaat uit
drie strofen, die successievelijk de ochtend, de middag en de avond beschrijven.
Elke strofe begint met de vraag ‘Hoe laat is 't aan den tijd?’ en telkens wordt deze
vraag gevolgd door een suggestieve beschrijving van achtereenvolgens morgen,
middag en avond, zó dat de schoonheid hiervan zich bedwelmend aan ons opdringt.
Als de strofe dan eindigt met dezelfde vraag ‘Hoe laat is 't aan den tijd?’ kán het
antwoord niet anders luiden dan: ‘'t Is liefdes uur.’ Behalve de logische drie-deling
van het geheel, valt op de cyclische bouw van elke strofe. Deze cyclische bouw
vinden wij vaker bij Boutens (en andere dichters): doordat begin en einde gehjk zijn,
wordt het gedicht ‘rond’, het krijgt een zekere geslotenheid. Een mooi voorbeeld
van een cyclisch gedicht is o.a. Lethe, eveneens van P.C. Boutens, dat begint met
de strofe:
'Hoe over 't brandend blind bazalt
Vind ik den weg naar Lethe? O alles te vergeten
Eer de avond valt!

en het eindigt met de nagenoeg gelijkluidende:
‘Wie over 't brandend blind bazalt
Brengt mij naar Lethe? O alles te vergeten
Eer de avond valt!’

§142.
Ook van P.C. Boutens is het volgende, prachtig gebouwde

Sonnet
Sponsae aeternae
Ik weet dat gij mij nog verschijnen zult,
Zoo zeker als de bloemen wederkomen:
Der dingen doove dek hebt gij genomen,
Het donkre leven dat de steden vult,
Den winterwind die klaagt door dorre boomen,
Ten sluier die uw eeuwgen glimlach hult...
Ik zoû gelukkig zijn, als slechts geduld
Den slaap kon vinden om van u te droomen...
Een prins, te vroeg ontwaakt in wintermorgen,
Dwaalt als een vreemde door zijn kille huis
Tusschen de trage slaven die bezorgen
Huns heeren dag met onbeheerd gedruisch, Zóo moet ik waken tot gij wederkomt
En u nog eens in menschenaanschijn momt.
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Oppervlakkig bezien lijkt dit gedicht een Shakespeare-sonnet (4 + 4 + 4 + 2); bij
nadere beschouwing evenwel blijkt dat er eer vijf delen te onderscheiden zijn, nl. 2
+ 4 + 2 + 4 + 2. Bekijken wij eerst de regels die de drie tweetallen vormen, - in elk
ervan zegt de dichter iets over zichzelf; hij weet dat de Schoonheid wederom
verschijnen zal, hij zou al gelukkig zijn als hij er slechts van droomde, hij weet dat
hij geduld moet hebben en wachten. Deze drie versparen worden gescheiden en
verbonden door twee viertallen, waarin Boutens, in de vorm van een beeld, de zich
verschuilende Schoonheid en de ongeduldige ‘Ik’ schildert. Door deze prachtige
uitgebalanceerde, harmonische opbouw, krijgt dit Sonnet die klassieke rust die bij
deze dichter en dit gedicht past.

§143.
Als derde voorbeeld kozen wij:

Anthonie Donker: Lied
Wenn nur ein Traum das Leben ist...
Het werd mijn droom in 's werelds kring
volkomen zorgeloos
een schelp te zijn, een suizend vuur,
een rank, een wilde roos,
onkundig van geluk en leed,
van plan en overleg,
het stuifmeel dat de wind verwoei,
lichtzinnig langs den weg,
een vlinder op een lelieblad,
de vleugels bijna dicht
en trillende een oogwenk eer
zij opgaan in het licht
een dauwdrop en een sneeuwkristal,
een smettelooze wolk,
een zonnestraal zoo flitsend als
een wit geslepen dolk,
een vogel en een varen en
een held're beek in 't woud,
in het rivierbed een nog
ongewonnen korrel goud,
de wierook en de myrrhe, en
het ruischend requiem,
doch schuldeloos en onbevreesd,
de lout're, pure stem -
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Alleen een mensch droomt zoo vergeefs,
ontwaakt zoo moedeloos,
een vreemdeling voor schelp en vuur
en rank en wilde roos.

Wij noemden dit gedicht reeds als kenmerkend voor de bedwelmende synonymie,
en juist dit bijna extatische zou kunnen doen vermoeden, dat hier geen duidelijke
compositie aan het geheel ten grondslag lag. Het tegendeel is waar! (N.B. Wij willen
hiermee natuurlijk niet beweren, dat deze compositie beredeneerd of zelfs maar
bewust door de dichter toegepast is.)
Na opgemerkt te hebben dat het ritme van de titel (eerst later noemde Donker
het gedicht enkel Lied) herhaald wordt in de eerste regel van het vers, wordt de
lezer bijna bedolven onder een reeks van tautologische tropen. Staan deze los van
elkaar en zijn zij slechts om der schoonheid wille opgenomen? Een nadere
beschouwing toont ons van niet: het beeld van de wilde roos roept dat van het
stuifmeel op, dat op zijn beurt, ‘lichtzinnig langs den weg’ verwaaiend, het beeld
van de vlinder evoceert. Zo doet het ‘opgaan in het licht’ de dauwdrop en het
sneeuwkristal voor onze ogen rijzen, de flitsende zonnestraal de vogel. Als deze
vogel in zijn natuurlijk milieu geplaatst wordt, zien wij het bos, de helderheid van de
beek herinnert aan de puurheid van het goud, het goud dat met de wierook en de
mirre de gave was die Christus bij zijn geboorte werd aangeboden, en deze geboorte
van Christus is niet los te denken van het requiem van zijn sterven... En ook hier
zien wij hoe het parallellisme van begin- en eindstrofe dit gedicht tot een klein en
zeer gaaf juweel maakt, waarvan de compositie dus bepaald wordt door de
associaties.
In De nachtegaal van Anthonie Donker zien wij hoe het blikveld in elke strofe
vernauwd wordt, tot wij alleen dát maar meer zien waar het de dichter om te doen
is. De eerste strofe:
Een zegevierend licht loochent het sterven.
Berghellingen zijn als in de zon gewasschen,
scherp staan de toppen in het blauw gekorven,
maar oogen die reeds zinken in hun kassen
zien er het overvloedig licht verbrassen vergeefsche weelde - het lichaam is bedorven.

geeft wat in de film genoemd zou worden een ‘long shot’ (totaalbeeld op grotere
afstand genomen) van het landschap in zijn tegenstelling tot de zieken. Dan komt
de camera dichterbij, de film toont een detail van het vorige beeld, maar nu vergroot:
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Lijdelijk liggen zij er uitgestrekt,
naar leven hakend uit vertraagde dood,
in loome rust van dag tot dag gerekt,
hier in dit dal als een gezonken vloot,
verloren in het laatste avondrood,
en weten zich verraden en genekt.

Terwijl de derde strofe een wederom vergroot beeld geeft van de persoon om wie
het gedicht geschreven werd: de jonge Griek:
Moeilijker wordt verlangen met den avond.
Het rosse licht viel over het balcon.
Daar lag een jonge Griek; smal, als gehavend,
waren zijn trekken in de matte zon,
maar dan verhelderden zij bij het lavend
lied dat beneden in den tuin ontsprong.

§144.
Ook het vrije dynamische vers van na de eerste wereldoorlog kan opvallen door
een weloverwogen, verantwoorde compositie. Men leze nog eens het reeds eerder
opgenomen gedicht van Marnix Gijsen: De archeologische vondst (§ 122). De eerste
strofe constateert alleen maar het feit: hier werden Jacquemijne Bolats, haar man
en haar kind begraven. De volgende strofe voert de dichter in, brengt als het ware
de relatie tot stand tussen Jacquemijne Bolats (met wier naam de eerste strofe
begint) en de Ik (het beginwoord van de tweede strofe). Dan, in het derde couplet,
doet de fantasie haar intrede: de dichter mijmert over de vrouw die daar begraven
ligt, maar bovendien wordt het contact versterkt: ook hij immers is in Antwerpen
geboren. Het zwaartepunt van het gedicht, zijn oorzaak van ontstaan immers en
zijn reden van bestaan, ligt in strofe vier: niet alleen dat de dichter te kennen geeft
waarom, tussen al deze graven, het juist de zerksteen van Jacquemijne Bolats was
die zijn aandacht trok, maar ook poogt hij er een diepere zin voor te vinden: waaróm
zouden zij gelijktijdig gestorven zijn? In de vijfde strofe tenslotte vinden wij de
harmonische afwikkeling: het bijzondere feit krijgt algemeen-geldigheid, het
verschijnsel wordt tot verschijning.
Om aan te tonen dat in de hedendaagse poëzie de compositie evenzeer een rol
van gewicht kan spelen, volgt nog tot slot:

Michel van der Plas: Mens geworden
Dus om te groeien, tot mijn voeten lopen,
mijn handen reiken en mijn lichaam zweet.
Dus om te eten, tot ik zelf kan dopen:
mijn brood in water, mijn geluk in leed.
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Dus om verstand te krijgen, duistere rede,
en om te leren wat verlangen is.
Dus om te leven, tot het wordt geleden,
dag, honger, einder, weg, gevangenis.
Dus om straks stil te staan zonder te wonen,
om u te raden zonder u te zien,
totdat het gras huilt en de sterren honen
dat ik voorbij ben en de leegte dien.
En dus om dood te gaan: een lijf vol gaten;
verbrand van dorst; volbracht; waarom verlaten.

Bij een eerste oogopslag herkennen wij in Mens geworden de sonnetvorm, en zo
spreekt het vanzelf dat wij allereerst nagaan of de uiterlijke vorm ook correspondeert
met een innerlijke structuur. Dan valt op dat in de beginregels van octaaf en sextet
een tegenstelling ligt opgesloten: groeien-stilstaan, een tegenstelling die inderdaad
wel de volta te bepalen lijkt. Het octaaf is weer verdeeld in twee kwatrijnen, en deze
tegenover elkaar stellend, zien wij dat het eerste de lichamelijke, het tweede de
geestelijke groei tot onderwerp heeft.
Een tweede, evenzeer in het oog vallend kenmerk is: het herhaalde gebruik van
het woordje ‘dus’ aan het begin van diverse regels, waardoor de kwatrijnen beide,
èn het sextet als het ware weer in tweeën gehakt worden. Bij de kwatrijnen is het
zó: dat telkens een beweging (in de regels 1 en 2) tot een zekere rust (in de regels
3 en 4) komt, een ‘groeien’ overgaat in een ‘zijn’. In het sextet is het juist omgekeerd:
de toestand, de rust (regel 9 t/m 12) gaat over in een beweging, het ‘zijn’ ‘groeit’
naar de dood.

Dramatiek
§145.
Over de compositie van het drama werd al het een en ander gezegd in de paragrafen
gewijd aan de dramaturgische tegenstellingen aristotelisch - niet-aristotelisch en
klassiek - romantisch, èn bij de behandeling van de dramatische aspecten.
De structuur van het episch drama is uiteraard anders, vrijer ook, dan die van het
aristotelisch toneel: gaat het bij het laatste om een logische causaliteit (het duidelijkst
tot uiting komend in het ùit elkaar volgen van de scènes), bij het episch drama is
het verband tussen de òp elkaar volgende scènes veel losser (zie § 49 en § 63).
Toch moet ook hier gezegd worden dat het levende kunstwerk steeds staat bóven
al te schoolse indelingen, m.a.w. dat het aristotelisch toneel mede een toneelmatige,
en dat het epische toneel een logische causaliteit kan bezitten. Beide richtingen
kunnen zich kenmerken door wat
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Balthasar Verhagen (in Dramaturgie) noemde: ‘eene schoone symmetrie’, een
symmetrische structuur (waarmee hij dus nièt bedoelde de indeling in vijf bedrijven!)
die hij als volgt weergaf:
I
a. Stemmingsinleiding
b. Expositie
c. Motorisch moment (het moment waarop de eigenlijke dramatische
stuwing aanvangt)
II Ontwikkeling
III
a. Hoogtepunt
b. Crisis
c. Peripetie
IV Afwikkeling
V
a. Katastrofe of Ontknoping
b. Epiloog
c. Stemmingsuitleiding

§146.
Ook het drama streeft vaak naar een zekere ‘geslotenheid’: de auteur laat het stuk
vaak eindigen op dezelfde plaats waar het begon. Dit zien wij b.v. reeds in de
Middelnederlandse abele spelen, waar bovendien het aantal plaatsen van handeling
beperkt blijft tot twee. Voor Esmoreit is dit Sicilië en Damast;het spel begint in Sicilië
waar Robbrecht het plan opvat zijn neefje te doden, de ontknoping tenslotte (de
ontmaskering van Robbrecht) vindt plaats eveneens aan het hof van de koning van
Sicilië.
Wij hebben gezien hoe de indeling in bedrijven een natuurlijke ritmische geleding
van het geheel moet zijn (al kan deze ‘ritmiek’ natuurlijk ook op een andere wijze
bewerkstelligd worden). Een bezwaar van een dergelijke verdeling in bedrijven is
echter, dat telkens opnieuw de toeschouwer uit zijn gewone milieu gerukt moet
worden en verplaatst in het gebeuren dat op het toneel uitgebeeld wordt, en telkens
als hij geheel geabsorbeerd is door de verbeelde werkelijkheid op het toneel, valt
het scherm en doet het helle licht in de zaal hem de eigen realiteit weer zien. Soms
poogt de regisseur dit, althans gedeeltelijk, te voorkomen door b.v. de decor-wisseling
bij open doek door ‘in stijl’ geklede personen te doen geschieden, doch dit kan alleen
als er geen ingrijpende verandering in de enscènering plaats vindt: een andermaal
poogt hij dit ‘luchtledig’ te vullen met passende entre-acte-muziek.
August Strindberg (1849-1912) gaf in Freule Julie een toneelstuk, dat aan één
stuk door gespeeld moet worden. ‘Om’ zo zegt de auteur in zijn inleiding, ‘intussen
aan publiek en toneel rustpoozen te geven, zonder het publiek

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

141
aan de sfeer te onttrekken, heb ik tot drie kunstvormen mijn toevlucht genomen, die
alle tot de dramatiek behoren, nl. de monoloog, de pantomime en de dans.’ Het zijn
dus deze drie elementen die de voortschrijdende handeling nu en dan stil zetten
zonder deze ruw te onderbreken.

§147.
Een toneelstuk kan een enkelvoudige of een samengestelde structuur hebben;
in het eerste geval is alles gericht op één motief, in het tweede is er een subtiel
samenspel van diverse, met elkaar verstrengelde motieven. Als voorbeelden voor
deze twee mogelijkheden behandelen wij hier: Koning Oidipous (vijfde eeuw v. Chr.)
van Sophokles, en The merchant of Venice (1596?) van William Shakespeare.
In de tragedie van Oidipous is, zoals gezegd, elke scène, elk woord gericht op
het hoofdmotief, dat tevens het enige motief is: de ondergang van Oidipous, de
koning van Thebe. Deze heeft - zonder het zelf te weten, maar overeenkomstig de
uitspraak van het orakel - zijn vader Laios gedood en zijn moeder Iokaste gehuwd.
Als de stad Thebe door de pest wordt geteisterd, stuurt Oidipous zijn zwager Kreon
naar het orakel van Delphi om zo het waarom van deze ramp te achterhalen. Kreon
keert terug met de uitspraak: dat de moordenaar van Laios nog steeds niet berecht
is, en Oidipous zweert de schuldige (die hij dus, zonder het te weten, zelf is!) te
vinden en te straffen.
Alles in de tragedie: de waarschuwing van de wetende ziener Teiresias om niet
verder te gaan met het onderzoek, de aandrang van de onwetende Koningin Iokaste
om dóór te zetten, het optreden van de herder die getuige was van de moord, de
komst van de bode uit Corinthe met mededelingen over Oidipous' afkomst, - dit alles
is gericht op dat ene: de ondergang van Koning Oidipous als hij zijn onuitwisbare
schuld inziet. Na de zelfmoord van Koningin Iokaste, die de schande niet verdragen
kan, steekt Oidipous, de volle omvang van zijn schuld inziend, zichzelf de ogen uit
en verbant zichzelve ten eeuwigen dage uit Thebe.
Tegenover dit gericht zijn op één motief in Sophokles' Koning Oidipous valt The
merchant of Venice van William Shakespeare op door zijn samengestelde structuur.
De meeste nadruk valt, overeenkomstig de titel, op de ‘koopman van Venetië’,
Antonio, die gedwongen is voor een vriend een geldlening aan te gaan bij de jood
Shylock; deze bedingt, bij niet-tijdige aflossing, een pond vlees uit het lichaam van
Antonio, een voorwaarde waarin deze geredelijk toestemt: zijn schepen zullen
eerstdaags de haven binnenlopen en zo zal de schuld gemakkelijk afgelost kunnen
worden. Als evenwel door het vergaan van deze schepen Antonio zijn schuld niét
tijdig kan afbetalen, eist Shylock
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‘het volle pond’. Naast deze (eerste) intrige is er de geschiedenis van de rijke Portia:
deze zal trouwen met hem die van drie kastjes het juiste (nl. dat haar beeltenis
bevat) opent, een opgave die Bassanio, tot vreugde van Portia, volbrengt. Deze
twee intriges zijn met elkaar verbonden door het feit dat het Bassanio was voor wie
Antonio het geld moest lenen, - de zich voor rechtsgeleerde uitgevende Portia zal
door haar pleidooi de onmogelijkheid van Shylocks eis aantonen, en zo Antonio's
vriendendienst belonen. De derde, ook weer in het geheel opgenomen, intrige is
dan: de schaking van Jessica, Shylocks dochter, door Antonio's vriend Lorenzo,
terwijl als vierde intrige nog genoemd kan worden: de liefdesverhouding tussen
Nerissa (Portia's begeleidster) en Gratiano, vriend van Antonio, - een
liefdesverhouding die parallel loopt aan die van Portia en Bassiano. Het geniale nu
van Shakespeare is, dat hij deze onderscheiden intriges (met daarin een scherpe
karaktertekening of -ontwikkeling) zódanig in elkaar verweven heeft, dat niet alleen
een welhaast volmaakte afwisseling van tragische en komische momenten is
ontstaan, maar ook dat de ene intrige de andere beïnvloedt en doorlicht.

§148.
Zoals wij in de vorige paragraaf gezien hebben behoeft de enkelvoudigheid of
samengesteldheid van de structuur niet gebonden te zijn aan de lengte van het
stuk, - al zal de een-akter in den regel eenvoudiger, rechtlijniger zijn van bouw dan
het vijf-bedrijvig drama.
De indeling in bedrijven, wij zagen het reeds, wil (o.a.) een ritmische geleding
aanbrengen in het grote geheel, - een ritmische geleding die natuurlijk ook op een
andere wijze bewerkstelligd kan worden. Een mooi voorbeeld van een functionele
indeling in bedrijven vinden wij in Op hoop van zegen (1900) van Herman Heijermans;
elk bedrijf is hier een kleine eenheid met een naar het einde sterke climax, waardoor
de toeschouwer als het ware gedwongen wordt met zijn gedachten bij de
toneel-werkelijkheid te verwijlen:
Eerste bedrijf: Geert, uit de gevangenis teruggekeerd en dus niet op de hoogte
van wat in de tussentijd in het dorp gepasseerd is, ziet een bekende, Truus, langs
het raam voorbijgaan. Maar Kniertje waarschuwt haastig: ‘Niet aan-roepe! Ari is
dood. De stakker... Zes kinderen...!’
Tweede bedrijf: Barend, die lang geweigerd heeft visser te worden, omdat hij
bang is voor de zee, heeft zich tenslotte laten aanmonsteren op de Op Hoop van
Zegen. Daarna heeft hij gehoord en gezien hoe het met het schip gesteld is; in zijn
waanzinnige angst wil hij zich thuis verbergen, doch als de veldwachters komen om
hem te halen, en hij zich wanhopig vastklemt aan
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de deurposten, is het zijn moeder, Kniertje, die zelf zijn vingers loswringt. Zij had
beloofd bij de afvaart aanwezig te zijn om ook Geert (haar andere zoon) nog vaarwel
te zeggen; nu zinkt zij vernietigd op een stoel, snikkend: ‘Barend is door de rakkers
gehaald... O - en nou durf ik 't dorp niet doorgaan - om ze genacht te zeggen - de
schànde - de schànde...’
Derde bedrijf: Kniertje en Jo (de verloofde van Geert) blijven alleen achter na al
de akelige verhalen die de vissersvrouwen elkaar verteld hebben: Kniertje: (slaat
het gebedenboek open, tikt Jo op den arm. Jo kijkt hartstochtelijk-snikkend op, ziet
het gebedenboek, schudt heftig neen, valt weer met het hoofd jammerend op tafel.
Angstig klinkt Kniertjes bevende stem) ‘O barmhartige God, ik hoop met een vast
vertrouwen...’ (De wind joelt met wilde zwiepingen om het huis).
Het vierde bedrijf eindigt met het zielige wegwankelen van Kniertje, die het bericht
van de ondergang van de Op Hoop van Zegen bij reder Bos vernomen heeft, een
klein verschrompeld figuurtje, met beide handen een pannetje met kliekjes omvat
houdend dat de vrouw van de reder haar meegegeven heeft bij wijze van troost(!).
Bij het episch drama staan de scènes min of meer op zichzelf en is er geen
verdeling in bedrijven. Als voorbeeld nemen wij Furcht und Elend des Dritten Reiches
(1937) van Bertolt Brecht, dat uit niet minder dan vierentwintig scènes bestaat,
scènes die slechts in zoverre met elkaar verband houden, dat zij op een of andere
manier een beeld geven van de Furcht en de Elend in het Duitsland van Hitler. De
speelduur van de taferelen is zeer verschillend: er zijn er bij die nauwelijks vijf
minuten duren, en er zijn er van bijna een uur, die dus het karakter krijgen van
een-akters.
De een-akter is een even volwaardig drama als een vijf-bedrijvige tragedie of
een uit vierentwintig scènes bestaand episch stuk, evenals een novelle even-waardig
is aan een twintig-delige romancyclus. Als voorbeeld van een een-akter kozen wij
La leçon (1950) van Eugène Ionesco. Het aantal personen is hier beperkt tot drie:
een leraar, zijn huishoudster en een jonge studente. De studente heeft aangebeld
en de huishoudster laat haar binnen (stemmingsinleiding); het meisje vertelt dat
zij les zal krijgen van de leraar, die daarop door de huishoudster gewaarschuwd
wordt (expositie). Het moment dat de leraar verschijnt kan men het motorisch
moment noemen: hièr begint de, nu en dan geraffineerd onderbroken, climax, die
de ontwikkeling tenslotte voert tot de crisis. De studente, aanvankelijk zelfbewust,
beantwoordt de vragen van de eerst nogal timide leraar, doch als deze constateert
dat het meisje niet kan aftrekken, verandert de verhouding. Eerst probeert de
studente nog hem te volgen, doch als de leraar overstapt van de

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

144
rekenkunde op de taalkunde, verliest zij volkomen haar zelfvertrouwen, terwijl de
leraar steeds zelfverzekerder wordt, hij gaat steeds luider praten, probeert zijn geest
op te dringen aan het meisje, dat vergeefs tracht te ontsnappen (zij krijgt kiespijn!).
Dan grijpt de leraar een mes en wil haar het woord ‘mes’ in alle talen tegelijk laten
uitspreken; het hele lichaam van het meisje verzet zich: zij heeft pijn aan haar tanden,
haar voeten, haar hoofd, haar oren, doch haar geest onderwerpt zich: zij spreekt
het woord ‘mes’ uit en de leraar doorsteekt haar. Deze daad betekent voor de
structuur van het stuk de peripetie, die onmiddellijk gevolgd wordt door de
katastrofe: de leraar realiseert zich wat hij gedaan heeft. Dan verschijnt weer de
huishoudster, die hem verwijten maakt (het is nu al de veertigste keer dat dit
gebeurt!), maar hem tegelijk bijstaat: èn door het meisje te helpen wegdragen, èn
door hem een armband met insigne (het hakenkruis) om de arm te spelden: ‘Tenez,
si vous avez peur, mettez ceci, vous n'aurez plus rien à craindre... C'est politique.’
Deze epiloog-scène eindigt met de uitleiding, die aansluit op de inleiding, feitehjk
de inleiding is voor het ‘wordt vervolgd’: er wordt gebeld en de huishoudster opent
de deur voor een nieuwe leerlinge.
Zoals uit bovenstaande analyse blijkt, vertoont deze een-akter (Ionesco sprak
van ‘drame comique’) een even volledige opbouw en afwikkeling als welk
avond-vullend toneelstuk: de structuur die Balthasar Verhagen gaf (zie § 139) is
volledig aanwezig.
Wat de bedoeling van Ionesco betreft: het is hem natuurlijk niet te doen om alleen
maar een schokkend ‘verhaaltje’ te tonen, ook hier is er een ‘boven-individuele’
bedoeling. Tot de hoofdtendentie teruggebracht: Ionesco heeft hier op tragikomische
en navrante wijze uitgebeeld: de drang die ieder mens heeft om de ander te
beheersen door diens tekortkomingen uit te buiten, een geldingsdrang die hier tot
vernietigingsdrang wordt, en eerst - tijdelijk - verdwijnt als de ander geestelijk en
lichamelijk vermoord is.

§149.
Tot slot willen wij nog tegenover elkaar stellen Den Spieghel der Salicheit van
Elckerlyc en Mariken van Nieumeghen als voorbeelden van respectievelijk episch
en dramatisch toneel, beide hoogtepunten uit onze dramatische literatuur, beide
stammend uit de laatste decennia van de vijftiende eeuw, en beide tot algemeen
thema hebbend: de barmhartigheid van God voor de zondige mens.
a. De schrijver van Elckerlyc gaat uit van een idee, het idee dat reeds in het begin
van het stuk naar voren gebracht wordt, nl. dat ieder mens moet sterven en
rekenschap geven van zijn leven op aarde. Bij Mariken van Nieumeghen
daarentegen gaat de auteur niet uít van een idee, hij schrijft er naar
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toé; het stuk is een drama waar de idee uit volgt.
b. Tegenover het rechtlijnig betoog in Elckerlyc staat de
verwikkeling-met-ontknoping in Mariken: de scènes met Moeye, het tafereel
in het café De Gulden Boom, het wagenspel, enz. - scènes die in een logische
en psychologische causaliteit uit en op elkaar volgen.
c. Als derde verschilpunt noemen wij: de gepersonifieerde abstracta uit Elckerlyc:
Tgoed, Duecht, Kennisse, etc., maar ook Elckerlyc zelf, zijn gegeven
grootheden; in hen is geen ontwikkeling; alle nadruk valt op de voortgang van
de idee. In Mariken daarentegen zien wij duidelijk de karakterontwikkeling, een
ontwikkeling die psychologisch verklaard kan worden en die blijkt uit de
opeenvolging der scènes. Heel duidelijk komt het verschil ook uit bij vergelijking
van Die Doot uit Elckerlyc met de duivel Moenen uit Mariken: die Doot is zuiver
personificatie van een idee, Moenen evenwel is een figuur met
karaktereigenschappen, een geperverteerde mens zou men kunnen zeggen
(en als zodanig een voorloper van Mephisto uit Faust van Goethe).
Samenvattend: Den Spieghel der Salicheit van Elckerlyc is algemeen-menselijk en
buiten-tijdehjk in het boven-individuele, Mariken van Nieumeghen is
algemeen-menselijk en buiten-tijdelijk in het individuele; Elckerlyc tóónt een
wereldbeeld in overeenstemming met dat van de Middeleeuwer (en sluit als het
ware de Middeleeuwse gedachten-ontwikkeling af), Mariken van Nieumeghen
verbééldt karakters in het raam van een wereldbeeld (en staat aan het begin van
een nieuw tijdperk); Elckerlyc is episch toneel, Mariken is aristotelisch toneel.

Proza en poëzie
§150.
Het verschil tussen proza en poëzie lijkt uitermate duidelijk, - pogen wij echter dit
verschil precies en zakelijk aan te geven, dan blijkt het toch minder gemakkelijk dan
wij dachten. Het eerste dat opvalt is, dat poëzie in tegenstelling tot proza (waar de
regels ‘vol’ gemaakt worden) een bepaalde regellengte heeft. Deze regellengte kan
overigens zeer verschillend zijn, ook in een en hetzelfde gedicht:
Als mijn moeder van dit leven scheiden moet,
welk' wondre zin
zal ik in haar simple woorden
vinden?
Marnix Gijsen
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Maar, wordt vaak gezegd, dit onderscheid is louter uiterlijk en dus van weinig belang.
Alvorens na te gaan of dit juist is, zullen wij eerst nog eens kijken of er nog andere
criteria voor het verschil tussen proza en poëzie te vinden zijn.

§151.
‘Het vers heeft rijm, het proza niet.’
In zijn algemeenheid is deze uitspraak natuurlijk onjuist. Niet alleen dat, historisch
gezien, het rijm oorspronkelijk slechts ‘versieringsmiddel’ van het proza was, doch
ook: als wij de definitie van rijm nagaan (overeenkomst van klank in beklemtoonde
syllaben), dan zullen wij herhaaldelijk opmerken, dat ook het proza vaak suggestief
gemaakt wordt door het rijm. Men lette in het volgende stukje proza b.v. eens op
de waarde van de ē- en ā-klank:
Misschien is het zoo nog het beste: eenzaam te zijn, want alleen de eenzame geeft
acht op de stilte.
Twee menschen kunnen bij elkaar zitten, en toch eenzaam zijn; ze spreken woorden,
die zijn als een zwijgend schaakspel tusschen hun heiden in. Maar hun gedachten
dwalen alleen over de leege wegen. Onafzienbare wegen van gelig zand, langs de
oevers der rivier tusschen het kreupelhout. Hun gedachten loopen traag, en vermoeid
van de zon, dan weer snel om een verre schaduw te achterhalen. Maar toen zij
aankwamen was het een schuwe vogel, die opvloog.
Albert Helman, Zuid-Zuid-West

Was in bovenstaand fragment het spel der klanken misschien niet voor iedereen
even duidelijk waarneembaar, onmiskenbaar is zeker het rijm in zinnen uit hetzelfde
boekje, als b.v.:
... schetterend rekken zich de padden in het moeras; dof ploft zich een roerdomp door
de natte blaren.

Vergelijken wij bovenstaand begin van Zuid-Zuid-West met de aanvang van Een
klein heldendicht van Herman Gorter, dan kunnen wij alleen maar zeggen, dat het
rijm in Helmans proza een grotere rol speelt dan in Gorters poëzie:
Een jonge arbeider kwam daar in het licht.
Hij wist niet wat te doen, want voor het eerst
moest hij meedoen aan een staking - of niet.
Hij was onzeker, voelde zich onzeker,
zooals een schip dat aan het strand der zee,
slingrend met beide kanten water schept.
Hij was teer en zwart, want zijn moeder had
hem opgeleid in 't katholiek geloof,
en hem hield vast die rijke en roode godsdienst.
Maar hij was knap en vast, en de kameraden
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hadde' hem geopenbaard den klassenstrijd,
die alle krachten vraagt van d'wordende
Man. - Zoo ging hij nu door lichten dag.
Wat zou hij doen, met hen meegaan of niet?
De blos maakte zijn zwarte wang vuurrood.

§152.
Andere elementen die in de poëzie naar voren komen: plastiek, beeldspraak,
stijlfiguren, - de voorbeelden die wij in de aan deze onderwerpen gewijde
hoofdstukken gaven, tonen aan dat deze elementen, evenmin als het rijm, het
uitsluitende voorrecht zijn van het vers. Men kan zeggen dat zij meer in poëzie dan
in proza voorkomen, zij zijn dus ten hoogste elementen van een gradueel, niet van
een essentieel verschil. De strofenbouw dan? In de eerste plaats bestaan er talloze
gedichten zonder strofenbouw (Ilias, Odyssee), vervolgens: wat bij de poëzie de
strofen zijn, zijn in zekere zin de alinea's in het proza (men zie b.v. de strofenbouw
in De archeologische vondst van Marnix Gijsen, § 122), - al geven wij natuurlijk
onmiddellijk toe, dat door de regelmaat (die in het proza nooit zo voorkomt) de
strofen mogelijkheden bezitten, die de alinea's niet kennen. Daar het evenwel geen
eis van poëzie is, dat de strofen regelmatige bouw hebben, mogen wij zeggen: ook
hier is geen essentieel doch slechts gradueel verschil.
Hetzelfde geldt voor het metrum: in vele gedichten is er geen bepaalde maat
(Middeleeuwen, Romantiek, Modernen), terwijl, een hoogst enkele maal, een
proza-schrijver merkwaardigerwijze wel een bepaald metrum nastreeft, nl. Arij Prins,
in wiens boek De heilige tocht duidelijk de jambemaat te onderkennen is. Hier volgt
het begin van het negende hoofdstuk:
In avond, open-helder, het stille meer, waarlangs het leger trok, door
gladheid was als ijs: zóó vast het water lag in klare hemel-kleuring door
dalen zonuitstralen, dat, in het hooge blauw-verwazen, oranje-vederend
vervlood. Er was een rust in reine lucht, waardoor geluiden verre klonken.
Van over water kwam een schreeuw, ofschoon geen vaartuig was te zien,
en hoog een krijgsgezang sloeg uit de rijen op, die in de schuine stralen
gingen. De laatste schijn in warme goudstof-waze was om de menschen
heen - een duistering door zon, die in omslotenheid kurassen zacht naar
rood deed vlammen, en sintel-gloed op lijven bracht, zoodat een kleed
van karmozijn-vol-fellen-pronk werd door de purpering van vurig moer
bevangen. Het geel van eenen wapenrok, door ouderdom vervaald,
scheen als fluweelen stof in rijkdom op te smeulen, en het sombere van
jagerskleur met warmte in glooijen, zooals het struiken-groen in woud,
dat wordt door blaâren-duister heen van gulden schijn betroffen...
Vergelijken wij dit fragment met b.v. het begin van de Reinaert dan zien wij dat dit
proza veel sterker metrisch is dan deze poëzie.
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Willem, die Madocke maecte,
Daer hi dicken omme waecte,
Hem vernoide so haerde
Dat die avonture van Reinaerde
In dietsche was onvulmaket bleven
(Die Aernout niet en hadde vulscreven),
Dat hi die vite dede soeken
Ende hise na den walschen boeken
In dietsche dus hevet begonnen.
God moete hem siere hulpe jonnen!

§153.
In het hoofdstuk over metrum en ritme zagen wij, dat metrum nièt, doch ritme wél
een noodzakelijk bestanddeel van de poëzie uitmaakte. De vraag of ritme dan
misschien het kenmerk is waardoor de poëzie zich van het proza onderscheidt, kan
evenwel ook niet zonder meer bevestigend beantwoord worden. Immers, ook de
goede proza-zin heeft ‘een natuurlijke beweging, expressief gemaakt door de
wisselende intensiteit van temporeel, dynamisch en melodisch accent’. Men vergelijke
in dit verband wederom de fragmenten van Zuid-Zuid-West van Helman en Een
klein heldendicht van Gorter. Ook hier zouden wij dus in feite niet méér kunnen
zeggen, dan dat, als regel, het ritme een sterker functie in de poëzie heeft dan in
het proza, m.a.w. dat het verschil niet essentieel doch gradueel is. Hier evenwel
begaan wij een fout: het proza-ritme kunnen wij niet geheel op één lijn stellen met
het vers-ritme, en thans komen wij terug op ons eerste punt van verschil: de al of
niet bepaalde regel-lengte.
In zijn boekje Kleine deutsche Versschule heeft de schrijver Wolfgang Kayser
zich het volgende experiment veroorloofd: de proza-zin
In höchster Wut schrie er: Verflucht! Auf ewig soll der verdammt sein,
der die Nachricht brachte!
gaf hij vervolgens weer in versvorm:
In höchster Wut schrie er: Verflucht! Auf ewig
Soll der verdammt sein, der die Nachricht brachte!

Dit zijn zeker geen ontroerend schone verzen, doch het zijn verzen, en bij goed
lezen merken wij nu op, dat zij anders gelezen worden dan dezelfde woorden in
proza-vorm. In dichtvorm is de pauze na ‘Verflucht’ kleiner geworden, ‘soll der
verdammt sein’ wordt iets langzamer gezegd. Onze indruk van het geheel is, zoals
Kayser opmerkt, dat het proza onrustiger is, dat in de poëzie een zekere regelmaat
gekomen is. Daar komt nóg iets bij: door de plaats die b.v. ‘ewig’ heeft (aan het eind
van een regel die enjambeert) komt dit woord sterker naar voren.
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§154.
Men heeft, ook in het Nederlands, wel eens willenaantonen dat sommige, weinig
ritmische, poëzie best als proza, en sterk geritmeerd proza als poëzie geschreven
kan worden. Ten onrechte evenwel. Nemen wij enkele verzen uit het zoëven
aangehaalde gedicht van Gorter:
Maar hij was knap en vast, en de kameraden hadde' hem geopenbaard
den klassenstrijd, die alle krachten vraagt van d'wordende man.
De kleine pauze na ‘kameraden’ waardoor dit voor Gorter zo belangrijke woord even
in ons blijft naklinken en bijzondere aandacht krijgt, de korte pauze na ‘wordende’
die een spanningwekkende functie heeft, een spanning die dan zijn oplossing vindt
in het woord ‘man’, krachtig en fel, deze twee pauzen verdwijnen, en het karakter
van het stukje verandert, het verliest alle spankracht.
Misschien is het zoo nog het beste:
eenzaam te zijn, want alleen
de eenzame geeft acht op de stilte.

Bij deze omzetting in dichtvorm van enkele prozaregels van Helman, zien wij iets
dergelijks: ondanks het sterk-ritmische karakter verandert er wezenlijk iets als wij
het zó neer schrijven. Het woord ‘alleen’ krijgt veel meer nadruk doordat het
gescheiden wordt van ‘de eenzame’, woorden die in het proza als een geheel gelezen
worden.
Natuurlijk is dit laatste experiment minder overtuigend, immers ook een andere
indeling in versregels is mogelijk, maar toch menen wij hiermede te hebben
aangetoond, dat het feit dat iets in dichtvorm geschreven is, géén kwestie is van
uiterlijkheid, m.a.w. dat het essentiële verschil tussen proza en poëzie juist bestaat
in het gebruik van bepaalde regellengten. Immers, door deze regellengte wordt het
ritme beïnvloed.
Proza en poëzie vertonen beide ritme; op het ritme van het vers, het versritme,
werken echter óók factoren, die bij het proza niét aanwezig zijn: tegenover het
zinsritme van het proza staat het versritme van de poëzie. Concluderend kunnen
wij dus zeggen:
voor het verschil tussen poëzie en proza zijn plastiek, rijm en metrum niet
de essentiële factoren; het essentiële punt voor poëzie is het versritme,
beïnvloed o.a. door de bepaalde regellengte.

§155.
Het spreekt vanzelf dat de indruk, dat men met een gedicht te doen heeft minder
duidelijk wordt bij zeer lange en onregelmatige versregels. Zo is er een soort
tussenvorm tussen poëzie en proza ontstaan, die wel genoemd wordt: het vrije
dynamische vers, prozagedicht (of ook wel met de
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Franse termen: vers libre of poésie parlante), verzen die dus geen rijmschema,
geen regelmatige strofenbouw, geen metrum en geen uniforme regellengte vertonen,
- al wordt tussen vers libre en poésie parlante nog wel dìt verschil gemaakt, dat de
laatste bovendien is ‘geschreven in de gewone spreektaal en in een ritme als van
de gewone spreektaal’ (C. Buddingh'). In het buitenland werd dit genre vooral
beoefend door een Walt Whitman (1819-1892) in Amerika, door een Paul Claudel,
een Blaise Cendrars in Frankrijk. Ook in Nederland vinden wij voorbeelden van deze
proza-ge-dichten, b.v. bij J.C. van Schagen, Paul van Ostaijen, Wies Moens.

Paul van Ostaijen: Het stille lied
Voor de zoveelste maal heb ik Botticelli over het land zien gaan,
die bloemen zaait.
En weer strekken de bomen hun geweldig bottende takken,
levensdrift die de Japannezen begrepen.
De avond weerhoudt zich te vallen, de mensen haasten zich in dit jong getij,
arme schelp vissers met de wilde hoop:
tans zal de vloed hun rijkdom zijn.
De huizevlakken en hun toonprojeksies, die zijn afstand tussen hen en mij,
verdringen mij naar 't diepst van mijn geweten.
Doch niet meer een roes is tans de Lente die van mij gaat,
niet meer het zwak geloof: dit is zich geven.
Mocht het mij tans worden het bruidsgetij der wijze maagden;
God in mij moet ik wekken, - Jesus en Lazarus tevens,moesten ook mijn nagels in mijn vlees de vreselikste beproeving enten:
de snik, het ‘alles is volbracht’ en de drie-dagen-dood.
Nog niet heb ik het leed, het grote godsgeschenk, begrepen.
Nog sta ik dwaas vóór al de wonderen en ben nog steeds mijn eigen demoed
zoekend, die mij de sleutel geven moet.
Tans zal ik enkel daarvoor zorgen:
olie te hebben te allen tijde, want wanneer de bruidegom komt weet geen.
Eenieder hoeft gereed te zijn,
want plots kunnen lichten de schaduwen van de bomen doen zinken,
dan is de bruidegom dichtbij.
Hij die de bruidegom van het Leven vóór de poort laat staan,
zal blijven onbevrucht een ganse leven.
Doch hij, - o mocht ik reeds een ver Hosannah horen! die olie had, de bruidegom zal in hem de lichten omzetten
en hij zal zijn hooglied mogen zingen, de klare stem van God
Dit lied dat staan zal in de werkelikheid der dingen
als de gebeurtenis van een ruimere Lente,
na de hopeloze wentelingen van een lange jarereeks.
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Dit Lied van Paul van Ostaijen is een gedicht, dat, poëzie blijvend, het proza nadert;
ook omgekeerd kan het proza de poëzie naderen; men spreekt dan wel van ritmisch
proza, een vrij ongelukkige term. Wat Lodewijk van Deyssel betitelde als
Proza-gedichten zouden wij dus in deze zin ritmisch proza willen noemen. Als
voorbeeld volge hier een fragment uit Het Leven van Frank Rozelaar (1956):
De ochtend is zoo mooi en stil, mijn papier lag in de zon, mijn letters
fonkelden... Ik kreeg het gevoel, dat mijn hand tegen het Leven misdeed,
indien zij onbekoorlijk schreef of over iets anders dan over de heerlijkheid
des Levens. Het is zoo stil. Wijd is de hemel, blaauw, doormarmerd met
wolken-wit. De tuin is in zon. Glanzend groen waayen stilletjes en zwaar
lage sparretakken. Hooge eikjes zijn brons en groen. Als een Chineesch
torentje staat een sparremast, met zijn afhangende appels in de lucht,
licht-, zon-groen ligt het gras en met schaduwen. Aan sommige sprietjes
fonkelt de daauw. Eén tengere zonnebloem staat er recht-op.
Zacht ligt zonneschijn in mijn kamer over veel heen. En de vensters zijn
met witte zonne-kant behangen. Een schaduw-tak van lenig afhangenden
wingerd beweegt er nu en dan heel even door. Op de blinkende klok is
een klein zonlicht-sterretje, dat fel straalt van regenboog-kleuren. Vogels
fluiten. Het gelijkt op ontwaak-geluidjes van héele kleine kinderen. Nu en
dan ruischt de wind door de boomen zoo als de zee aan het strand...
Stil en klein ben ik en blij. Werkt mijn verbeelding thans diep? Heb ik
groote gedachten? Gevoel ik innig? Ben ik in Hooger-Leven
opgenomen?... Een vogel-schaduw snelde door het zonne-kantwerk van
het venster, het duiken van iets donkerders in zilver-witte diepte.
Een laatst licht groen vlindertje danst in de lucht.
Het Leven is goed. Ik ben blij.
Achter deuren, achter mij, neuriet stil voor zich heen een lieve stem.
O stem, stemmetje, hoe bloeit, dadelijk nu je weêr weg bent gegaan,
naklank in mij in teederheid bleeker dan zilver.
Dit is een vogel klein, die zingt tot in mijn ziel.

§156.
Tot slot van deze kleine bloemlezing van letterkundige fragmenten uit het
grensgebied tussen poëzie en proza, volgt hier een tweetal bladzijden uit een lyrisch
opstel van Lodewijk van Deyssel over een boek van Emile Zola (Le Rêve): Zolaas
nieuwe Boek.
Dat boek is zoo goud en zoo wit, ja van een zwaar gouden witheid. En
ik, nu ik 't in me heb, zie ik me als staand in een hitte van
goud-wittenschijn, en zoo wil ik mij keeren om te spreken met, in mijn
taal, beheerschende oogen en een zwaar-luide stem. O, ik ben zoo
verwonderd. Ik hen getild in een hemel van gouden ontroering, om er te
lachen den dof verdwaasden, den heesch dronkenen lach van de opperst
bedwelmende, de moordende vreugde, ik ben te-ruggesmakt in een
wereld van witte, lijk-witte weeën, om er te weenen het bevend geschrei
van den eindloos verschietloozen weemoed. En nu wil ik spreken, maar
zal ik wel kunnen, want ik dool nog maar stamelend,
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als een kindje aan den leiband, kijkend met wijd-gespannen oogen in de
geweldige wereld van wijd witgouden lichten, die, als een opperste gewelf
van reine hoogte, een hal van goud doorzond sneeuwlicht, een dag van
teêrjonge, blankjeugdige liefde, over mij heen is gebogen. En ik treed en
ik zoek naar den stap, naar den stijl, om hoog-vast in te gaan, om
zuiver-zeker in te spreken, mijn heerlijk en heilig gevoelen. Kon ik mij
los-wringen uit de taal en hooger opgaan in een andere, rijkere, lichtere
wereld van woorden. Ik mag kloppen en hameren tegen daverende
hoogten, met mijn willende hoofd schuin-op in heet begeeren, ik mag
gaten slaan in de lucht, om er zuiver geestdrift-goud uit te doen stroomen,
ik kán mij niet heffen tot die uiterste taaikracht, die ik wil, om alle hoofden
te doen buigen voor mijn waarheid. Want, hier! botte schedels van
laf-hartige menschen, hier! éenvormige doodskoppen op laag-levende
lijven, ik wil 'et slaan in uw hoofden met rinkelend geweld, ik wil dat 't
klinke door uw dor hoofd-gebeente, dat uw haren opwaayen en uw oogen
uitstralen den goud schijnenden weêrklank van mijn hoog-driftige vreugd.
Want mijn lijf was in den dag, den wit-blauw-gouden dag, die mij zachtjes
omwoei met zijn lichtende schijnen, toen is in mij gestegen, stil en bevend
zich breidend, een diepere dag, gouder goud, lichter wit. Hij is gestegen
van verre wegen, diep uit de eerste jeugd van mijn ziel, hij is doorgebroken
door mijn verbrijzeling en door mijn tranen zie ik hem gaan, ik kan slechts
staren waar hij komt waren als een wade van wit schitterlicht. O, ziet
boven de boomen de wolken komen, gesluierde bruiden met bloem-blanke
huiden, geruischloos aanzwevend in 't licht en in 't licht bevangen van 't
lichtend Verlangen, zacht zilverend uit hun gezicht.
Zij zweven in scharen, zoo zacht aangevaren, en naderen stil naar het
licht, zij zijn witte droomen van de aarde gekomen, die stijgen in 't heet
hemellicht. Maar als zij verschijnen, doet 't Licht ze verkwijnen, hij
doorboort de hoofden, die in hem geloofden, hij verschroeit de borsten,
die verlangen dorsten, de gesluyerde bruiden vergaan, zij verteedren, de
broozen, tot wit-zilvren rozen, en in bloemenregen, zoo wit neêrgezegen,
betooyend de boomen, bekleedend de wegen, in parels geregen, in
donzen versiering voor de lijkfeestviering der schoon-doode droomen.
En in de aanduisterende nachten staan de boomen en wachten en breiden
hun witte luchters hoog, de witte wegen spreiden hun zachte vachten uit
en schijnen op in 't duister. O, luister, dan suist er, in 't wind-weegefluister,
een bevende zucht door de lucht, en van de transen gaan maneglansen
verzilvren het stille gerucht. En dalend komen zij tot de boomen en steken
de witluchters aan tot zilvren lichten, wit opgericht en weêrschijnend het
rouwlicht der maan. En zingend droomen de witte boomen hun zilvren
weeën luid, en klagen lang om het dood verlangen der witte bruiden.
Dit fragment begint zeer zeker als proza, het eindigt even ontegenzeggelijk als
poëzie, - typografisch op proza gelijkend. Is dit nu een bewijs tegen onze conclusie,
dat de poëzie zich van het proza onderscheidt door zijn versritme, bewerkstelligd
door de bepaalde regellengte? Naar onze mening niet: Van
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Deyssel heeft in dit stuk niet-essentiële elementen (rijm en metrum) op een dergelijke
wijze gebruikt, dat hierdoor een versritme ontstaat. Het is een experiment dat zeker
knap is, doch het lijkt ons van een ietwat onnatuurlijke opzettelijkheid niet vrij te
pleiten.
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Richtingen en stromingen
§157.
Er zijn in hoofdzaak drie factoren die het karakter van een kunstwerk bepalen:
de stof, d.i. datgene wat de kunstenaar in zijn werk tot uiting wil brengen, de
kunstenaar, dus het karakter, het temperament, de geaardheid van de schrijver,
componist, schilder, enz.
de tijd, d.w.z. de periode waarin de kunstenaar leeft, immers, hoe oorspronkelijk
en zelfstandig een dichter ook is, de tijd zal altijd mede zijn stempel drukken op zijn
werk.

§158.
In het meest evenwichtige kunstwerk zullen de beide elementen gevoel en verstand
in een harmonisch evenwicht staan. Toch zien wij herhaaldelijk, dat een dezer
factoren de boventoon voert, en dit heeft tot gevolg, dat men in de literaire kunst
wel tegenover elkaar stelt:
a. significatieve kunst, en
b. musische kunst.
In de significatieve kunst overheerst de gedachte, de betekenis der woorden is
scherp omlijnd, de opbouw en voortgang zijn logisch, en gewoonlijk leidteen dergelijk
gedicht tot een bepaalde conclusie; het significatieve gedicht is voor alles een
‘gedachten-geheel’. Voorbeelden van deze dichtkunst vinden wij bij E.J. Potgieter,
Albert Verwey, P.N. van Eyck, Simon Vestdijk.

Albert Verwey: Aan een sterrekundige
Ge kent de sterren en ge meet hun banen
En zonder hoge en nachtelijke wacht
Schouwt ge op uw blad de paden die niet tanen,
Weegt bol en bol: hun afstand, zwaarte en kracht.
Het heel heelal hangt rond uw kluis op aarde,
Hangt om het brein van dit klein mensekind,
Het wentelt en vindt nergens groter waarde
Dan dat het in uw geest zichzelf hervindt.
En waar in 't landlijk huis de lieven wonen,
Daar klopt het hart dat in zijn donkre slag
De liefde bindt van zonnen en aeonen
Aan die van vrouwenoog en kinderlach.
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Bij de musische dichtkunst daarentegen overheersen de klank en het ritme, de
muzikaliteit en de beweging. Tegenover het meer statische van de significatieve
dichtkunst staat hier het dynamische; de gedachten-inhoud raakt op de achtergrond,
de betekenis der woorden is minder scherp omlijnd (doch suggestief). Een musisch
gedicht leidt gewoonlijk niet tot een conclusie, doch wekt een sfeer, een gevoel.
Musische dichtkunst leidt soms (doch zeker niet noodzakelijk) tot poésie pure (zie
§ 100). Behalve de reeds vroeger opgenomen gedichten als En rade van Jan
Engelman en Lied van Anthonie Donker, is nog een voorbeeld van musische
dichtkunst:

Bertus Aafjes: Waarom, mijn lief
‘Waarom, mijn lief, ben je zo koel
en hoogjes van de tinnen;
en is er wel een ander doel
dan vrijen en beminnen?’
‘Ik ben, mijn lief, ik ben niet koel
noch hoogjes van de tinnen,
maar als de avond valt, dan voel
ik mij bedrukt van binnen.’
‘Dan zou ik willen zijn gelijk
de allerhoogste bomen,
daar kan de wind zo koninklijk
dwars door de blaren stromen.’
‘Maar van dat groot en machtig lied
raak ik bedrukt van binnen,
ik wil wel, maar ik durf het niet,
tot aan der dood beminnen!’

De meeste gedichten zijn nóch uitgesproken voorbeelden van significatieve, nóch
van musische dichtkunst, gewoonlijk zullen zij tussen deze twee uitersten in staan:
‘Poésie et raison se distinguent toujours, elles s'ignorent quelquefois, elles ne
*
sont pas ennemies’ (Henri Brémond).

§159.
Nog een enkel woord over de factor van de tijd waarin de kunstenaar leeft. Niet
alleen aan de taal zal men een bepaald tijdperk herkennen, maar ook aan de geest
die uit het kunstwerk spreekt, zijn beelden, de hele sfeer.

*

Dichtkunst en rede zijn nimmer hetzelfde, soms kennen zij elkaar niet, maar zij zijn niet elkaars
vijand.
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In elk tijdperk zijn er twee factoren die naast en tegenover elkaar staan: de
behoudende en de vernieuwende, traditie en reactie, (welk woord hier dus een
geheel andere betekenis heeft dan in de politiek!). Zo zullen wij telkens zien bij een
nieuwe stroming, dat in zekere zin bepaalde lijnen dóór-getrokken worden, lijnen
die ook reeds in het voorafgaande tijdperk aanwezig waren, terwijl aan de andere
kant zekere verschijnselen uit deze nieuwe stroming juist een reactie vormen op
het voorafgaande, zoals blijken zal uit de behandeling van enkele van de
voornaamste tijdvakken, richtingen en stromingen uit onze vaderlandse letterkunde.

§160. Renaissance
De Renaissance is een beweging op het gebied van kunst en cultuur die haar
oorsprong vindt in het Italië van omstreeks 1300. Haar naam ontleent ze aan het
feit dat de belangstelling voor en de navolging van de klassieke kunst der Grieken
en Romeinen een dergelijke omvang namen, dat men van een wedergeboorte kan
spreken. Toch zouden wij dit niet als enig of zelfs maar als eerste kenmerk van de
Renaissance willen noemen, immers, zij komt voort uit een, vergeleken met de
Middeleeuwen, geheel nieuwe geesteshouding:
1. De kunst van de Middeleeuwen was, behoudens enkele uitzonderingen als in
mystiek, kunstlied e.d., vóór alles gemeenschapskunst; in de Renaissance zien
wij hoe deze gemeenschapskunst plaats maakt voor een veel meer
individualistisch gerichte.
2. Bij het hele denken en doen, de hele levenshouding van de Middeleeuwer
stond God in het middelpunt; in de Renaissance zien wij hoe dit niet langer het
geval is, niet meer God doch de mens komt in het centrum te staan: tegenover
het theocentrische van de Middeleeuwen zien wij in de Renaissance het
antropocentrische.
3. Deze hoge waardering voor de mens, voor de zelfbewuste, krachtige mens
die het heelal poogt te doorgronden, de loop der sterren nagaat, nieuwe
werelden ontdekt, vindt men ook in de klassieke Oudheid. Men bestudeert
deze Oudheid, krijgt een groeiende bewondering voor de grootheid en hoogheid
van haar denken en haar kunst, en men streeft ernaar deze schoonheid te
doen herboren worden.
4. De schoonheid die zovele Middeleeuwse kunstwerken kenmerkt, was nooit
het uitdrukkelijk doel van de kunstenaar: de Middeleeuwer wilde God eren
(kathedralen en schilderijen, mystiek, Beatrijs, Marieken van Nieumeghen,
enz.), hij wilde lezer of toehoorder boeien door zijn vertellingen (rid-
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derromans), hij wilde uiting geven aan zijn spotlust (Van den Vos Reinaerde),
etc., de schoonheid was a.h.w. de toegift van het kunstenaarschap. De
Renaissancist evenwel streeft bewust en opzettelijk naar het scheppen van
schoonheid.
5. De mens wenst niet meer aan te nemen op gezag, zèlf wil hij onderzoeken,
zelf alles bestuderen.
Het zijn in hoofdzaak deze vijf kenmerken die de Renaissance onderscheiden van
de Middeleeuwen.

§161.
Renaissance en Humanisme zijn niet los van elkaar te denken. Bij de term
Humanisme denken wij allereerst aan de hoge waardering van de menselijke
persoonlijkheid, wij zouden het begrip kunnen omschrijven als: de geesteshouding
die, onder invloed van het klassieke denken, vóór alles de menselijke waarde en
waardigheid in het centrum plaatst. Gewoonlijk wordt met de term Renaissance
aangeduid: de alle levensuitingen omvattende beweging, terwijl Humanisme
gereserveerd is voor de wijsgerige, in het algemeen de wetenschappelijke richting
in de Renaissance. De oorsprong van Renaissance en Humanisme vinden wij in
Italië, zoals wij reeds zagen: Dante Alighieri met La vita nuova (1292) en La divina
commedia (1307-1314), Francesco Petrarca (1304-1374) met zijn Canzoniere
(Sonnetten en liederen voor Laura), Giovanni Boccaccio (1313-1375) met zijn
Decamerone; in Frankrijk noemen wij de Pléiade-dichters, o.a. Ronsard en Du Bellay
(16de eeuw), in Nederland Jonker Jan van der Noot, Carel van Mander, en uit de
bloeiperiode P.C. Hooft, G.A. Bredero en C. Huygens (16de en 17de eeuw).
Als humanisten verdienen vermelding: de Engelsman Thomas More (Morus) met
Utopia (1516) en de Nederlander Desiderius Erasmus (1469-1536) met o.a.
Encomion morias (De lof der zotheid, 1511) en Colloquia familiaria (Samenspraken,
1519 en volgende jaren).

§162. Barok
Onmiddellijk volgend op de Renaissance, ten dele er mee samenvallend, ontstaat
de Barok. De naam ‘barok’ is waarschijnlijk afkomstig van het Portugese woord
‘barroco’, d.i. een onregelmatig gevormde parel, en het is inderdaad dat ietwat grillige
dat de Barok kenmerkt. (Een andere verklaring is die, teruggaand op de naam van
de Italiaanse kunstenaar Barocci.)
De Barok is ten dele een voorzetting van, ten dele een reactie op de Renaissance:
de verworvenheden van de Renaissance vinden ook hun toepassing in de Barok,
doch daarnaast zijn er ook punten waardoor Renaissance en Barokjuist tegenover
elkaar staan.
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Jan Mostaert: Aanbidding der H. Drie Koningen (Rijksmuseum, Amsterdam)
... tegenover het statische van de Renaissance
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P.P. Rubens: Aanbidding der Koningen (Koninklijk museum, Antwerpen)
staat het dynamische van de Barok... (zie § 162)
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Als voornaamste kenmerken van de Barok noemen wij:
a. een grote bewogenheid: tegenover het statische van de Renaissance staat het
dynamische van de Barok;
b. een werken met felle accenten en sterke effecten: contrasten, paradoxen e.d.;
c. een versterking van het religieuze element (mede bepaald door het samengaan
van Barok en Contra-Reformatie), waardoor het individualistische van de
Renaissance ietwat teruggedrongen wordt.
De term ‘barok’ werd het eerst gebruikt bij de beeldende kunst (een typisch
barok-kunstenaar is b.v. Rubens), daarna ook bij muziek (J.S. Bach en G.F. Handel)
en literatuur. Te onzent zijn de belangrijkste barokschrijvers Joost van den Vondel
(in een groot deel van zijn werk), Jeremias de Decker (b.v. Goede Vrijdag) en Heiman
Dullaert (zie de geciteerde gedichten in § 113 en § 114).

§163. Classicisme
In de achttiende eeuw ontstaat in ons land een sterke zucht tot navolging van de
Franse classicistische dichters der zeventien de eeuw Corneille, Racine, Molière,
terwijl de voorschriften betreffende poëzie van Boileau (in zijn L'Art poétique) strikt
opgevolgd worden. Deze periode in onze achttiende-eeuwse letterkunde wordt het
Classicisme genoemd; zij kenmerkt zich dus door: navolging van de Franse
classicistische dichters, een sterk streven naar een uiterst gepolijste vorm, een
afkeuren van elke onregelmatigheid, en een sterker wordende verstandelijke inslag.
Grote kunstenaars heeft dit tijdperk der ‘Dichtgenootschappen’ te onzent niet
opgeleverd; op het gebied van het drama kan Pieter Langendijk met ere genoemd
worden.

§164. Rationalisme en sentimentalisme
De achttiende eeuw brengt ook een overheersing van de rede (ratio): men poogt
alles verstandelijk te verklaren, en dit heeft op allerlei gebied zijn uitwerking: op
godsdienstig terrein leidt het tot christendom boven geloofsverdeeldheid, en, vooral
in het buitenland, op den duur tot atheïsme, op staatkundig gebied tot ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’, terwijl ook het onderwijs op rationalistische leest
geschoeid wordt. Het Rationalisme vinden wij bij ons b.v. terug in de Spectatoriale
geschriften van een Justus van Effen. Gelijktijdig met het Rationalisme zien wij zijn
tegenhanger, het Sentimentalisme, opkomen: een sterk overheersen van het gevoel.
In Duitsland schrijft Goethe Die Leiden des jungen Werthers, Klopstock Der Messias.
Ver-

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

161
tegenwoordiger van het Sentimentalisme in Nederland is Rhynvis Feith met Julia
(1783) en Ferdinand en Constantia (1785).

§165. Romantiek
Ook de Romantiek kunnen wij weer niet los denken van de voorafgaande
bewegingen: de bestudering van de natuur door de rationalisten bracht sommigen
tot natuurliefde, en deze is, evenals het reeds behandelde Sentimentalisme,
kenmerkend voor de Romantiek. Tevens is deze beweging een reactie, zowel op
het Rationalisme als op het Classicisme: een, soms onbeheerst, uiten van de
gevoelens, een breken met alle mogelijke vormvoorschriften. Gaan wij nu na
waardoor de literatuur uit de Romantiektijd zich kenmerkt, dan komen wij tot de
volgende punten:
1. individualisme: de eigen gedachten en gevoelens worden op de voorgrond
gesteld, de kunstenaar zoekt niet naar wat hem bindt aan de anderen, maar
naar wat hem van dezen scheidt. Zelfs in zijn uiterlijk toont hij zijn anderszijn
dan de burger (distinctie-drang): kleding, wilde haardos, enz.
2. opstandigheid tegen het burgelijke, verachting voor of lijden aan ‘de wereld’
(Weltschmerz). Een tijdgenoot van Heinrich Heine, George Herwegh, schreef:
Bis unsre Hand in Asche stiebt,
Soll sie vom Schwert nicht lassen:
Wir haben lang' genug geliebt
Und wollen endlich hassen.

3. liefde voor de natuur. De afkeer voor de mensen gaat gepaard met een zich
één voelen met de onbedorven natuur. In The Dream (1816) van Lord Byron
wordt van de hoofdpersoon gezegd:
(He) made him friends of mountains; with the stars
And the quick Spirit of the Universe
He held his dialogues, and they did teach
To him the magic of their mysteries;
To him the book of Night was open'd wide,
And voices from the deep abyss reveal'd
*
A marvel and a secret. - Be it so!

*

Hij sloot vriendschap met bergen; met de sterren
En de snelle Geest van het Heelal
Hield hij samenspraken, en zij leerden
Hem de toverkracht van hun geheimen;
De Nacht was voor hem een geopend boek
En stemmen uit de diepe afgrond openbaarden
Een wonder en een geheim. - Aldus zij het!
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4. religieuze verdieping. In Duitsland schreef Novalis zijn Geistliche Lieder
(Hymnen an die Nacht, 1800), in Frankrijk Chateaubriand Le Génie du
Christianisme (1802) en Les Martyrs (1809), Lamartine zijn Méditations
poétiques (1820). Wat het protestantisme betreft: in Nederland komt het Réveil
op: een streven om de godsdienst persoonlijker en inniger te beleven (Willem
de Clercq, Isaäc da Costa, enz.).
5. historische belangstelling. Deze blijkt zowel uit het opnieuw lezen en uitgeven
van werken uit het verleden, als uit de bloei van de historische roman. Reeds
in 1765 gaf Bishop Thomas Percy zijn Reliques of ancient English Poetry in
het licht, in Duitsland volgden Herder met Stimmen der Völker in Liedern, Von
Arnim en Brentano met Des Knaben Wunderhorn (1806); voor Nederland werd
dit werk o.a. verricht door de Duitser (!) Hoffmann von Fallersleben: Horae
Belgicae (1831 vv.). Balladeske liederen schreven Sir Walter Scott, Uhland,
Schiller, Goethe, Bürger; historische romans Sir Walter Scott, en onder diens
invloed mevrouw Bosboom-Toussaint, Jacob van Lennep, en anderen.
6. humor-cultus. Onder humor verstaan wij niet het alleen maar lachwekkende;
tussen geestigheid en humor is er dit grote verschil: geestigheid richt zich tot
de geest, humor tot het gevoel (niet ten onrechte spreekt men van ‘gevoel voor
humor’ hebben). Het kenmerkende van de humor is, dat hij twee-polig is: van
de ene kant wekt hij op tot lachen, van de andere kant ontroert hij. Hij is minder
een lach en een traan, dan wel een lach in een traan; een van de prachtigste
voorbeelden van humor vinden wij in de oudere films van Charlie Chaplin.

§166.
Al deze kenmerken nu staan niet los van elkaar: er is een gemeenschappelijke
ontstaansgrond, één kiemcel waaruit ze voortkomen, en deze is: de romanticus leeft
in onvrede met het hier en het nu. Hij ziet het onharmonische van dit leven en
verlangt naar het, onbereikbare, harmonische. ‘Romantiek is de geluksdroom van
het onvervulbare’ (Anthonie Donker). Het bekende lied van Franz Schubert Der
Wanderer geeft het in zijn laatste regel precies aan: ‘Dort wo du nicht bist ist das
Glück’. Als wij nu de zes genoemde kenmerken nog eens nagaan, zien wij hoe zij
inderdaad voortkomen uit die ene kiemcel: de onvrede met het hier en het nu. De
romanticus ziet het lelijke, onharmonische om zich heen, hij wil er zich van
onderscheiden, losmaken (1), hij komt er tegen in opstand (2), of hij poogt er om te
lachen, wetend dat hij er toch niets aan veranderen kan: ‘humour’, schreef André
Miguel, ‘est le sourire de la révolte’ (6), hij zoekt troost in de natuur (3), in de
godsdienst (4), of hij poogt aan het heden te ontkomen door onder te duiken in
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het verleden (5) of het exotische.
De naam Romantiek onstond ca. 1800 in de kring van Schlegel, Tieck en Novalis,
een drietal dichters in Jena. Aanvankelijk werd de naam alleen gebruikt ter
kenschetsing van de epische ridderpoëzie (ridder-roman), doch later werd het begrip
ruimer genomen en vielen er alle literaire voortbrengselen onder, die door de boven
omschreven geest gekenmerkt werden, terwijl ook in de muziek, de schilderkunst
e.d. de naam Romantiek opgang maakte. In feite komen romantische kunstenaars
voor in elke periode (de romantiek is van alle tijden), doch in de
achttiende/negentiende eeuw overheerste deze stroming, en daar spreekt men van
de Romantiek.

§167.
Omstreeks 1900 komt er in ons land een beweging op die wij Neo-Romantiek
noemen, en die zich vooral kenmerkt door de herleving van een nu enigszins anders
geaarde historische roman, doch ook vindt zij haar stof in het exotische, in het
mysterie van het leven e.d.
Het verschil tussen de historische roman uit de Romantiek en die uit de
Neo-Romantiek kunnen wij in de volgende hoofdpunten samenvatten:
a. Terwijl in de historische roman van de Romantiek de schrijver uitgaat van
historische gebeurtenissen of figuren, is voor de historische-romanschrijver uit
de Neo-Romantiek het zielegebeuren het belangrijkste. Vaak projecteert de
schrijver zichzelf a.h.w. in het verleden, vertoont de hoofdpersoon
karaktereigenschappen, gevoelens, gedachten van de auteur. Deze laatste
richting is dus subjectiever dan de negentiende-eeuwse historische roman.
b. De schrijver uit de Romantiektijd besteedt veel zorg aan de historische
enscènering: beschrijving van burchten en kastelen, kleding, bewapening,
levenswijze; de Neo-Romanticus is het veel meer te doen om de historische
sfeer, vooral waar deze psychologische of suggestieve waarde heeft, en deze
sfeer wordt meer aangeduid dan minutieus beschreven. Mede hierdoor heeft
de historische roman uit de Romantiek vaak een grotere omvang, zijn er soms
‘dode’ gedeelten in, - die men wel heeft gepoogd weg te werken door een zgn.
beknopte uitgave; bij de neo-romantische historische roman zou een dergelijke
‘besnoeiing’ onmogelijk zijn.
c. De historische roman van de Romantiek streeft naar een helder, scherpomlijnd
beeld, bij de Neo-Romanticus vinden wij vaak wat de fotograaf noemt ‘soft
focus’ (een ietwat wazig doch sfeervol beeld). Soms is niet eens precies aan
te geven in welke tijd en welke streek het verhaal speelt (Arthur van Schendel,
Een zwerver verliefd, Aart van der Leeuw, Ik en mijn speelman).
d. De taal is bij de Neo-Romanticus over het algemeen veel meer verzorgd; in
haar impressionisme is zij persoonlijker.
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Tot de Neo-Romantici rekenen wij: Arij Prins (De heilige tocht), Adriaan van Oordt
(Warhold), Louis Couperus (Iskander), Israël Querido (Koningen), P.H. van
Moerkerken (De gedachte der tijden, een zes-delige romancyclus), Arthur van
Schendel (Een zwerver verliefd), Aart van der Leeuw (Ik en mijn speelman), doch
ook b.v. Augusta de Wit, - die geen historische romans schreef(Orpheus in de
dessa).

§168. Beweging van Tachtig
In tweeërlei opzicht vormde de Beweging van Tachtig een reactie op het
voorafgaande tijdperk: tegenover het nuttigheidsprincipe, het moraliserende van de
poëzie van een Beets, een Ten Kate, stelden de Tachtigers het alleen maar
esthetische: de kunst mocht niet de kapstok zijn, waaraan allerlei vrome lessen of
edele gedachten opgehangen werden. In de tweede plaats: tegenover de dichterlijke
cliché-taal stelden zij de eis van oorspronkelijkheid. Naast deze reactie op kunst uit
het eigen land moet er gewezen worden op de invloed van het buitenland. Wat de
poëzie betreft op die van Engeland (Shelley, Keats) en Frankrijk (Baudelaire,
Verlaine); wat het proza aangaat op de Franse psychologische (Flaubert, Bourget)
en naturalistische roman (Zola, De Goncourt, De Maupassant).
Vatten wij nu de principes van Tachtig samen, dan komen wij tot de volgende
punten:
1. estheticisme. De Beweging van Tachtig was voor alles een esthetische revolutie,
een verheerlijking van de schoonheid die tot vergoddelijking wordt:
Schoonheid, o Gij Wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede; kome Uw heerschappij.
Naast U aanbidde de aard geen andren God!

Jacques Perk

2. l'art pour l'art, d.w.z. de kunst mag geen ander doel hebben dan kunst te zijn.
Geen kunst omwille van de zedelijke les, de sociale deernis, de religieuze
bedoeling, die er in uitgedrukt konden worden, doch kunst enkel omwille van
de kunst.
3. individualisme. Naar aanleiding van de sensitivistische gedichten van Herman
Gorter schreef Kloos zijn bekende strijdkreet: ‘Kunst moet zijn de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’. Zowel wat de
vorm als wat de inhoud betreft, werd dus dit individualisme geëist, en dat deze
eis beide geldt, is duidelijk, immers:
4. vorm en inhoud zijn één.

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

165
5. zowel in de poëzie als, vooral ook, in het proza, ging men uit van de zintuiglijke
waarneming. In de roman leidde dit tot realisme en naturalisme, in de poëzie
b.v. tot het sensitivisme van Gorter, d.w.z. eenpogen om (volgens de woorden
van de dichter zelf) ‘dat wat je zintuiglijk doorleefde met uitschakeling van den
geest onmiddellijk te verklanken’.
Als voorbeeld van een dergelijk sensitivistisch vers geven wij:
Wij zilvren wezens, nevellichten, gewassen
neven elkaar, onzeker, wilden het licht:
In misten van donker, onze groote vragen
vreemdelinge in scheemre mist om licht Teeder beginnen en glimlachend blinken,
lichtkens verrijzen, weigren te versterven,
zekerlijk lachen en lichtblijde blinken,
wenken en vlieden, vliedend, omziend, wimprend,
wilgen van licht, linten van licht, wit zilvren
wateren licht, fleemlicht, zichten rillicht,
scheeden en bajonetten licht, - lichtarmee.
Ons vleesch bloeiend van licht, licht slempend,
onz' harten zwellend van licht, licht brekend,
oogen licht donzend, kristallen lichtkronen.

§169.
Op de Beweging van Tachtig ontstond weer van diverse kanten reactie. Allereerst
van enkele Tachtigers zelf:
Frederik van Eeden werd op den duur niet bevredigd door het louter-esthetische,
en hij vervangt dit esthetische beginsel weer, ten dele, door het ethische: wat goed
is, is daardoor tegelijkertijd ook mooi.
Alber Verwey verving de poëzie van de zinnen door de poëzie van de geest. Het
louter zinnelijke betekende z.i. (en terecht) een verarming van de kunst. Herman
Gorter, die juist het individualistische tot de verste grens doorvoerde, keerde zich,
toen hij overging tot het socialisme (en later het communisme), van dit
individualistische af, en eiste een kunst van en voor het volk.
Behalve deze reactie van oorspronkelijke Tachtigers wijzen wij nog op:
socialistische dichters als C.S. Adama van Scheltema, die eveneens een
gemeenschapskunst eisten (zoals Gorter zijn Kritiek op de Literaire Beweging van
1880 in Holland schreef, publiceerde Adama van Scheltema De grondslagen eener
nieuwe poëzie); christelijke dichters, die stelling namen tegen de vergoddelijking
van de schoonheid.
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§170. Realisme en naturalisme
Enkele termen die in bovenstaande gebruikt werden, verdienen nog een nadere
beschouwing.
Onder realisme verstaan wij een uitgaan, een weergeven van de werkelijkheid.
Een realistisch karakter vertonen in feite voortbrengselen uit de Nederlandse
letterkunde van de Middeleeuwen tot heden, men denke b.v. aan Van den Vos
Reinaerde, G.A. Bredero, de dames Wolff en Deken, Hildebrand, Herman Robbers,
Antoon Coolen, - doch in de prozakunst van na Tachtig zien wij hoe deze karaktertrek
nog sterker overheerst.
De term naturalisme geeft wel aanleiding tot misverstand omdat niet iedereen
er hetzelfde onder verstaat. Sommigen bedoelen met naturalisme alleen een
ver-doorgevoerd, een voor niets terugdeinzend realisme. Volgens anderen, en dit
lijkt ons juister, is naturalisme iets geheel nieuws, nl. een literaire kunstrichting
gebaseerd op de deterministische levensbeschouwing. Het determinisme zegt:
het wezen van de mens is bepaald (gedetermineerd) door de twee factoren:
erfelijkheid en milieu. Van hoeveel betekenis men dit milieu achtte, blijkt wel uit de
(door G. Colmjon in De oorsprongen van de renaissance der litteratuur in Nederland
geciteerde) zinsnede van Victor Cousin, die in de eerste helft van de negentiende
eeuw professor was aan de Parijse Sorbonne: ‘Donnez-moi la carte d'un pays, sa
configuration, son climat, ses eaux, ses vents, toute sa géographie physique;
donnez-moi ses productions naturelles, sa flore, sa zoologie, et je me charge de
vous dire a priori quel sera l'homme de ce pays, quel rôle le pays jouera dans
l'histoire, non pas accidentellement, mais nécessairement’. Het is vooral Emile Zola
(1840-1902) geweest, die dit naturalisme beoefend heeft. Om zijn bedoelingen
duidelijk tot gelding te brengen, had hij aan één roman niet genoeg: in zijn
twintig-delige Les Rougon-Macquart laat hij zien hoe bepaalde eigenschappen
erfelijk zijn, telkens in leden van deze familie naar voren komen, maar ook hoe juist
dié erfelijke eigenschappen opbloeien die begunstigd worden door het milieu waarin
de personen verkeren. Een voorbeeld van een Nederlandse naturalistische roman
is Eline Vere van Louis Couperus.
Het determinisme leidt tot fatalisme: de mens leeft niet doch wordt geleefd, waarom zou hij zich inspannen en streven naar iets? hij kan toch niet anders zijn
dan hij is. Dat de hoofdpersonen in naturalistische romans gewoonlijk geen
gezond-normale mensen zijn, is ook begrijpelijk: de auteur wil veelal juist laten zien
waaróm een bepaalde figuur deze merkwaardige afwijking vertoont, hoé hij tot die
abjecte daad is gekomen. (Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis.)
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Claude Monet: La femme a l'ombrelle (1875 (Musée du Louvre)
... traduire une impression.. (zie § 171)

§171. Impressionisme
De term ‘impressionisme’ is ontleend aan de schilderkunst, en aan het ontstaan van
deze term is een kleine doch leerzame anekdote verbonden. Het was in het jaar
1874; nu bekende schilders als Renoir, Monet en anderen
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zagen hun schilderijen geweigerd voor de officiële tentoonstelling, en richtten voor
de eerste maal de Salon des Indépendants in. Claude Monet toonde een van de te
exposeren schilderijen aan zijn vriend Renoir en vertelde hem, dat hij niet wist hoe
hij dit noemen zou. Het schilderij stelde de haven van Le Hâvre voor in de vroege
morgenuren: kade en masten waren nauwelijks te zien door de ochtendnevels. Het
volgende gesprek ontwikkelde zich tussen beide schilders:
- C'est tout ce qu'on voudra, dit Monet. Pourquoi diable faut-il donner un
nom à un tableau? Cette affaire-là n'est que pour les yeux.
- C'est vrai, dit Renoir; mais il faut un titre; un titre banal ‘Marine’ ou ‘Matin
au Hâvre’ précisera trop étroitement et réalisera mal le tableau dans
l'esprit du spectateur. Qu'est-ce que tu as voulu faire?
- J'ai voulu, répondit Monet, traduire une impression.
- Eh bien! fit Renoir, c'est bien simple, appelle ça: ‘Impression’.
Henri Asselin, L'Impressionisme
Aldus geschiedde. De kritiek maakte zich meester van de naam, dreef er de spot
mee evenals met de schilders, ‘ces impressionistes-là’, doch de naam bleef bewaard
en de richting van het Impressionisme leverde een reeks van uiterst belangrijke
schilders op: Renoir, Monet, Manet, Pissarro, Degas, Seurat, Sisley, etc.; bij ons
o.a. Breitner, Jac. van Looy, Isaac Israëls.
Uit het hierboven aangehaalde gesprek heeft men al een en ander kunnen afleiden
omtrent het wezen van het impressionisme: ‘cette affaire-là n'est que pour les yeux’
en ‘j'ai voulu traduire une impression’. De impressionistische schilder gaat dus uit
van de met de ogen waarneembare werkelijkheid, hij geeft deze echter niet weer,
zoals de realist vaak doet, zoveel mogelijk objectief, maar hij laat de stemming, de
sfeer op zich inwerken, en het is deze stemming, deze sfeer, die hij in kleuren poogt
‘te vertalen’. Het zijn vooral de kleur en het licht, veel meer dan de lijn, die in deze
schilderijen de grote rol spelen. De poging de kleur en het licht zo intens mogelijk
te doen zijn, leidde tot het pointillisme: het door elkaar plaatsen van zeer kleine
kleurvlekjes, zodat, op afstand gezien, deze kleuren ineenvloeien tot een mengkleur
(b.v. geel en rood tot oranje), en het divisionisme (of luminisme), d.i. het gebruik
van de onvermengde kleuren op de bovengenoemde wijze. De bedoeling is dus,
dat al deze kleine details tezamen de totaal-indruk bewerkstelligen.
Van de schilderkunst ging de term over naar muziek (Debussy, De Falla) en
literatuur. Ook hier gaat het dus om het weergeven van de sfeer, de stemming, en
wel door middel van een reeks detailindrukken (vlg. het hierboven gezegde over de
schilderkunst).
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§172.
Enkele andere uiterlijke kenmerken van het literaire Impressionisme zijn:
a. het veelvuldig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden - elke zelfstandigheid
wordt door fijn-onderscheidende bepalingen een sferische omtrek gegeven:
Uit den vocht-donkeren zee-nacht was langzaam een goud-wazige morgen
ontloken. Glans-schubbig deinde het zoete zee'tje zijn golven-spel heen
en óp. Den vroegen hemel ontstroomden rood-zilveren schijnsels en
wolken-gesprei verschoot bij iedere beweging ander-kleurig geglooi.
Isr. Querido, De Jordaan
b. het vormen van tal van neologismen, d.z. nieuwe woorden, gewoonlijk gevormd
uit reeds bestaande woorden of woordstammen. Op een enkele bladzijde uit
Couperus' Iskander vinden wij b.v.: de overal heenwielende en schichtende
zeiswagens; verwrevelen; de ijlebenende, de windevlugge lansdragers;
schreeuwmonden; donderratelden, enz.
c. het veelvuldig toepassen van synesthesie, d.i. de beeldspraak berustend op
de vervanging van een indruk uit het gebied van het ene zintuig door die van een
ander (zie § 78). Zo bij Van Deyssel als hij schrijft: ‘de groene koperen klank van
mijn spot’.
d. het vaak gebruiken van de zgn. erlebte Rede of style indirect libre, d.i. de
tussenvorm tussen directe en indirecte rede. De erlebte Rede (ook wel verschleierte
Rede genoemd) behoudt de woordorde van de directe rede, zij staat echter niet in
de eerste, maar in de derde persoon, terwijl de tijd het imperfectum van het verhaal
is. Vergelijk b.v. met elkaar:
Hij zei: ‘Ik zal ook meegaan’ (directe rede).
Hij zei, dat hij ook mee zou gaan (indirecte rede).
Hij zei, hij zou ook meegaan (erlebte Rede).
Het volgende voorbeeld is ontleend aan Herman Robbers' De roman van een gezin
(De gelukkige familie):
Aan tafel viel stilte in, heel ongewoon, vaag pijnlijk al gauw, zonder reden
benauwend. Rudolf alleen dorst nog luid, kwasi ongedwongen en
strak-on-verschillig, het een en ander te vragen. En Croes gaf wel
vriendelijk antwoord, maar matter, in-eens wat onverschillig en kort, een
paar woorden telkens, tusschen twee gretige slurpen soep, - ze was best,
hoor, ze smaakte hem, zei hij, ‘om over wat anders te praten.’ - Croes at
wel meer zoo, 'n beetje luidruchtig, uit vormnonchalance van flink,
onafhankelijk man, die wel weet hoe 't eigenlijk hoort, maar niet geeft om
fratsen.
Na de soep kwam een groote rollade. ‘Mooi, geef maar hier, Leentje!...
Nee Ru, laat mij maar!’ En Croes schoot rechtop achter 't dampende
vleesch, zette met driftige snelheid twee messen tegen elkaar aan; zijn
aandacht scheen
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dan geheel bij 't snijden te zijn, bij 't vleesch, dat wat rauw, bij 't mes, dat
nog te bot was; hij maakte er telkens een opmerking over. Maar er
kwamen ook schampere uitroepjes los, over klanten die bij hem geweest
waren. Allemaal bang!... Of de boel was verbrand!... Bespottelijk toch,
zoo gauw zulke menschen een wee gevoel in hun buiken kregen!...
Later, al etend, vertelde hij ook, thans bedaarder, kwasi-terloops, alsof 't
eigenlijk niet van beteekenis was - toch mislukte nu telkens de luchtige
toon - van 't gebeurde bij 't weggaan der acht die gewerkt hadden; morgen
moest hij daar iets op verzinnen, 't kon zoo niet weer, neen, natuurlijk dat
ging niet!...
Tot de impressionistische schrijvers rekenen wij o.a.: Lodewijk van Deyssel, Arij
Prins, Louis Couperus, Jacobus van Looy, Israël Querido, Herman Gorter.

§173. Expressionisme
Het Expressionisme vormt een reactie op het Impressionisme. Ging de
impressionistische kunstenaar uit van de omringende werkelijkheid die hij op zich
liet inwerken, het Expressionisme gaat uit van het ik, het wil dit innerlijke ik zo zuiver
mogelijk uitdrukken en projecteert het a.h.w. op de omgeving. Het expressionisme
is tegelijkertijd ook een protest tegen de lust in het schone, tegen de behaaglijke
verzadigdheid zoals wij die bij de voorafgaande generatie aantroffen. Ondanks dit
uitgaan van het eigen ik is het Expressionisme in wezen minder individualistisch
dan het Impressionisme, omdat het steeds contact zoekt met de mensheid. Een
brede, alles omvattende liefde kenmerkt deze stroming, een liefde voor de mensheid
die leed aan de massamoord die oorlog heette, aan het ellendig bestaan in de
wereldstad, aan het grote waarom van dit leven. De overheersende rol die in het
Impressionisme de natuur speelde, wordt thans vervuld door de ‘grootstad’. Ook de
term Expressionisme vinden wij het eerst bij de schilderkunst; deze richting werd
voorbereid door o.a. Cézanne, de latere Van Gogh, Gauguin, doch zij vond in het
Duitsland van na de eerste wereldoorlog de meeste aanhang: Paul Klee, Kandinsky,
Kokoschka, Beckmann. Ook op literair gebied zijn de meeste expressionisten in
Duitsland te vinden: Franz Werfel, Georg Trakl, Theodor Däubler, enz. Enkele
uiterlijke kenmerken van het literaire Expressionisme zijn:
a. Geen veelheid van details zoals bij het Impressionisme, maar een zoeken naar
het ene kenmerkende; niet meer het sfeerscheppende adjectief, maar het
scherp-omlijnde substantief speelt de grote rol (zoals ook de schilder niet meer
zijn kracht zoekt in de detaillering, doch werkt met grote vlakken).
b. De taal wordt veel strakker, gaat recht op de man af; hier niet het gelei-
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Marcel Gromaire: Le chômeur (1936)
... niet meer zijn kracht zoekt in de detaillering, doch werkt met grote vlakken...
(zie § 173)

delijk inspinnen van de lezer in een sfeer, doch het is de korte zin, de kreet die
de intensiteit van het gevoel moet uitdrukken. Van de verzen van H. Mars-
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man schreef Dirk Coster: ‘Dit zijn verzen als zweepslagen, electrische schokken,
revolverschoten.’
c. Het vrije dynamische vers overheerst; de beeldspraak is voor een groot deel
ontleend aan het leven in de fel-, maar ook mechanisch-levende wereldstad.
In het Nederlandse expressionisme zijn twee stromingen aan te wijzen: tegenover
het humanitaire expressionisme in Zuid-Nederland (Paul van Ostaijen: Bezette
stad; Wies Moens; Marnix Gijsen), staat het kosmische expressionisme in
Noord-Nederland van de jonge Marsman e.a.; richt het eerste zich op de mensheid,
het kosmische expressionisme richt zich op het heelal:
Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang!
Tusschen geringen staan en hun oogen richten
naarboven, waar blinken Uw eeuwige sterren.
Ik wil een snoeier zijn in den wijngaard,
een werkman bij de druivepersen.
Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang!
Mijn woord in den mond van stamelaars,
mijn hand voor die liggen langs het pad. (enz.)

Wies Moens

Vlam
Schuimende morgen
en mijn vuren lach
drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
den opalen dag.

H. Marsman

Voor enkele der genoemde dichters is het expressionisme slechts een voorbijgaande
fase geweest.

§174.
Om het verschil tussen Impressionisme en Expressionisme te verduidelijken volgt
hier een tweetal karakteristieke fragmenten, respectievelijk ontleend aan werk van
Jac. van Looy en van H. Marsman.
De vuurpijl opgesnord, stierend zijn gouden vaart al statiger, hooger,
stond, wuifde wijd over, schreef glorierijk een parabool, en brak met
geluidjes van lippen die proeven en geklok van flesschen uit tot een ruiker
flonkers. De sterren weken voor de pracht van 't licht; uit d'afgrondelijken
hemel talmden de bloempjes vuur, overpronkend de volkomen stilte,
gedragen zegen zij neêr in het omnachte park.
Met loome rondingen van deftigheid en somber vertoon van rijkdom ston-
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den er de boomen, onderscheiden de een van den ander waar de vonken
vielen. Linden en beuken, vorstelijk in fluweelzwaar nazomerloof; eiken
schoerden; kastanjes trosbladig als gehandschoende handen en vol
knoopen van vruchten; larixen en acacia's, kantwarrig doorwerkt met
lucht; platanen staken lubben en kragen op voor d'ontstoken hemel. Al
drong de nacht terug; zwart waren ze daar gezamenlijk, even geducht,
feodale heffingen, burchten op rotsen plomp overdreigend woningen en
knechtsgoed; sparren torenden uit de diepten, de kruin van een in zijn
boventakken doodgewaaiden popel banjerde aan kalen stam. De lichtjes
verzonken; het was een laag gedrang toen nog van vreemd geworden
kleedij: coniferen in lans- en booghout van struiken; een den sliertte
grondtakken als sleepjaponnen uit; lijsterbes pluimde; hulsten prikkelden
het bosch vol harrenassen, nu er de vuurtjes in sterrelden als gruis van
edelsteenen. Uit het oogenblikkelijke donker spookte het park weêr op
met de zware boomschimmen dof en als verdronken in de stilte van water.
Beverig voor de boomen lag het glijdend grasveld open. Een kiezelpad
schimmerde, versmalde, verbreedde, scheen òm te gaan tusschen de
ellipsende zoden, naar waar in 't midden de zonnewijzer emblematisch
rondelde op een dof piedestal.
Overzijds den boomen-stoet nachtte het dak van het zomerverblijf met
twee flankeerende schoorsteenen onder regenkapjes op de nok-einden,
was er als het schip van een kerk voor de witte wolkigheden der lucht,
daar aangedaan van maan-blauw. Het lange, duister-witte huis hield de
vestibule-deuren open met een breede trap naar den tuin, tot een kaal
portaal vol poover licht, waar serreachtig, manden stijf van bloemen
kleurden. Ouderwets-geoorde vazen met geraniums schaarden bij elke
trede, uit het portaal beschenen bloeiden de hoogstgeplaatste scharlaken,
de lagere troebel onder den nacht die het park inhing.
Jac. van Looy, Het Vuurwerk (uit: Feesten)
De oude vrouw aan het venster breit. Jeremias zit voor het huis aan de
kade. De zwarte rook van zijn pijp staat hoog in de lucht. Urenlang staart
hij zoo, donker en zwijgend. Als het koeler wordt, gaat hij naar binnen.
Dan zitten zij sâem om het flakkerend licht.
- Ik vaar morgen-vroeg uit.
- Morgen, Paasch-morgen?
Zwijgen, stom smeeken, wrevel, donker verzet: het land is een kooi, ik
wil storm en gevaren, den dood voor den boeg, ik laat me niet binden:
geen vrouw, geen moeder, geen God!
Wankelend vallen zij naar hun eenzaamheid. - Uit de gronden van zijn
gepantserd hart schreeuwt een stem:
- Vaar niet!
Donker kromt hem de angst, roerloos in den boei zijner vuisten staart het
gezicht; de kamer wankelt, de wereld breekt... eindeloos is de val door
de schachten der angst...
- Zij, gegrepen door de ontzetting om de voor haar verborgen machten,
wier verwoesting zij ziet, deinst.
- Dwars door de schaduwen staart de roerlooze brug hunner oogen.
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De nacht... een oeverloos duister en een eentonig, eindeloos lied... en
het Schip, verloren daarin - een blind voorbijgaan, naar den laatsten
einder, die eeuwig wijkt.
H. Marsman, De Vliegende Hollander

§175. Vitalisme
Het was vooral door H. Marsman, dat het Vitalisme naar voren kwam. Hij eiste van
de kunstenaar sterk en groot leven (‘lenig’ en ‘weerbaar’ zijn de telkens terugkerende
woorden). Het interesseert hem minder of iemand goed of slecht leeft, als hij het
maar fel en intens doet, of, met zijn eigen woorden: ‘De waarde van een kunstwerk
zal worden bepaald door de mate waarin intens leven in intense poëzie is omgezet,
maar de áárd van het leven, vóór en ná de kunstdaad, is indifferent. De intensiteit
beslist, niet het moreele gehalte’.
De strijd die zich in de jaren 1930-1935 afspeelde tussen de voorstanders van
de verfijnde vorm en de aanhangers van de richting die het vooral zocht in de
krachtige persoonlijkheid van de schrijver, is wel eens kort en krachtig gedefinieerd
als het ‘vent of vorm’-probleem.
Als voorbeeld van vitalistische poëzie geven wij:

H. Marsman: Heerscher
Hij schreed
en ruimte was hem soepel kleed
aan 't koele lijf.
de gladde luchten spatten uit elkander
en roode sterren walmden àl hun wonder
in wankelenden nacht.
hij schreed
en ruimte brak aan zijn metalen tred
en lucht verkromp voor zijn doorzengden zucht.
leven was enkle vlokken violette geur.
hij at
en aarde trok haar gillende spiralen
door schrompelende nacht:
hij had geproefd.
hij stond,
atoom en kosmos beide,
en heerschend was in ertsen greep
over den werveldans der elementen
d'ivoren glimlach van den stillen knaap.
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§176. Nieuwe zakelijkheid
Als reactie op de weelderige stijl der impressionisten, ontstond, vooral in de
prozakunst, een richting die wel met de naam van nieuwe zakelijkheid betiteld werd.
Eigenlijk hoort deze term thuis in de architectuur: het streven om de gebouwen van
alle onnodige versiering te ontdoen, de enige eis die gesteld mocht worden was die
van het functionele. In de literatuur wordt met deze term aangeduid: een strakke,
harde stijl, waarin voor het gevoel weinig plaats is, waaruit elke ‘versiering’ geweerd
wordt, en die in hoofdzaak gebruik maakt van korte, ‘hamerende’ zinnen. Vooral
omstreeks 1930, in de boeken van M. Revis en F. Bordewijk, vinden wij deze
stijlrichting. Hier volgt een fragment van het hoofdstuk De executie uit Bordewijks
Blokken (1931).
Het Staatsmecanisme was volkomen, maar in zijn perfectie lag zijn
kwetsbaarheid. Vijfduizend opstandelingen konden den Staat doen
wankelen, vijftigduizend konden hem doen vallen. Iedere rebellie leidde
daarom onverbiddelijk tot terreur. De groep-A - was haar naam een
symbool? - werd uitgeroeid. Vele onschuldigen vielen met haar. Er was
een tuighuis geplunderd, maar de overheid bezat de beste wapenen. De
opstand was door de vervoermiddelen te lucht overgeslagen naar andere
steden, maar, als immer, in de hoofdstad het felst. De Raad kende geen
pardon. In een land waar ieder gelukkig kon zijn was het anders willen
een overtreding, het anders doen een misdrijf. Ook het instinct sprak, het
oligarchisch instinct. De Raad voelde altijd het uiterst labiele van zijn
evenwicht. De massa-vervolging zou het verstevigen. De Raad had den
opstand voorzien aan meerder gebruik van de tunnels, aan vermeerderde
vraag naar verkeersinsignes, aan intensiever personenvervoer te lucht,
- verschijnselen van onrust. De Raad was doorkneed in sociale
vulcanologie.
De diepte waaruit de opstand bij het individu kwam gaf hem vaart, het
gebrek aan organisatie willekeur. De overheid deed met het laatste haar
voordeel. Zij was één, en zij had geleerd van het verleden.
Het oorlogstuig was verbeterd, maar in wezen weinig onderscheiden van
vroeger. Het gas had zich onmogelijk gemaakt door zijn volmaaktheid.
Staal en vuur bleven. Treinen van pantserauto's, aaneengekoppeld, reden
door de stad en legden alles neer wat zich vertoonde. Na den eersten
rondgang waren de straten als korenvelden na hagelslag. Na de tweede
ronde waren er alleen bloedvlekken. De twintigduizend dooden waren
inmiddels mechanisch bijeengeschoffeld en weggevoerd. Na de derde
ronde waren de bloedvlekken weggespoten door slangenwagens met
kokend water. Op enkele bedreigde punten werden de bewoners
samengedreven in de binnenhoven en gefusilleerd.
In één woonkwadraat van de hoofdstad stuipte de peristaltiek van den
opstand hardnekkiger na. Een cordon werd toen getrokken. Een klein
eskader van de oorlogsvloot, midstrooms gekomen een eind buiten de
stad, beschoot het
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zeer nauwkeurig met een dozijn brandbommen. De daar verborgen munitie
ontplofte. Het kwadraat brandde met den grond gelijk. Middelerwijl werd
ieder afgemaakt die zich vertoonde. De politietroepen gebruikten
springkogels. Menschen die zich brandend uit een vijfde verdieping
stortten werden nog in hun val aan stukken geschoten. Zij kwamen neer
als leege hulzen, hun ingewanden na hen. De worm lag dood.
In andere wijken maakte men gevangenen. Enkelen, bekend als
aanstichters, werden behoedzaam gegrepen gelijk kostbare pelsdieren.
Men schond hun pels niet.
De Raad bestuurde de demping vanuit de kleine zaal. Hij kwam niet
buiten. Hij sliep niet.

§177. Experimentele (atonale) dichtkunst
De poëzie van dichters die na de tweede wereldoorlog aan het woord kwamen,
onderscheidt zich in diverse opzichten van die der oudere dichters (zoals Bertus
Aafjes, Ed. Hoornik). Zij vertoont een breuk, zowel met het estheticisme als met het
anekdotische, ze is bovendien bewust anti-rationalistisch. Men zou deze dichtkunst
romantisch kunnen noemen, omdat er een onvrede met het hier en het nu uit spreekt,
doch dan niet een romantiek die de werkelijkheid ontvlucht, maar deze juist opzoekt.
Ad den Besten (in Stroomgebied) sprak daarom van een ‘romantisch existentialisme’.
Deze naoorlogse dichters zijn niet negatief: in hun gedichten willen zij uiting geven
aan hun ‘positieve, doch illusieloze levensaanvaarding’. Als kenmerken van de
jongste dichtkunst kunnen genoemd worden:
1. anti-esthetisch, anti-rationalistisch en anti-anekdotisch karakter;
2. een grote ‘lichamelijkheid’: een beeldspraak die zeer sterk geïnspireerd is op
het menselijk lichaam: ‘Het licht is op een baar / de kamer ingedragen’ (Paul
Rodenko); ‘de boom heeft bevroren vingers’ (Bert Voeten); ‘Op een melkwagen
rijdt de zon / de oostlijke straten binnen / de zon de malle bezorger / brengt
overal flessen licht’(Bert Voeten);
3. een zich vereenzelvigen met de natuur (hetgeen dus iets anders is dan een
beeldspraak ontleend aan de natuur!): ‘Als alle mensen eensklaps bloemen
waren’ (Leo Vroman); ‘Water, mijn grote zuster’ (Jan G. Elburg); ‘Ik ben de
honingraten van het najaar’ (J.H. van Tienhoven);
4. een deel willen hebben aan de wereld, een reiken naar de medemens: ‘Ik zou
wel onder deze bladzij willen zijn/en door de letters heen van dit gedicht/kijken
in Uw lezende gezicht/en hunkeren naar het smelten van Uw pijn’ (Leo Vroman).

§178.
Bovenstaande kenmerken vinden wij zowel terug bij de traditionele
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(Hella S. Haasse, Alfred Kossmann) als bij de experimentele of atonale dichters.
De gedichten van deze laatsten onderscheiden zich echter ook nog in andere
opzichten:
a. de functieverandering van de beeldspraak. Was het eerst zo, dat de beeldspraak
functioneel was, bij de experimentelen werd zij autonoom; anders gezegd: diende
zij vroeger om een bepaalde gedachte te verduidelijken, een voorstelling suggestief
te maken, - in de moderne dichtkunst zijn de beelden geen begeleidingsverschijnsel
meer, zij zijn het gedicht zelf.

Paul Rodenko: Februarizon
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano's.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.

b. Met bovenstaande hangt in zekere zin samen het tweede kenmerk, nl. het
automatisme: de logische opeenvolging der onderdelen maakt plaats voor de
niet-opzettelijke associatieve aaneenschakeling. Wij bedoelen hier dus mee, dat
een beeld, een woord, een klank ongewild en soms onbewust een ander beeld,
woord of klank oproept. In de kleine eva uit de kromme bijlstraat van Louis Paul
Boon heet de adjunct-commissaris: Vantast, en de schrijver vervolgt:
adjunct-commissaris vantast fantastisch
maar tastend het eerste tandrad (enz.)

Een duidelijk voorbeeld vinden wij ook in de hier volgende strofe uit Leeftijd dertien
van Simon Vinkenoog:
en buiten het trottoir muizenheuvels
knikkerwoestijnen en onraadetalages
dit is een grap die niet mag dit is een
retrospectieve dertien parijse beeldhouwers of dertien halve jaren achterétages met uitzicht op plat en de buurtkat
schreeuwen in het donker met de muren
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dicht de deuren op slot en de gordijnen
van moeder weg vader weg alleen op de
wereld sans famille hector malot met het
bed alleen
alleen ook dood

Wij zouden dit kenmerk met de woorden van C. Buddingh' kunnen omschrijven als:
het verband in hun verzen is overwegend associatief, en niet causaal, als bij de
vroegere dichters.
c. Als derde kenmerk noemen wij de pluri-interpretabiliteit: de schrijver wil
bewust zijn woorden een dubbele bodem geven, wil dat een bepaald woord, een
bepaalde regel voor meer dan één uitleg vatbaar is. En heel vaak is niet zijn
bedoeling: een keuze tussen beide mogelijkheden, een of... of, maar een en... en.

Ellen Warmond: November-Blues
Van de slaapwarme wij-avond
door het nachtelijk niemandsdonker
tot hier gedreven
in het I-cellig ik-licht
van de morgen
dit is een fladderende vogelochtend
in een haast onherhaalbaar najaar
laten we dus proberen
de dag voorzichtig op te rapen
te zeggen: kijk de morgen is
een open hand en kun je
de toekomst lezen?

Het beeld ‘de open hand’ in bovenstaand gedicht suggereert allereerst: het opengaan
van de dag; daarnaast is echter een open hand een teken van bereidheid, een
bereidverklaring tot vriendschap; en tenslotte toont de open hand de lijnen waaruit
waarzeggers beweren de toekomst te kunnen lezen. d. Verder is kenmerkend: het
stukbreken van het woord, van de syntaxis, - deze zijn immers, precies als de
versvorm, tot leeg cliché geworden, men wil terug naar de oorsprong, hetgeen wat
de taal betreft, leidt tot een bewust primitivisme. Als beeld van een dynamische,
chaotische wereld zijn ook hun gedichten vaak chaotisch in hun
woordopeenstapelingen. Zo begint Hugues C. Pernath een gedicht als volgt:
Uit mijn mond, tussen niemand dit leven
bijna als franse vrouw gedragen, gestorven
de schaduw die valt, de getuigen ontvlucht.
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e. Wat de vorm van het gedicht betreft: de experimentele of atonale dichters wensen
een geheel vrije vorm (geen verplichting tot regelmatige strofenbouw, metrum, rijm,
etc., - al kúnnen deze dus wel voorkomen), immers, de ‘gesloten vorm’ maakt van
het gedicht een geheel, m.a.w. isoleert dit gedicht van de rest, en de schrijvers willen
juist deel uitmaken van de wereld; daarom blijft ook de interpunctie vaak achterwege:
ook deze verhindert het naar alle kanten openstaan, het vervloeien.

Lucebert: Het einde
oud de tijd en vele vogels sneeuwen
in de leegte in de verte
wordt men moe en de stemmen
staan stijf om zelfs de zuiverste lippen
ruw en laag wandelt de regen
waarheen zijn lichte dagen gegaan
waar zijn de wolken gebleven
alles is stom en van steen
alleen die in zijn engte de elementen telde
buigend bevend als geselslagen
geeft het laatste geluid: het lied
heeft het eeuwige leven

§179. Informatieve poëzie
Na de stroming der ‘experimentelen’ komt, omstreeks 1960, een nieuwe tendens
in de poëzie: uitgaande van de stelling dat de poëzie deel uitmaakt van het leven,
en dat het ‘toeval’ creatief kan zijn (vgl. het ‘objet trouvé’ in de schilderkunst), zien
auteurs als C. Buddingh', J. Bernlef, K. Schippers het als de taak van de dichter
‘berichten’ door te geven. Trouwens, reeds de Vijftiger Gerrit Kouwenaar zei in een
interview: ‘Ik arrangeer stukjes werkelijkheid in een nieuwe combinatie, pas
vervreemdingen toe, waardoor ik de dingen in een nieuw licht laat zien. Met poëzie
is vooral dit zo duidelijk: ik heb in feite niets mee te delen dat jij niet al weet. Maar
ik kan wel een samenhang tussen tot nu toe onverbonden dingen laten zien: het is
een kwestie van rangschikking. Je moet de mensen verbaasd laten staan over hun
eigen stoel, sigaret, sleutelbos: de herkenning van het doodgewone in nieuw
verband.’
In zijn essaybundel Wie a zegt (1970) schrijft J. Bernlef: ‘Poëzie is informatie,
maar informatie van een andere orde dan de encyclopedische, de wetenschappelijke
of journalistieke, die het onbekende bekend maakt, namen
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geeft.’ Het doel van de ‘informatieve poëzie’ daarentegen is: ‘het vertalen van het
bekende in het onbekende’, d.w.z. het bekende zó beschrijven dat de lezer het
ervaart als iets nieuws, dat hij ‘het ongewone van het gewone’ ziet. Als illustratie
(door Bernlef verderop in iets ander verband geciteerd) zou men kunnen wijzen op
regels als die van K. Schippers in Harten jagen:
Zo kan een café vol of leeg zijn,
kan het vijf dagen regenen
of een week lang om de dag,
zijn er soms drie bolhoeden in een straat te zien,
of geen
of een,
vreemd blijft het.

Kenmerkend voor de informatieve poëzie is:
A. het uitgaan van de observatie (‘Poëzie is voor mij een kwestie van observeren,’
zegt J. Bernlef);
B. het gebruik maken van ‘ready mades’, - een term teruggaand op de kunstenaar
Marcel Duchamp (1887-1968), die zijn kunstwerken samenstelde uit bestaande
voorwerpen, objets trouvés, b.v. een fietswiel op een keukenkrukje gemonteerd.
Objets trouvés in de dichtkunst kunnen zijn: reclameteksten, citaten,
kranteberichten, enz.;
C. de mogelijkheid gebruik te maken van de collagetechniek: het bij elkaar brengen
van niets met elkaar te maken hebbende voorwerpen (tekstcitaten), die nu,
juist door hun onverwachte samengaan, op een nieuwe manier ‘zinvol’ kunnen
worden:
D. de ongeïnteresseerdheid, beter: de vrijblijvendheid van de kunstenaar ten
opzichte van zijn werk, waardoor dit sterk relativerend werkt. Zo schreef
Buddingh' in zijn Ode aan een vel schrijfmachinepapier: ik houd mijn gevoelens
liever / een eindje onder het kookpunt, / dan gaan ze wat langer mee.
E. de gewoonheid van de taal.
Als voorbeeld van de ‘informatieve poëzie’ geven wij van:

J. Bernlef: Juffrouw van Leeuwen
Waarom moet ik
op maandag 12 oktober
's morgens om kwart over twaalf
denken aan juffrouw Van Leeuwen
met haar half verlamde gezicht
terwijl ik van plan ben
om een gedicht te schrijven
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ik kijk uit op daken en platjes
links ligt de Zuidertoren
uit een raam stapt een vrouw met een skibroek
achter matglas zie ik de was het is maandag
terwijl ik van plan ben
om een gedicht te schrijven
nu hoor ik gerammel
de vuilnisman is er
over een kwartier komt de post en
vanmiddag wordt er bij mij
een kachel geplaatst
in een vakje
van mijn oude bureau
ligt een stekker
terwijl ik van plan was
om een gedicht te schrijven
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Register
A
abel spel, 49
ab ovo, 129
absurdistisch toneel, 59
accent, 93
acconsonerend rijm, 76, 79
acrostichon, 128
actie-moment, 52
alexandrijn, 87
allegorie, 71
alliteratie, 76
als-vergelijking, 68
amfibrachys, 85
anakoloet, 113
anapest, 85
anti-climax, 103
anti-illusionistisch toneel, 47
antimetrie, 88
antithese, 106
apokoinou, 114
arcadia, 20
aristotelische eenheden, 50
aristotelisch toneel, 46
arsis, 85
aspecten (dramatische), 52
assonantie, 76, 78
assonantie-procédé, 82
asyndetische vergelijking, 70
asyndeton, 103
atonale dichtkunst, 176
autobiografie, 35
automatisme, 177
avonturenroman, 32

B
ballade, 21, 126
ballad opera, 61
Barok, 157
bedrijf, 51
beeldspraak, 66
beginrijm, 76
Beweging van Tachtig, 164
binnenrijm, 80
biografie, 35
blanke verzen, 84
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blijspel, 57
bombast, 67
briefroman, 132
briefwisselingroman, 132
brieven, 36

C
cantate, 62
cesuur, 87
chiasme, 102
chute, 120
Classicisme, 160
cliché, 67
climax, 50, 103, 143
clute, 49
comédie de caractère, 57
comédie de moeurs, 58
comédie d'intrigue, 57
commedia all' improviso, 58
commedia dell' arte, 58
compositie, 129
couplet, 114
crisis, 140, 143
cultuurepos, 19
cultuurkunst, 15
cultuurlied, 39
cultuursprookje, 18
cyclisch gedicht, 135

D
dactylus, 85
dagboek, 36
dagboekroman, 130
dalend metrum, 85
danslied, 40
detectiveroman, 32
determinisme, 166
deus ex machina, 51
dichter, 9
didactiek, 17
dierenepos, 20
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diëresis, 87
directe lyriek, 37
Distanzstellung, 104
distichon, 117
dithyrambe, 40
divisionisme, 168
dramatiek, 16, 45
dramatische aspecten, 52
dramatische eenheden, 50
dramatisch toneel, 46, 144
drinklied, 40
dubbelrijm, 79
dynamisch accent, 93
dynamisch vers, 128, 149

E
een-akter, 142, 143
eenheden (dramatische), 50
eenheid van handeling, 50
eenheid van plaats, 50
eenheid van tijd, 50
eindrijm, 76, 78
elegie, 41
elisie, 96
enjambement, 96
enkelvoudige structuur, 141
enumeratie, 103
epenthesis, 96
epiek, 16, 17
epigram, 43
epiloog, 51, 140, 144
epische verdichting, 19
episch toneel, 46, 144
epos, 19
erlebte Rede, 169
esbattement, 49
essay, 37
eufemisme, 109
experimentele dichtkunst, 176
expositie, 50, 140, 143
expressionisme, 170

F
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fabel, 23
familie-roman, 31
fatalisme, 166

G
gebroken rijm, 83
geestelijk drama, 49
geestelijk lied, 39
gekruist rijm, 83
gelijk rijm, 79
gepaard rijm, 82
Germaans rijm, 76
Gesamtkunstwerk, 61
glijdend rijm, 78

H
halfrijm, 78
handelingsaspecten, 52
heiligenspel, 49
hekeldicht, 42
heldendicht, 19
hendiadys, 113
herdersroman, 29
herdersspel, 58
herhaling, 100
hexameter, 87
historielied, 40
historische roman, 29
homerische vergelijking, 70
hoorspel, 63
Humanisme, 157
humanitair expressionisme, 172
humor, 162
humoreske, 24
hymne, 40
hyperbool, 105

I
idylle, 20
ik-roman, 130
illusionistisch toneel, 47
Impressionisme, 167
indirecte lyriek, 37
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informatieve poëzie, 179
intrige, 24, 50
intrige-blijspel, 57
inversie, 99
ironie, 110
isochronisme, 90
Italiaans sonnet, 123
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J
jambe, 85
journaal, 36

K
kadervertelling, 26
karakter-blijspel, 57
katastrofe, 50, 140, 144
katharsis, 51
ketendicht, 128
kinderlied, 40
klaagzang, 41
klank, 75
klassieke drama, 49
klinkerrijm, 76, 78
klucht, 57
knittelverzen, 88
komedie, 57
kosmisch expressionisme, 172
kreeftdicht, 128
kruisstelling, 102
kunst, 7, 8
kwatrijn, 118
kwatrijn (Oosters), 44, 119

L
leerdicht, 17
leesdrama, 45
legende, 18
lettergreepvers, 91
lezer, 11
lied, 38
liefdeslied, 39
limerick, 44
literaire kunst, 9
litotes, 109
littérature engagée, 34
liturgisch drama, 48
liturgische handeling, 48
luisterspel, 63
luminisme, 168
lyriek, 16, 37

H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst

M
maat, 85
mannelijk rijm, 78
medias res (in), 129
melodisch accent, 93
melodrama, 56
memoires, 36
metafoor (in engere zin), 71
metafora, 68
metonymia, 68, 74
metrum, 85
middenrijm, 81
mimenspel, 46
minnelied, 39
mirakelspel, 49
moraliteit, 49
motorisch moment, 140, 143
musical, 61
musische kunst, 154
muziekdrama, 61
mysteriespel, 49
mythe, 18

N
naamdicht, 128
naturalisme, 166
naturalistische roman, 33
natuurlied, 39
neologisme, 169
Neo-Romantiek, 163
niet-aristotelisch toneel, 46
nieuwe roman, 27
nieuwe zakelijkheid, 175
novelle, 24

O
objectief, 16
octaaf, 120
ode, 40
omarmend rijm, 83
omgekeerde woordorde, 99
ontstaan van het drama, 45
Oosters kwatrijn, 44, 119
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opera, 61
opsomming, 103
oratorium, 62
overdrijving, 105
overlooprijm, 81

P
parabel, 23
paradox, 107
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parallellisme, 101
parodie, 42
pars pro toto, 75
passie, 63
pastorale, 58
pentameter, 87
peripetie, 50, 140, 144
personificatie, 72
persoonsverbeelding, 72
picareske roman, 28
plastiek, 64
pleonasme, 112
pluri-interpretabiliteit, 12, 178
poésie parlante, 150
poésie pure, 76, 94, 155
poëzie, 145, 149
pointillisme, 168
polysyndeton, 103
prince, 126
prolepsis, 99
proloog, 51
prospectief aspect, 52
proteron husteron, 111
proza, 145, 149
proza-gedicht, 149
psychologische roman, 31
puntdicht, 43

R
raamvertelling, 26
radio-luisterspel, 63
Rationalisme, 160
reactie, 156
realisme, 166
realistische roman, 33
rederijkersballade, 23, 126
refrein, 126
regionale roman, 31
rei, 50
religieus lied, 39
Renaissance, 156, 157
repetitio, 100
retoriek, 67
retorische vraag, 105
retrograde, 128
retrospectief aspect, 53
rijk rijm, 79
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rijm, 76
rijmschema, 82
rijmverdoezeling, 98
rime riche, 79
ritme, 91, 93
ritmisch proza, 151
roman, 24, 26
roman à clef, 34
romance, 21
roman-cyclus, 35
roman fleuve, 35
roman in briefvorm, 132
Romantiek, 161
romantische ballade, 23, 126
romantisch drama, 49
rondeau, 125
rondeel, 125

S
sage, 18
samengestelde structuur, 141
sarcasme, 110
satire, 42
scanderen, 85
schaeckberd, 128
schelmenroman, 28
schets, 24
schijnbare tegenspraak, 107
science fiction, 30
sensitivisme, 165
Sentimentalisme, 160
sextet, 120
Shakespeare-sonnet, 123
short story, 24
significatieve kunst, 154
silbetellend vers, 91
simultaan aspect, 53
slagrijm, 82
slepend rijm, 78
sleutelroman, 34
sociaal lied, 39
sonnet, 120
sonnettencyclus, 124
sonnettenkrans, 124
sotternie, 49
spel, 59
spondeus, 85
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sprookje, 18
staand rijm, 78
stafrijm, 76
stanze, 119
stemmingsinleiding, 140, 143
stijgend metrum, 85
stijlfiguren, 98
stijlfouten, 112
streekroman, 31
strekkingsroman, 34
strofe, 114
strofenbouw, 114
style indirect libre, 169
subjectief, 16
synecdoche, 75
synesthesie, 74
synonymie, 112

T
Tachtig (Beweging van), 164
tautologie, 112
tegenstelling, 106
televisiespel, 63
temporeel accent, 93
tendensroman, 34
terzet, 120
terzine, 117
thesis, 85
toekomstroman, 30
toneelspel, 59
tonelen, 51
toppenvers, 90
traditie, 156
tragedie, 56
tragikomedie, 59
treurspel, 56
triolet, 128
trocheus, 85
troop, 48
tropen, 68

U
uitleiding, 140, 144
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understatement, 106, 110

V
vaderlandslied, 40
val (sonnet), 121
varianten, 11
Verfremdungseffekt, 47
vergelijking (met als), 68
verschleierte Rede, 169
vers libre, 150
verspringend rijm, 83
versritme, 149
versvoeten, 85
vertelling, 24
vie romancée, 34, 35
vitalisme, 174
volksballade, 22
volksepos, 19
volkskunst, 15
volkslied, 39
volkssprookje, 18
volrijm, 78
volta, 120
voorop-plaatsing, 99
voorrijm, 81
vrije vers, 128, 149
vrouwelijk rijm, 78

W
wending (sonnet), 121
wereldbeeld-aspect, 54
wereldlijk drama, 49
wereldlijk lied, 39

Z
zakelijkheid (Nieuwe), 175
zedenblijspel, 58
zedenroman, 29
zelfcorrectie, 108
zelfironie, 110
zeugma, 114
zinnespel, 49
zinsritme, 149
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