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Voici source de la joie pure, interdite aux multitudes, octroyée aux élus;
voici le précieux aliment qui fait l'homme semblable à un dieu.
GABRIELE D' ANNUNZIO.
Er is slechts éen genot: - het schoone.
CARMEN SYLVA.
‘Fais de toi-méme la mesure du monde. Corps, âme, esprit, sois un, sois
beau, sois libre enfin! Par le génie qui est en toi-méme, fais-toi héros,
créateur, dieu!’
SCHURÉ.
Regardez-moi, peuples de la nuit et du songe, barbares enrichis de vaines
dépouilles; vous n'étes que des ombres. Moi aussi j'ai lutté, moi aussi j'ai
souffert. Mais seul j'ai vraiment vécu, car seul j'ai vaincu la vie par la
beaute.
SCHURÉ.
De ziel zou de schoonheid niet kunnen zien, indien zij niet zelf eerst schoon
werd, en ieder mensch moet beginnen zich zelf schoon en goddelijk te
maken, om het gezicht van het schoone en het goddelijke te verkrijgen.
PLOTINUS.
De mensch is slechts van zich zelf de helft. De andere helft is - zich zelf
uitdrukken.... Ik weet niet hoe het komt, dat wij een tolk van noode
hebben.... De dichter is degene, die zegt.
EMERSON.
The poet has a great desire to say something beautiful, or sad, and he says
it - not to one person, but to all the werkt; and all the world takes it from
him as a gift.
WILLIAM BLACK, Princess of Thule.
Man kann es den Leuten nicht oft genug zurufen: Litterator, Kunst und
Philosophie sind die höchste Efflorescenz des Daseins; und wenn ihr dafür
keinen Sinn habt, so mögt ihr immerhin recht praktische Staatsbürger
sein, im Uebrigen seid ihr nichts weiter als Menschen zweiter Classe.
ALBERT MOESER.
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Vooraf.
U, mijn leerlingen en oud-leerlingen uit de laatste zes à zeven jaren, u wijd ik dit
kleine handboek.
Hoe en in welke omstandigheden het ontstond, - gij weet het nog allen, niet waar,
evengoed als dát het ontstond voor u, te uwen behoeve, te uwen gerieve.
Voor u zal het dan ook weinig nieuws bevatten....
Wat ik u, van 1890 ongeveer tot heden, meedeelde over de poëzie in het algemeen
en haar onderscheiden soorten in het bizonder, - mondeling meestal, al naar het zoo
bij het lezen en verklaren van onze liefste dichters te pas kwam, - dat zult gij in deze
bladzijden terugvinden, nagenoeg onveranderd in den eigen en zelfden vorm, waarin
gij zelven het ‘frisch von der Leber weg’ hebt opgeschreven.
Wat ik mij, bij het geven van die lessen, voorstelde, datzelfde is nu het doel van
dit boekje.
Ik denk er niet aan, een enkele uwer aan te zetten tot praktisch beoefenen van de
verhevenste en moeilijkste van alle kunsten -; slechts te velen immers, die al even
weinig geroepen als uitverkoren waren, hebben in ónze gewesten de dichterpen
gegrepen met een hand, die eigenlijk alle,en voor het truweel van den metselaar, den
moker van den smid, misschien de reken- of kopieerpen van den bureelklerk bestemd
was.....
Neen! Ik wilde, juist integendeel, dat gij allen eerbied genoeg zoudt hebben voor
deze en elke andere kunst, om ze niet te beoefenen, indien gij er u niet
onweerstaanbaar, met heel uw hart, met heel uw ziel, toe aangetrokken voelt.
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Intusschen, indien er op elke tienduizend slechts éen de noodige gaven heeft
meegekregen, om zelf te dichten, dan dienden toch alle beschaafden, óok in deze
ónze gewesten, het letterkundig schoone te leeren kennen, te leeren genieten.
Dit nu doet alleen degene, wiens gevoel er voor werd opgewekt door gepaste, niet
alleen theoretische, maar ook en vooral praktische inwijding; - degene, die vatbaar
is gemaakt, om poëzie niet alleen gewoon te begrijpen, maar mee te voelen en - ‘te
leven.’
Ziet! U dáartoe vatbaar te maken, dát en niets meer wensch ik te doen met dit
eenvoudige werkje.
Wát poëzie is, hóe zij geboren wordt, hoe de onderscheiden soorten uit elkaar
ontstaan en - ondanks alle mogelijk onderscheid - toch in den grond éen en hetzelfde
wezen blijven; hoe machtig de poëzie, alleen en alleen omdát zij poëzie is, inwerkt
op geest, gemoed en wil van den mensch; hoe zij hem, zonder eenige bijgedachte
van nut of stoffelijk voordeel, én gelukkiger én - dáardoor zelf - beter en edeler
maakt; - ziedaar, wat ik gepoogd heb u te leeren in mijn lessen, ziedaar mede, wat
ik u nu zou willen leeren met dit boek.
Ik heb mij, zooals gij zien zult, niet beperkt tot - uitsluitend - onze eigen nationale
of Nederlandsche letteren, maar u zooveel mogelijk attent gemaakt op al wat de
literaturen van de groote oude en uitgestorven - evenzeer als van de voornaamste
moderne en levende volkeren, waarvan gij in het middelbaar onderwijs van den
eersten graad de talen leert, in elke dichtsoort mooist en degelijkst opleveren. En
juist omdat de meesten uwer, benevens hun eigen taal, ook Duitsch, Engelsch en
Fransch leeren, heb ik niet geaarzeld meer dan éen tekst in deze talen eenvoudig
onvertaald laten.
Eindelijk - overtuigd, dat alleen wat leeft en waar is,
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gewicht oplevert voor de ontwikkeling van geest en karakter, - heb ik er mij op
toegelegd, u niets te leeren, wat niet op het wezen van de dingen zelf, maar alleen
op overeenkomst, navolgingszucht, slenter of vooroordeel berust....
En niet aan de theoretici, veel meer aan de dichters zelven heb ik gevraagd, wat
ik u, als zoodanig, mocht voorhouden en aanbevelen.... Uit de eerste hand wilde ik
u bediend hebben, - niet uit de zesde, de tiende of de honderdste...
En gaat nu vooral niet denken, dat deze kleine aesthetiek van de poëzie, opgevat
en geschreven zonder eenige utilitaristische bijgedachte, toch eigenlijk heel wat
minder beteekent voor uw ontwikkeling en die van de samenleving dan ... al die
andere wetenschappen van zoogezegd onmiddellijk nut.
Gij zoudt u vergissen, jongens, gij zoudt vergissen.
Onthoudt altijd dit hooge en heerlijke woord van Nietsche:
‘Die wildschöne Unvernünftigkeit der Poesie widerlegt euch, ihr Utilitarier. Gerade
vom Nutzen einmal loskommen wolen, das hat den Menschen erhoben, das hat ihn
zur Moralität und Kunst inspirirt.’
POL DE MONT.
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Te raadplegen.
Dr. Max Rooses.

Tweede Schetsenboek. - Letterkundige
Studiën.

Dr. Jonckbloet.

Geschiedenis der Middelnederlandsche
Dichtkunst.

Dr. Jonckbloet.

Geschiedenis der Nederlandsche
Letteren.

Dr. J. ten Brink.

Schets eener Geschiedenis der
Nederlandsche Letteren.

Dr. G. Kalff.

Het Lied in de Middeleeuwen.

Dr. W. Doorenbos.

Handleiding tot de Geschiedenis der
Letterkunde, vooral van den nieuweren
Tijd.

Hugo Verriest.

Leven en Dood.

Hasselbach.

Beknopte Stylleer, Rhetorica en Poëtica.

Pol de Mont.

Losse Schetsen uit de letterkundige
Geschiedenis van dezen Tijd.

Lessing.

Hamburgische Dramaturgie.

Schiller.

Ueber die tragische Kunst. - Ueber den
Grund des Vergnügens an tragischen
Gegenständen. - Ueber naïve und
sentimentalische Dichtung. - Ueber den
Nutzen aesthetischer Sitten.

Uhland.

Schriften zur Geschichte der deutschen
Dichtung.

Gervinus.

Geschichte der deutschen Dichtung.

Zimmermann.

Ueber das Tragische und die Tragödie.

Dr. E. Grisebach.

Die Deutsche Litteratur seit 1770.

Vilmar.

Handbüchlein für Freunde des deutschen
Volksliedes.

Dr. Erwin Rhode.

Der griechische Roman und seine
Vorläufer.

R. König.

Deutsche Litteraturgeschichte.

Alfred Biese.

Lyrische Dichtung und neuere deutsche
Lyriker.

R. Kralik.

Kunstbüchlein.
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Dr. R. Opitz.

Das Theaterwezen der Griechen und
Römer.

H. Bulthaupt.

Dramaturgie des Schauspiels.

Dr. Kleinpaul und Wilh. Langewische. Poetik. Die Lehre von der deutschen
Dichtkunst.
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Emerson.

Essays.

Shelley.

A Defence of Poetry.

Verwey.

Dichters Verdediging, vertaling van 't
voorgaande.

Poe.

Lettre à B. sar la critique en Poésie, vert.
door E. Blémont.

Poe.

Fragments de critique littéraire, vert.
door E. Blémont.

Poe.

Traité rationnel du Vers, vert. door E.
Blémont.

Poe.

Le Principe poétique, vert. door E.
Blémout.

Dr. James Gow.

A Companion to school classics.

Lamartine.

Méditations et harmonies poétiques.
Préface et notes.

Victor Hugo.

Cromwell. Préface.

Burnouf.

Histoire de la littérature greeque.

Démogeot.

Histoire de la littérature française.

Taine.

Histoire de la littérature anglaise.

Léon Gauthier.

La Chanson de Roland.

Ad. d'Avril.

La Chanson de Roland.

Th. Gautier.

Histoire du Romantisme.

A. Barine.

Alfred de Musset.

C. Mendès.

La Légende du Parnasse contemporain.

Leconte de Lisle.

Discours de réception à l'Académie
française.

Th. de Banville.

Petit Traité de Versification française.

Brunetière.

La Poésie lyrigue au XIXe sièele.

Taine.

La Fontaine et ses Fables.

Paul Mariéton.

Joséphin Soulary et la Pléiade lyonnaise.

Mauclair.

Eleusis.

St. Pol-Roux.

Les Reposoirs de la Procession.

L. Arréat.

Mémoire et Imagination.

Mario Pilo.

La Psychologie du Beau et de l'Art.

E. de Laveleye.

La Détresse des Nibelungen.
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E. de Laveleye.

Chants héroïques de l'Edda (étude aur la
formation de l'épopée).

Ed. Schuré.

Le Drame musical.

Maeterlinck.

Le Trésor des Humbles.
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Drukfeilen.
Bl. 9

tekst, 4e regel, onbeschaafde, lees:
beschaafde.

Bl. 13

tekst, 3e regel, travait, lees: travail.

Bl. 17

tekst, laatste regel, werdt, lees: wordt.

Bl. 41

tekst, laatste regel, van ‘Ein
Fichtenbaum,’ brennenden, lees:
brennender.

Bl. 55

tekst, 21e regel en bl. 56, le en 2e regel,
satyren, lees: satiren.

Bl. 111

voetnota, 2e vers van het ‘Rondeau,’
coujuré, lees: conjuré.

Bl. 113

tekst, voorlaatste regel, en bl. 114,
voetnota, 2e regel, refrein, lees: referein.

Bl. 128

12e regel van onder, voorbeeld, lees:
oorbeeld.

Bl. 148

rand, Heliodros, lees: Heliodoros.

Bl. 156

rand, vorm, lees: roman.

Bl. 161

tekst, 21e regel, Nerva, lees: Nero.

Bl. 169

tekst, 16e regel, Lüdwig, lees: Ludwig.

Bl. 171

tekst, 4, 4e regel van onder, eprouvé, lees:
éprouvé.

Bl. 192

11e regel van boven, Pisistrates, lees:
Peisistratos.

Bl. 201

op den rand, Gerusalem, lees:
Gerusalemme.

Bl. 222

tekst, 8, 10e regel, Stagyra, lees: Stagiros.

Bl. 232

12e regel van onder, godsdienig, lees:
godsdienstig.

Bl. 234

9e regel van boven, zag, lees: ziet.

Bl. 239

op den rand: schulden, lees: schuld.
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Inhoud.
EERSTE BOEK. - Algemene begrippen, bl. 1-48. - 1. Poëzie een van de schoone
kunsten en 2. een werk van gevoel en verbeelding. De beteekenis van het woord
poëzie. 3. Het vers, oudste gedaante van de poézie. Het proza, taal van
welsprekendheid en wetenschap. 4. Wát is poëzie? 5. De omschrijvingen zijn zeer
uiteenloopend: Schiller, Groethe, Grimm, da Costa, Carrière. 6. De verwezenlijking
van het schoone. De poëzie heeft geen ander dan een geestelijk materiaal. ‘De som
der kunsten.’ Een andere omschrijving. E.A. Poe. 7. Alle kunst een luxus. Het princiep
van het schoone. 8. Zedewetenschap en poëzie. 9. Doel van natuur en kunst éen.
Poëzie heeft invloed op den mensch in het algemeen. De aesthetische stemming,
waarborg van de vrijheid van den menschelijken geest. 10. Kunst vrijmaking, maar
ook vrijwording. Het speelinstinkt. De inspiratie. 11. Waarin bestaat de bevrijding?
12. Wat is het schoone? Platoon, Thomas, Kant, Hegel, Schelling, anderen.
Schoonheidsfaktoren. Natuur en kunst. Gemengd schoon. ‘Le laid c'est le beau.’ Rol
van het leelijke in de kunst. Het monsterachtige. 13. De vorm
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van de poëzie. Het grondbeginsel van het vers. Verwantschap van poëzie en muziek.
24. Oorsprong van het vers. De dans in de godsdienst. Uit dans vers. De stroof. Hoe
ze ontstond? Melodie, hoofdhoedanigheid van de stroof. Versmaat. Voeten. 15. De
klank van het vers. Rijm: staf-, klankrijm, halfrijm. Het stafrijm. Waaruit ontstond
het rijm? 16. Klankexpressie. 17. Beeldspraak. 18. Stijl. Wat is de letterkundige stijl?
Over de soorten van stijl. Zooveel stijlen als schrijvers en onderwerpen.
Hoedanigheden van den stijl. Hoe de groote schrijvers er over dachten. Wanneer
heeft men stijl? Waarvan de stijl afhangt. 19. De taal van den dichter. Elk dichter
heeft ‘zijn’ taal. Levende taal. Waarheid van taal. 20. Sub- en objektieve poëzie. 21.
Naïeve en sentimenteele poëzie. 22. Eén groote verdeeling van de poëzie.
TWEEDE BOEK. - Lyriek.
Hoofdstuk I. - Algemeene begrippen, bl. 49-56. - 1. De lyriek bij de Helleenen.
Onze moderne opvatting. 2. De dichter de tolk van velen. 3. Twee hoofdsoorten van
lyrische poëzie bij de oudste volken. Godsdienstige lyriek. Liefdelydek. Andere
lyrische stoffen. 4. Alle ware lyriek is geleefd. 5. Het ‘wezen’ van de lyriek. Ideale
volksliederen. 7. Lyriek van het verhevene. 8. Lyrische dichtsoorten. Een noodzakelijk
onderscheid. Nut van dit onderscheid.
Hoofdstuk II. - Lyrische dichtsoorten, bl. 56-117.
I. Het Lied, bl. 56 70. - 1. Waarin ligt het onderscheid tusschen de vier eerste
soorten? 2. Wat is een lied? Waarom in strofen? Woord én zang - het volledig lied.
Een oordeel
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van Vilmar. 3. Soorten van liederen. 4. Geestelijke-, kerkelijke en 5. wereldsche
liederen. a) Gezelschapsliederen, b) vaderlandsche, c) natuur-, d) liefdeliefderen,
huiselijk lied. 6. De ‘chansonnette.’ 7. Kunst- en volksliederen. Het eigenlijk volkslied.
8. Melodie en refrein.
II. De Hymne en de Ode, bl. 70-78. - 1. Beteekenis van de woorden. 2. Doel van
de ode. Lied, hymne, ode. 3. Enthoeziasme. 4. Het beau désordre. 5. Invloed van de
Grieken. Grieksche hymnen. Grieksche oden. Latijnsche hymnen en oden. 6. Vorm
van ode en hymne. 7. In de Nederlanden. In Schrift en Liturgie. Fransche, Engelsche,
Duitsche oden. Engelsche en Fransche hymnen. De Fransche ode familière.
III. Dithyranibus en lyrische Rhapsodie, bl. 78-81. 1. Beteekenis van de woorden.
2. De rhapsodie. 3. De dithyrambus. Sprongen. 4. Innerlijk karakter van de rhapsodie.
5. Beoefenaars van deze dichtsoorten.
IV. Klaaglied of Elegie en Heldenbrief of Heroïde, bl. 81-86. - 1. Overeenkomst
en onderscheid tusschen de beide soorten. 2. Algemeen kenmerk. 3. De elegie bij de
Grieken. Latijnsche elegieën. Elegisch lied. De vorm. 4. Nederlandsche elegieën.
Duitsche, Engelsche, Fransche, Hebreeuwsche elegieën. 5. Nederlandsche heroïden.
6. Dichterlijk epistel. 7. Zijn beoefenaars.
V. Satire of Hekeldicht, bl. 86-90. - 1. Doel. Hoe de satire ontstaat. De ernstige
satire. De luimige. 2. De stof van de satire. 3. De parodie, een ondichterlijk genre.
Be-
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roemde parodieën. 4. Satiren in briefvorm. 5. Het hekeldicht in Nederland, in
Engeland, in Duitschland, in Frankrijk, en bij de Ouden.
VI. Epigram of Puntdicht, bl. 90-94: - 1. Beteekenis en oudste opvatting. Het
nieuwere puntdicht 2. Eischen van het genre. 3. Herder's oordeel. 4. Nederlandsche,
Duitsche, Engelsche, Fransche, antieke epigramdichters.
VII. Sonet of Klinkdicht bl. 94-101. - 1. Eigenlijk ook een lied, 2. niet echter
door den vorm. 3. Oorsprong en ontstaan van dezen vorm. 4. Petrarca. De schakeering
van de verzen. 5. Gewoonten. 6. Voordeelen van dezen vorm. Overeenkomst met
het Grieksche koor. 7. Waarin ligt ‘het wezenlijke’ van het sonet? 8. Het
oorspronkelijke en het Germaansche sonet. ‘Volmaakte’ sonetten. 9. De keus van
het vers. De 5-voetige jamben. 10. Het regelmatig Fransch sonet. Afwijkingen. 11.
Fransche-, 12. Engelsche-, Duitsche sonettendichters. 13. Het sonet in de Nederlanden.
VIII. Zangdicht of Kantate, bl. 101-103. - 1. Eischen van deze dichtsoort. 2.
Drievoudige vorm: verhaal, lied en koren. 3. Kortbondigheid. 4. Godsdienstige en
wereldsche kantaten. 5. Fransche, Engelsche, Duitsche, Nederlandsche kantaten.
Nederlandsche oratorio's.
IX. Andere lyrische dichtsoorten met vasten vorm, bl. 113-118. - 1. Oorsprong.
2. Italiaansche: a) de terzine, b) de sestine, c) de ottave, d) de canzone, e) het
madrigaal, f) het ritornel, g) de siciliane, h) de villanella. 3. Fransche dichtsoorten:
i) het rondeel, j) het rondeau, k) het triolet,
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l) de ballade: de oorspronkelijke en de latere; wie er schreven, ook in ónze taal en
in het Engelsch. 4. Spaansche dichtvormen: m) de tentone, n) de copla, o) de
seguidilla. 5. Oostersche vormen: p) de gazele, g) het pantoen. 6. Voordeelen van
deze dichtvormen.
DERDE BOEK. - Epische poëzie.
Hoofdstuk I. - Algemeene begrippen, bl. 118-120. - 1. Beteekenis van het woord
episch. Het domein van het epos. Epische stoffen. 2. Het ontstaan van de epiek.
Verheerlijking van vorsten en helden. Van lyriek tot epiek. Het epos de oudste vorm
van de epiek. Voornaamste soorten.
Hoofdstuk II. - Epische dichtsoorten bl. 120-214
I. De Ballade en de Romance bl. 120-128. - 1. Oorsprong en beteekenis van het
woord ballade. De romance. 2. Onderscheid tusschen de beide soorten. Nieuwere
opvatting. 3. De Duitsche ballade. Een omschrijving. Het dramatizeeren van stoffen
uit de alledaagsche werkelijkheid. Goethe's oordeel over het geheimzinnige. 4. Het
domein van de ballade. 5. De vorm. 6. Nederlandsche, Duitsche, Fransche en
Engelsche volksballaden. Nederlandsche, Duitsche, Engelsche en Fransche kun
stballaden. Een Belgisch dichter. Andere volken.
II. De Sage, het Sprookje en de Legende, bl. 128-133. - a) De sage in 't algemeen.
Soorten van sagen. b) Het sprookje. Wát het is. c) De legende. Beteekenis van het
woord. Tweevoudig verschil met de sage. Luimige legenden. De sage, het sprookje
en de legende in verschillende talen.
III. De Fabel, de Parabel en de Allegorie. bl. 134-145.
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1. De Fabel bl. 134-140. - a) Algemeene beteekenis van het woord. De fabel in
engeren zin. b) De fabel oorspronkelijk volksdichting. e) De oudste fabelen.
Pantsjatantra. d) Invloed van de Grieken. Babrius. Avianus. Phaedrus. Romulus
Augustulus. Esopet. Marie de France. e) De handeling van de fabel. Wie er in
optreden. f) De schildering van karakters. g) De zedeles. h) Duitsche, Fransche,
Nederlandsche fabelen.
2. De Gelijkenis, bl. 140-142. - a) Omschrijving van de parabel. De zedeles. De
trant. b) De karakterteekening. c) Onderscheid tusschen fabel en parabel. d)
Oorsprong. e) Nederlandsche, Duitsche, Fransche gelijkenissen.
3. De Allegorie bl. 142-145. - a) Dubbele beteekenis van het woord. b) De allegorie
als gedicht. c) De verzinnelijking is tweeërlei: onmiddellijk en middellijk. De
metaforische en de anthropomorfische allegorie. d) Verband tusschen allegorie en
fabel. Dramatische allegorie. De allegorie in Nederland, Frankrtjk, Duitschand.
IV. De Idylle, bl. 145-152. - 1. Waarmee men deze dichtsoort niet mag verwarren.
Hoe de Grieken de idylle opvatt'en. Wat het woord zelf beteekent. Waarmee de idylle
verwant is. 2. De eerste idyllendichter: Theokritos. De idyllenpoëzie vóor dezen.
Invloed van de volkspoëzie. 4. Ontaarding van deze dichtsoort. 5. Het herdersleven
op Sicilië. Hoe Theokritos' navolgers dit idealizeerden. 6. Overbeschaving. 7.
Theokritos' voornaamste idyllen. Vergilius' Eglogen: afwijkingen. Heliodoros en
Longos. 8. Herleving van het genre.
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9. In de XVIe eeuw. Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Engeland, Portugal. 10. De
arkadische roman. 11. Een nieuwe opvatting in de XVIIIe eeuw. In Frankrijk eerst:
André Chénier. In Duitschland: Voss. Voss' invloed. De idylle verzoend met de
werkelijkheid. 12. Het burgerlijk epos. Zijn voornaamste beoefenaars. 13.
Herderszangen. Amoebeïsche gedichten.
V. De dichterlijke Vertelling, bl. 152-154.- 1. Vertelling en sprookje. Wat de
vertelling behandelt. 2. Vertelling en ballade. Vertelling en idylle. Het wonderbare.
3. Vroegere en latere Nederlandsche vertellingen. Duitsche, Engelsche, Fransche
vertellingen.
VI. De Roman en de Novelle, bl. 154-178 - 1. Het woord roman. Zijn eerste
beteekenis. 2. De moderne roman omschreven. De personen. 3. Wat is het wezen
van den roman? Groote vrijheid van den romandichter. Doel van den roman. Het
bovennatuurlijke blijft uitgesloten. 4. Een roman moet geen levenbeschrijving zijn.
Hij moet menschelijk waar zijn. Uitzonderlijke naturen en gevallen. Lyrische
biografieën. 5. Onderscheid tusschen roman en epos. 6. Romansoorten. 7. De twee
voornaamste soorten. De zedenroman. De historische. Een willekeurig onderscheid.
Een andere opvatting. 8. In hoever is de dichter aan geschiedkundige waarheid
gebonden? 9. Waarin de novelle van den roman verschilt. 10. Overzicht van de
romanliteratunr. Bij de Ouden. In de Middeleeuwen. Beroemde romans: Italië, Spanje,
Frankrijk, Duitschland, Engeland. De herdersroman en de zedenroman
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in Nederland. Vreemde invloeden. De zuiver Nederlandsche lichting. Oost-Indische
romans. De aesthetische en de historische roman. Een Belgisch-Fransch ‘romancier.’
VII. Volksepos of Epopee en Kunstepos of Heldendicht, bl. 179-213. - 1.
Onderscheid tusschen epopee en epos en andere epische soorten. 2. Hoe het epos
van de epopee verschilt, door het ontstaan eerst, door de stof daarna. 3. Mythische
en wereldsche epopee. Godsdienstig en staatkundig epos. 4. Voornaamste epopeeën:
Mahā-Bhārata en Kalewala. De Edda. Râmayana, Ilias en Odusseia, Nibelungen,
Gudrun, Chanson de Roland, enz.. 5. De Ilias als type van latere epossen. Inhoud
van deze epopee. 6. Latere invloed. 7. Kort begrip van de Odusseia. 8. Plaats, waar
de twee Grieksche heldendichten werden saamgesteld. 9. Wanneer ontstonden zij?
a) De goden, b) de menschen, c) de maatschappelijke instellingen. 10. De dichters
van beide gewrochten: de aëden, hun onderwerpen; de rhapsoden; Homeros en zijn
werken; hoe de teksten tot ons kwamen. 11. Ennius' Annales. 12. De Nevelingen. De
sagenkringen, waarop dit epos berust. Wie er de dichter van was. Voorname uitgaven
van de Nevelingen. Een Nederlandsche tekst. Bodmer in 1757. 13. De inhoud. 14.
Gudrun. Inhoud van deze epopee. 15. Het klassieke epos. a) Latijnsche letteren, 10.
Vergilius' Aeneis, 20. Lucanus' Pharsalia, 30. Statius' Thebaïs en Silius' Punica. b)
Portugeesche letteren: Camōes. c) Italiaansche letteren: Dante's Commedia, Ariosto's
Orlando, Tasso's Gerusalemme, d) Fransche letteren: Chamson de Roland. Het
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Nederlandsche Roelandslied. Voltaire's Henriade, e) Engelsche letteren: Milton's
Paradise lost. f) Duitsche letteren: Klopstock's Messias. g) Nederlandsche letteren:
Vondel's Konstantiade, Bilderdijk's Ondergang, de Koninck's Menschdom verlost.
Beoordeeling van dit laatste werk. 16. Hoofdhoedanigheden van deze beide
dichtsoorten. Wezenlijko eischen en convenances. Expositie en aanroeping. Het
bovennatuurlijke. 17. De dichter moet meeleven met zijn helden in hun eigen tijd.
Hedendaagsche epische dichters. Eenige moderne epische zangers. 18. De eenheden
van held - en 19. van handeling. De ontknooping. De epizoden. Mogelijkheid van
een dubbele handeling. 20. Het epos moet in verzen geschreven zijn. 21. Het komische
epos. Voorbeelden. 22. Het epizodisch heldendicht. Waarin het met epos verschilt.
Zijn onderwerpen. Zijn vorm. Zijn beoefenaars.
VIERDE BOEK. - Dramatische Poëzie.
Hoofdstuk I. - Algemeene begrippen.
Over den aard der dramatische Poëzie, bl. 214-230. 1. Het drama ontwikkelt
zich uit het epos. Wat het behandelt. Het is een conventioneele werkelijkheid. 2. Het
dramatische phenomen. Geschiedkundige bewijzen, dat de dramatiek uit de epiek
ontstaan is. Toch moet het drama een drama zijn. Hoe men deze woorden moet
verstaan. 4. Omschrijving van het drama in het algemeen. Waaruit de handeling moet
voortvloeien. 5. Een drama is geen heusche werkelijkheid. Wat verstaat men door
dramatische conventie? Deze conventie gewettigd. 6. Voorschriften, die er uit volgen:
- omtrent
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de handeling zelf, haar ontwikkeling, de personen en hoe zij zich moeten uiten. De
alleenspraken. Dramatische soberheid en beperking. Alles in het drama moet
menschelijk zijn. Een overdrijving van Schiller. 7. De eenheden. 8. De eenheden van
tijd en plaats. Hoe men ze in de XVIIe eeuw verstond. Het tooneel der Ouden. De
eenheden van tijd en plaats bij de Grieken. Nadeelen van de klassieke eenheden bij
Franschen en Nederlanders. Wat wij heden van de klassieke eenheden moeten denken.
9. Het afschrikwekkende. 10. Het tragische en het komische. 11. Over den bouw van
het drama. Het getal bedrijven. 12. Invloed van het drama.
Hoofdstuk II. - I. Oorsprong van Tragoedie en Komoedie, bl. 231-237. - 1.
Tweeérlei kunst. 2. Dionusische oorsprong van de tragoedie. De mythe van den
Wijngod. Haar beteekenis. De Dionusosviering omvat een dubbele handeling. 3. De
eerste of ernstige handeling: slachting van een bok. Het koor van de bokken en de
allereerste tragoodia. Hoe het appollinische uit het dionusische geboren werd. Beeld
en muziek vullen elkander aan. 4. De lofzang scheidt zich af van de viering. 5.
Oudheid van deze splitsing. Epigenes. 6. Hoe men zich de oudste tragoediën moet
voorstellen. Thespis. Zijn invloed. Phrunichos. Hij brengt tijdgenooten op het tooneel.
7. Het kluchtige deel van de Dionusiën. Hoe dit ontaardde: Komos. Oorsprong van
de komoedie - en van haar hekelend en beleerend karakter. Susarioon's invloed.
II. Het ernstige drama: de tragoedie of het Treurspel, 237-259. - 1. Slechts
twee soorten van drama's.

Pol de Mont, Inleiding tot de poëzie

XXI
2. Waaruit dient men 't begrip van elke soort af te leiden? 3. Tragische personen. 4.
Het tragische ligt niet in misdaad of schuld. 5. Waarop berust het aesthetische begrip
van het tragische? 6. Hoe de Ouden deze overtuiging wettigden. Sloot dit fatalisme
alle vrijheid uit? 7. Tweeërlei karakter van het tragische: het middellijk - en het
onmiddellijk tragische. Waarop dit begrip berust. Doel van den treurspeldichter. 8.
Aristoteles' omschrijving van de tragoedie. Onontbeerlijke ophelderingen. De ware
beteekenis van de woorden vrees en medelijden. 9. Waarin bestaat de bevrijding?
10. Noodzakelijkheid van een tragische poëzie. 11. De tragische mythus. 12.
Hoofdgebrek van Aristoteles' bepaling. Hoe de tragische mythus op den toeschouwer
inwerkt Een andere omschrijving. 13. Onderscheid tusschen de antieke en de nieuwere
tragiek. Oorsprong van het moderne drama. De spelen worden wereldsch. Scheppers
en voornaamste vertegenwoordigers van het moderne drama. 14. Een veelbeteekend
oordeel van Goethe.
Overzicht. Helleenen, Romeinen, Franschen, Nederlanders, Engelschen, Duitschers.
III. Het boertige Drama: de Komoedie of Blijspel, bl. 259-266. - 1. Omschrijving
van de komoedie. 2. Wat het boertige van het ernstige drama onderscheidt. Aard van
de handeling. 3. De mythus een beeld van de werkelijkheid. 4-5. Dubbele indruk,
dien het boertige drama maakt, 10 de aesthetische, 20 de zedelijke. Lessing's oordeel.
6. De komoedie is tweeërlei: de klucht -, de eigenlijke komoedie. De karakter-' de
zeden-, de intriguekomoedie.
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Overzicht. De komoedie bij de Grieken, de Romeinen, de Franschen, de Engelschen,
de Duitschers, de Nederlanders.
IV. Muziekdrama of Zangspel, bl. 266-272. - 1. Muziekdrama, niet opera. Hoe
in de opera doel en middelen verward worden. 2. Gebreken van deze dichtsoort. 3.
Welk een indruk zulk een opera teweegbrengt. 4. Glück, de eerste hervormer van
dit vak. 5. Wagner als voortzetter van Glück's werk. 6. Waarin verschilt het
muziekdrama van het gesproken drama? Andere hoedanigheden van een goeden
woordtekst 7. Ook Wagner's opvatting kan geen bindende wet zijn voor anderen. 8.
Tekst en muziek beide moeten op den toeschouwer-toehoorder inwerken. 9. Het
ernstige en het boertige muziekdrama. 10. Overzicht. Nederlandsche, Fransche,
Duitsche teksten.
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Evenals de aarde, die onze voeten drukken, de algemeene bodem is, waarin ontkiemen
en waaruit opwassen alle kruiden en bloemen, planten en boomen, zoo is het
menschelijk bewustzijn, - als zetel en oorsprong van - en als werktuig tot al onze
zinswaarnemingen, gevoelens en gedachten, - de vruchtbare moedergrond, waarin
als van zelf wordt en waaruit door onzen wil opbloeit alle kunst.
Dit bewustzijn nu (Bewusstsein, conscientia) is tweevoudig: het is zelfbewustzijn,
bewustzijn van het eigen ik (Bewusstsein vom eignen Selbst), en uitwendig bewustzijn,
bewustzijn van andere dingen. Dit tweede veropenbaart ons de uiterlijke wereld,
stelt ons in staat ons een denkbeeld te vormen van al het daarin voorhandene, evenals
het eerste am bekend maakt met een geheele wereld geheimzinnigheden in ons zelf
en met de indrukken, welke ons innigste ik van de dingen-buiten-ons ontvangt. Hoe
krachtiger een van beide op den voorgrond treedt, hoe zwakker zich het andere toont.
Veropenbaarders van al wat de mensch leert kennen bij middel van het uitwendige
bewustzijn noemen wij lijn, vorm, kleur, houding, gebaar, en beeld. Veropenbaarders
van al wat hij erkent in zijn zelfbewustzijn noemen wij den ruwsten kreet evengoed
als den kunstigsten toon, den klank van ieder speeltuig, het gezang, het woord.
En nu laten zich alle kunsten in twee hoofdgroepen onderscheiden, naarmate haar
voortbrengselen meer rechtstreeks in verband staan met de eene of met de andere
pool van dat bewustzijn. Uit het uitwendige bewustzijn warden geboren wat
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men gewoon is te noemen de plastieke of beeldende kunsten, die óf zuiver óf althans
overwegend aanschouwelijk zijn: de bouwkunst, de beeldhouwkunst, de schilderkunst,
gedeeltelijk de dans, en - althans in haar hoofdbestanddeel - ook de epische poëzie.
Het ruwe, toevallige ‘aanschouwen’ van de buitenwereld, d.w.z. de praktische
werkzaamheid van het uitwendige of, met een ánder woord, nog objektieve, zakelijke
bewustzijn, wordt eerst dán een aanleiding tot aesthetisch nagenieten of tot
zelfscheppen, wanneer wij in staat zijn om de dingen-van-buiten zóo af te zonderen
van en weg te denken uit hun stoffelijke betrekkingen tot ruimte en tijd, dat wij ze
nog enkel zien als ideeën, als gedachte-beelden, die alleen het wezenlijke en
bestendige van die dingen bevatten.
Uit het zelfbewustzijn, integendeel, ontstaan de kunsten, welke de Helleenen
samenvatt'en onder de benaming muziek, namelijk, de toonkunst en de lyrische
poëzie. Dit geschiedt dan op deze wijs, dat het bewustzijn van het eigen ik bij zekere
individuën en op zekere tijden zoo machtig en helder wordt, dat het er hen toe brengt,
den ganschen inhoud van dat bewustzijn, hun eigen wil, zóo te vereenzelvigen met
het innigste wezen van al wat in de buitenwereld is, dat zij dien (wil) gaan houden
en ‘erkennen’ voor den waren, wezenlijken kern van alle verschijnselen.
De eerste groep kan men noemen die van de appollinische, de tweede die van de
dionusische kunsten. De eerstbedoelde zijn te vergelijken met wat men ziet in een
droom, de andere met het gejubel of geschrei van een mensch, buiten zich van
geestvervoering of van smart.
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Eerste boek.
Algemeene begrippen.
+

1. De dichtkunst of poëzie behoort, even als de toon-, bouw-, beeldhouw- en
+
Poëzie een van de schoone
schilderkunst tot die kunsten, welke, elk volgens eigen aard en middelen, het
kunsten,
schoone verwezenlijken, en daarom fraaie of schoone kunsten geheeten worden.
+
2. Al dadelijk zij gezegd, dat wij met het woord dichtkunst of poëzie niet
+
en een werk van gevoel en
uitsluitend willen aanduiden letterkundige voortbrengselen in zoogezegden
verbeelding.
gebonden stijl of verzen. Alle geschreven werk, dat kan beschouwd worden als
een produkt van verbeelding en gevoel, en dat bijgevolg geen ander doel heeft dan
op geest en gemoed van den lezer een aesthetischen indruk te weeg te brengen, is
poëzie, is dichting, om het even of het geschreven is in ongebonden of in gebonden
stijl, in proza of in verzen.
+
Het woord poëzie, Engelsch poetry, is van Griekschen oorsprong, en beteekent
+
zooveel als werk van eigen maaksel, schepping. In den ruimst mogelijken zin is
De beteekenis van het
woord
poëzie.
het dus toepasselijk op ál wat de verbeelding voortbrengt.
+
3. Er was een tijd, en dit voor nagenoeg ieder volk, waarop alle letterkunde,
alle geschreven werk in verzen of gebonden stijl bestond. Zoo schreef van Maarlant +Het vers, oudste gedaante
van de poëzie.
niet alleen zijn hekeldichten tegen de misbruiken in de maatschappij en in de
Roomsche Kerk van zijn tijd, maar ook zijn Spieghel Historiael en verder zijn Der
Natueren Bloeme in versmaat.
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+

Van lieverlede echter verdrong de ongebonden rede het vers, en zoo werd het proza
de taal der welsprekendheid en der wetenschap in al haar vormen. Oorspronkelijk +Het proza - taal van
welsprekendheid en
beteekent het woord proza een rede, die niet in verzen is geschreven, een rede,
wetenschap.
die in éen stuk doorloopt, oratio proversa.
Het woord proza werd dan ook zeer dikwijls - en wordt heden nóg minder juist
toegepast op werken van verbeelding of gevoel, geschreven in dien aan geen vaste
maat gebonden, vrij doorloopenden vorm en niet in prozodisch gebouwde verzen.
Zoo als wíj het verstaan, is als poëzie op te vatten menig werk in ongebonden stijl,
terwijl vrij wat verzen, vooral van zoogezegde didaktische dichters, nagenoeg gewoon
proza zijn even goed als de berijmde tien geboden Gods. - De Loteling, Blinde Roza,
Rikketikketak van Conscience; Pauweveerken, Krusemunje van Cremer; Hoppebellen
en Sneeuwvlokje van A. Snieders; Een dure Eed van Virginie Loveling; Ruwe Liefde
van Reimond Stijns; De kleine Johannes van v. Eeden; de bladzijden van van Deyssel
over ‘het proza’ in zijn Verzamelde Opstellen, 1894, bl. 87; Een Zieltje en Psyche
van Louis Couperus; Een Dag met Sneeuw en Een Dag met Zon in Proza van Jac.
van Looy; Een Koning en Sint Margareta van Ary Prins en tel van plaatsen in Zuster
Bertha van Aletrino, zijn noch min noch meer dan werkelijke poëzie; daarentegen
is menige plaats uit Bilderdijks Ziekte der Geleerden weinig anders dan berijmd
proza.
4. Wát is dan eigenlijk poëzie?+ - Geen vraag valt moeilijker te beantwoorden.
Vooreerst moet voor goed worden gebroken met de leer, dat de poëzie zou zijn +Wát is dan eigenlijk poëzie?
de uitdrukking, - zij het dan ook een schoone uitdrukking, - van het ware.
Men beweerde namelijk, dat een gedicht een stichtende gedachte moest bevatten,
en de verdienste van den dichter
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werd dan afgemeten naar de mindere of meerdere maat van waarheid, die hij had
uitgesproken.
‘L'art n'a pas la vérité pour objet,’ zegt Anatole France+. ‘Il ne faut la demander
+
à la littérature qui n'a et ne peut avoir d'objet que le beau.’
Anatole France.
+
In werkelijkheid is wél elk gedicht, zooals Shelley opmerkt, ‘een beeld van het
+
leven, zooals dit eeuwig waar is.’ Het is wél de herschepping van daden in
Shelley.
onveranderlijke, menschelijke vormen, ‘zooals ze bestaan in den geest van den
schepper, die zelf een beeld is van ieder anderen geest.’ Doch dáarom is het doel der
poëzie nog geenszins het verkondigen van zedelijke en wetenschappelijke waarheden.
De poëzie is de uitdrukking, in gesproken of geschreven woorden, van elke openbaring
van het schoone, waarvoor de mensch vatbaar is.
Als álle kunst heeft de dichtkunst voor eenig doel het schoone te verbeelden, te
verwezenlijken, te herscheppen.
+
5. Wat poëzie is, werd op zeer uiteenloopende wijze omschreven.
De Ouden beschouwden haar hoofdzakelijk als een nabootsing van de natuur, +De omschrijvingen zijn zeer
- niet als een slaafsche, maar als een vermooide. Wor meer dan 100 jaar zagen in uiteenloopend.
Duitschland de aanhangers van Gottsched in de poëzie ‘een vermaak van het verstand’,
terwijl anderen voornamelijk waarde hechtten aan het schilderachtige of pittoreske.
+
Schiller leert ons: ‘Al wie in staat is, zijn gevoelens in een voorwerp zóo te
+
belichamen, dat dit voorwerp er mij toe brengt, die zelfde gevoelens nu in mij
Schiller.
zelf te ontdekken, is een dichter.’
+
Goethe verzekert: ‘Een levendig gevoel voor alle mogelijke toestanden, en de
+
macht, om die toestanden uit te drukken, stempelt iemand tot dichter.’
Goethe.
+
Jacob Grimm noemt poëzie ‘het leven zelf, zuiver en rein opgevat en omkleed
+
met al de schoonheid van de taal.’
J. Grimm.
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+

De Nederlander da Costa erkende in den dichter drie noodzakelijke hoedanigheden:
+

Gevoel, verbeelding, heldenmoed,
tot éen ondeelbre kracht verbonden,
te zaana gesmolten tot éen gloed
en door den boezem uitgezonden
op vleugelen van melodij,
om al wat ademt te betoovren,
om al wat hart heeft te veroovren: ziedaar de gaaf der poézij.

I. da Costa.

Volgens Carrière+ is de poëzie ‘de openbaring der gedachten, des zelfbewustzijns en
+
des levens - door het woord.’
Carrière.
+
6. Wij zelden hooger: de kunst verbeeldt het schoone, herschept en
verwezenlijkt het. Doch kunst is velerlei en elke kunst verwezenlijkt het schoone +De verwezenlijking van het
schoone.
volgens eigen aard en middelen. De beeldhouwer doet het met beitel, hamer en
boetseerstok in marmer, hout, ivoor, metaal of steen; - de schilder beschikt over
paneel of doek, penseel, paletmes en verf; de bouwmeester schikt steen en andere
stoffen naar maat en orde... Deze allen beschikken dus over een eigen materiaal, dat
we een stoffelijk materiaal zullen noemen. Alleen de dichter-met-woorden en de
dichter-met-tonen hebben geen waarlijk+ stoffelijk, maar alleen een geestelijk
+
materiaal. De eerste schept met woorden, de tweede met tonen en akkoorden.
De poëzie heeft geen ander
dan
een geestelijk materiaal.
Met deze hulpmiddelen en met hetgeen zij in zich bevatten, nl. klank en maat
evengoed als beteekenis en beeld, moeten én woord- én toondichter het zuiver
geestelijk materiaal van hun stemmingen, gewaarwordingen, droomen, opvattingen
en vizies uitdrukken.
+
De poëzie is echter bij machte, om het wezenlijke (essentiëele) van elke andere
+
kunst in woorden uit te spreken. Zij kan het schoone van een gebouw, een
De som der kunsten.
schilderij, een beeld-
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houwwerk, een muziekwijze uitdrukken even goed als het schoone van een eenvoudig
natuurverschijnsel. Zóo is zij de meest omvattende, de hoogste en machtigste van
alle kunsten: zéo is zij, gelijk Vischer 't noemt. ‘de som der kunsten - de kunst der
kunsten’
In zijn Petit Traité de Poésie française zegt de Banville: ‘La poésie est à la fois
Musique, Statuaire, Peinture, Eloquence; elle doit charmer l'oreille, enchanter
l'esprit, représenter les sons, imiter les couleurs, rendre les objets visibles, et exciter
en nous les mouventents qu'il lui plait d'y produire; aussi est-elle le seul art complet,
nécessaire, et qui contienne tous les autres, comme elle préexiste à tous les autres.’
En hij voegt er bij: ‘Ce n'est qu'au bout d'un certain temps d'existence que les peuples
inventent les autres arts plastiques; mais, dès qu'un groupe d'hommes est réuni, la
Poésie lui est révélée d'une manière extrahumaine et surnaturelle, sans quoi il ne
pourrait vivre.’
+
Het best en volledigst, dunkt ons, laat zich de poëzie omschrijven met deze
woorden: ‘De poëzie is de kunst, om al het schoone, dat een mensch in zich zelf +Een andere omschrijving.
of in de omgevende buitenwereld kan waarnemen, bij middel van de taal, in klank
en maat der woorden zóo uit te drukken, dat ook anderen, die géen dichters zijn, dat
schoone herkennen en op hun beurt genieten.’ In denzelfden zin zegt Edgar Allan
Poe+: ‘L'effort pour conquérir la grâce supérieure venant d'une âme bien douée, a
donné au monde tout ce que le monde a jamais été capable de comprendre et de +E.A. Poe.
sentir à la fois comme poésie.’ Zoo zegt nog dezelfde geniale schrijver en denker:
‘La poésie est la création rhythmée de la beauté.’
‘So besteht Poesie eigentlich in dem glüchlichen Verhältnisse, welches keine
Wissenschaft lehren und kein Fleisz erlernen kann, zu einem gegebenen Gefühl
Anschauungen aufzufinden
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und andererseits für diese den begrifflichen Ausdruck zu treffen, durch den die
subjective Gemüthsstimmung mit andern getheilt wird, und welcher als Begleitung
einer aesthetischen Idee dient, die das Unnennbare in dem Gemüthszustand mit der
gewissen Vorstellung verbindet.’ (Das Wesen der Poesie, Kessler).
+
7. Alleen door het schoone uit te drukken beantwoordt de poëzie aan haar
zending. Daardoor is zij s t e e d s een weldaad voor den mensch, sticht en verbetert +Alle kunst een luxus.
ze hem genoeg. Zooals Shelley terecht opmerkt, ‘gaat poëzie altijd samen met
blijdschap. Valt ze in een geest, dan opent deze zich om te ontvangen de wijsheid,
die haar verrukking begeleidt.’
Van dit schoone nu, waarvan zij de hoogst denkbare openbaring is, ontvangt zij,
natuurlijk en noodwendig, haar karakter. En vermits het als een wijsgeerig axioma
moet beschouwd worden, dat het schoone der natuur iets overtolligs is, waarvan het
bestaan volstrekt onafhankelijk blijft van alle betamelijkheids- en
nuttigheidsbegrippen1), zoo kan het wel niet anders of, evenals dit schoone zelf, moet
ook de kunst een luxus zijn.
Zoo begrijpen het dan ook alle werkelijk ingewijden. ‘Een dichter,’ zegt Shelley,
‘is een nachtegaal gelijk, die zit en zingt in zijn donker boschje en zijn eenzaamheid
vroolijk maakt door blijde geluiden. Wie luisteren, zijn als in een droom bevangen
door den zang van een onzichtbaar speler, en zij voelen dat zij bewogen en verteederd
zijn, maar weten niet hoe en waarom.’ Daar het princiep van het schoone+ volgens
Poe niets anders is dan een menschelijk verlangen naar een hoogere schoonheid, +Het princiep van het
schoone.
zoo brengt de veropenbaring van dit

1) A. PICKET, Du Beau dans la Nature et la Poésie. Paris, Cherbuliez. ‘Le beau est le luxe de
la nature; aucune raison d'utilité ou de convenance ne le commande; il est à lui mème sa fin.’
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princiep, dat is, de uit den mensch geboren, de kunst-geworden poëzie, een verheffing
van de ziel teweeg, die geheel onderscheiden is van vreugde des harten (hartstocht)
en voldoening des verstands (waarheid).
In dien zin schreef Geibel:
‘Zweck? Das Kunstwerk had nur einen:
‘Still im eignen Glanz zu ruhn.
Aber durch ihr blosz erscheinen
wird die Schënheit Wunder thun.’

Zoo zegt ook Meister Friedrich von Sonnenberg:
‘Die rechte Kunst ist Gottes Bote.’

En Saint-Pol-Roux schrijft:
‘Le poète continue Dieu. C'est de la vie nouvelle que produit le poète. Chaque
effort de son individualité vaut une jeune étincelle à la vieille terre qui se refroidit.’
Zoo past ook op de scheppingen der dichters het woord uit Al Koran: ‘De inkt der
geleerden en het bloed der martelaren hebben voor den hemel de zelfde waarde.’
Treffend schoon en blijvend zijn de woorden van Maurice Maeterlinck: ‘Une chose
belle ne meurt pas sans avoir purifié quelque chose. Il n'y a pas de beauté qui se
perde’ (Le Trésor des Humbles.)
A thing of beauty is a joy forever (Keats.)
8. Shelley doet uitstekend het verschil uitkomen tusschen zedewetenschap en
poëzie+, terzelfdertijd als de wijze, waarop deze laatste den mensch beter van zeden
+
maakt. ‘De zedewetenschap rangschikt de elementen, die de poëzie heeft
Zedewetenschap en poëzie.
geschapen, en stelt schema's op en houdt voorbeelden vóor van burgerlijk en huiselijk
leven, en niet uit gebrek aan bewonderenswaardige leerstellingen komt het, dat de
menschen haten, minachten, veroordeelen, bedriegen en den baas spelen over elkaar.
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‘Maar poëzie doet anders en goddelijker. Ze maakt den geest zelf wakkerder en
grooter door er in uit te storten duizend ongeweten denkingen. Zij licht den sluier af
van de verborgen schoonheid der wereld en doet ons het alledaagsche zien alsof het
niet alledaagsch was.’ - ‘L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle es belle.
Sans lui nous en douterions’ (Anatole France). - ‘Ze schept nieuw al wat ze voorstelt
en de in haar hemelsch licht gekleede verpersoonlijkingen staan voortaan in de geesten
van wie ze eens aanschouwden als gedenkteekenen van die zoete en opgerezen
bevredigdheid, uitgespannen over alle denkingen en daden, waar ze saam meê bestaat.
‘Het geheim van alle zede is liefde; dat is een uitgaan uit ons eigen wezen en een
éen-worden met het schoone in gedachte, daad of wezen, dat niet ons eigen is. Om
een heelemaal goed mensch te zijn, moet men verbeelding hebben, zoo ruime als
heftige; moet men zich in de plaats voelen van een ander, van veel anderen; moet
men in zich alleen ondergaan kunnen het lief en leed van ons heele soort. Het groote
werktuig tot de goede zede is de verbeelding, en poëzie, die op de oorzaak werkt,
doelt daarmeê naar het gevolg.’
+
9. Het moet nu eens voor altijd en voor goed aangenomen en begrepen zijn,
+
Doel van natuur en kunst
wat overigens Schiller en na hem Edgar Allan Poe schitterend gestaafd hebben,
éen.
dat het eenige en geheele doel, dat de kunst in het algemeen en de poëzie in het
bizonder kán najagen, geheel en al hetzelfde is als datgene, wat de natuur voor elken
mensch wil - namelijk dezes geluk.
‘Om de kunsten een zeer hoogen rang te verzekeren, om haar de gunst van den
Staat en den eerbied van alle menschen te doen verwerven, verdrijft men ze uit haar
eigenlijk gebied, om haar een zending op te dringen, die haar geheel vreemd en met
haar natuur in strijd is.
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‘Men meent haar een grooten dienst te bewijzen, wanneer men haar, in stede van het
vermeend frivole doel, te verblijden, een zedelijk doel toeschrijft.’
In waarheid heeft slechts de minder onbeschaafde die b i j g e d a c h t e van zedelijk
belang noodig, om door de kunst aangetrokken te worden. Ook vergeten zij, die zóo
leeren, dat ‘die Lust am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen,’ reeds op zich-zelf
alleen ‘unsere moralische Gefühle stärkt, wie das Vergnügen am Wohlthun auch
diese Neigung stärkt.’ Zeker is het schoon en verheven, den mensch zedelijker te
maken, den burger zijn land te doen liefhebben en de wetten eerbiedigen; doch,
hoezeer de schoone kunsten zulk een streven kunnen bevorderen, ja zelfs daarmede
mogen verwant zijn, toch kan en mag het nooit haar onmiddellijk doel wezen, de
menschen tot deugdelijke staatsburgers, overtuigde vaderlanders en wat dies meer
op te leiden.
+
Geen bizondere zending heeft de poëzie bij den mensch te vervullen; slechts op
+
de menschelijke natuur in het algemeen oefent zij invloed uit.
Poëzie heeft invloed op den
mensch
in het algemeen.
‘Zij kan voor den mensch worden, wat liefde is voor den held. Zij kan hem
geen raad geven, ook geen arbeid voor hem verrichten, maar zij kan hem opwekken
tot daden en hem uitrusten met kracht, om tot dat alles te geraken, waartoe hij wellicht
geroepen is.’ (Schiller).
Zij maakt hem beter, edeler, grooter, meer mensch; zij maakt hem, als het ware,
tot een boven-mensch, omdat zij hem gelukkig maakt1).
En zóo, ofschoon slechts middellijk, onrechtstreeks, draagt de poëzie toch het hare
bij tot verbetering van den mensch.

1) ‘Toutes choses d'ailleurs restant égales, celui qui plait a plus de valeur pour ces concitoyens
que celui qui instruit, puisque rien n'est utile que le bonheur’. Poe, La Critique en Poésie.
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De mensch, de beschaafde althans, kan in drieërlei toestand verkeeren: den eersten
noemt Schiller den fyzischen toestand: - een voorwerp oefent rechtstreeks op onze
zinnen invloed uit. Den tweeden noemt hij den zedelijken: - wij besluiten, na
overweging, in deze of gene richting te handelen. Den derden noemt hij den
aesthetischen: het is die, waarin de mensch zich vooreerst werkelijk vrij gevoelt. De
zinnelijke drift (der sinnliche Trieb) treedt vroeger in werking dan de verstandelijke
(der vernünftige Trieb), omdat gewaarwording, sensatie (Empfindung), het bewustzijn
voorafgaat. In deze prioriteit van het zinnelijke instinkt ligt het geheim opgesloten
van het geheele vraagstuk der menschelijke vrijheid.
Eer de mensch tot den tweeden toestand, dien van het bewustzijn: het denken, kan
overgaan, treedt in de plaats van de ruwe zinnelijkheid het verstand op. Een logische
of zedelijke noodwendigheid vervangt de stoffelijke.
Edoch, vooraleer dit zal en kan gebeuren, moet iets de macht der gewaarwording
vernietigen, neutralizeeren. Niet onmiddellijk, niet rechtstreeks kan de mensch bewust
worden en tot denken overgaan; zoolang hij in den zuiver fyzischen toestand verkeert,
den invloed van de buitenwereld rechtstreeks ondergaat, is hij onvrij, passief, lijdelijk,
onwerkzaam, alleen bekwaam om te ondergaan, te lijden. In de gansche heerlijkheid
der natuur ziet hij niets anders dan een buit; in haar macht en grootheid niets anders
dan vijandelijke krachten.
Dan stort hij zich op de voorwerpen, om ze te bemeesteren en te bezitten, of de
voorwerpen dringen vernietigend op hem aan en hij stoot ze met afschuw van zich.
Om verplaatst te worden in den zedelijken, den aktieven toestand, om met andere
woorden lijdelijkheid voor zelf-werkzamheid te verruilen, moet de mensch eerst in
een toestand komen, die den louter zinnelijken doet ophouden.
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+

Deze middelbare stemming, waarvan het kenmerk is, dat het gemoed alsdan noch
+
fyzisch noch zedelijk wordt gedwongen tot handelen, terwijl het toch op beide
De aesthetischestem ming,
waarborg
van de vrijheid van
wijzen tegelijk bezig is, verdient bij voorkeur een vrije stemming te heeten.
den
menachelijken
geest.
Daaraan nu geeft Schiller den naam van aesthetische Stimmung.
De aesthetische toestand maakt den mensch volkomen vrij, te kiezen tusschen
deze handeling en gene, te worden wát hij zelf wil. In dezen toestand verkeert hij,
wanneer hij zich overgeeft aan het genot van het ware schoone, van echte kunst in
het algemeen, van dichtkunst of poëzie in het bizonder. Dán is hij, in gelijke maat,
meester over de passies en de aktieve krachten in zich; met gelijk gemak kan hij
overgaan tot ernst of spel, tot arbeid of rust, tot meegaan of weerstaan, tot afgetrokken
denken of tot handelen. Dat is, zegt Schiller, de stemming ‘in der uns ein echtes
Kunstwerk entlassen soll’, en hij beschouwt ‘diese hohe Gleichmüthigkeit und Freiheit
des Geistes, mit Kraft und Richtigkeit verbunden,’ als het zekerste teeken, dat een
kunstwerk werkelijk aesthetische waarde bezit.
Aldus is het onveranderlijke gevolg van het schoone, den mensch vrij te maken
van de slavernij zijner hartstochten, en zoo groot is het onderscheid tusschen dengene,
die enkel onder den invloed zijner zinnen -, en dengene, die onder den invloed van
het schoone staat, dat, zooals Schiller zegt, het voldoende is, den laatst bedoelde
eenige wenken te geven, om hem tot edele gedachten en grootsche daden op te
wekken, terwijl men integendeel de natuur van den eerstbedoelde dient te wijzigen,
om hem bekwaam te maken tot wat edel en grootsch is.
Den een heeft men slechts te verplaatsen in een voordeeligen toestand, die
onmiddellijk op zijn wil inwerkt, om hem een wijze of een held te zien worden; den
ander moet
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men, om zoo te zeggen, eerst onder een anderen hemel verplaatsen. ‘Der Mensch in
einem physischen Zustand erleidet blos die Macht der Natur; er entledigt sich dieser
Macht in den aesthetischen Zustand und er beherrscht sie in dem moralischen.’
+
10. Beteekent aldus de kunst vrijmaking voor anderen, voor den kunstenaar
+
Kunst vrijmaking, maar ook
zelf is zij noch min noch meer dan vrijwording, dan bevrijding. Hiermede is de
vrijwording.
vraag aangeraakt, welke de oorzaak is van het ontstaan der kunst in het alge meen
en vooral der poëzie. Volgens Schiller ligt de oorzaak van dit ontstaan opgesloten
in het feit, dat de mensch noch uitsluitend stof noch uitsluitend geest is, zoodat bij
gevolg het schoone, waarvoor de menschheid vatbaar is, noch het leven alleen, noch
vorm alleen wezen kan. Hij ziet in het schoone integendeel het gemeenschappelijke
voorwerp of objekt van het stoffelijke en het geestelijke instinkt, namelijk van het
speelinstinkt (der Spieltrieb.)
+
Spel beteekent volgens hem al wat, noch objektief noch subjektief van het toeval
+
afhangende, toch tevens, noch uitwendig noch inwendig, behoefte,
Het speelinstinkt.
noodzakelijkheid is. Dáar, zegt Schiller, en dáar alleen, waar de mensch in den vollen
zin des woords ‘mensch’ is, dáar speelt hij, en hij is slechts dáar geheel mensch, wáar
hij ‘speelt.’
Volgens Poe heeft de poëzie tot oorsprong den in den mensch bestaanden dorst
naar een schoon, dat alle aardsche schoon overtreft: ‘La poésie est l'imparfait effort
pour sotisfaire cette soif par de nouvelles combinaisons ou de nouveaux
rapprochements de belles formes physiques ou intellectuelles. Cette soif, même
partiellement apaisée, ce sentiment, même faiblement satisfait, produit une émotion
auprès de laquelle toutes les autres émotions humaine,s sont faibles et insignifiantes’
(Fragments).
Dit genot, hier door Poe bedoeld, is inderdaad zoo groot, dat de kunstenaars er
gaarne alle andere genietingen voor willen derven.
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+

Zeer juist omschrijft Lucien Arréat in zijn Ménaoire et Imagination dezen bizonderen
toestand. ‘Le ton physiologique s'élève dans le travait; un état de bien,-être et de +Deinspiratie.
plaisir positif accompagne l'exécution. Beaucoup d'artistes en ont fait la confidence,
Delacroix, Schumann, Wagner, Berlioz, etc. Deux témoignages suffiront.
Chez Dumas fils, rapportent Binet et Passy, le travail de composition littéraire
s'accompagne d'un grand sentiment de puissance: pendant qu'il écrit, il est de
meilleure humeur, mange, boit et dort davantage; c'est en quelque sorte un bienêtre
physique, résultant de l'exercice d'une fonction naturelle.
Berryer n'eûrt pas échangé le don de la parole, qui pourtant “ne laisse rien”, en
aucune autre faculté humaine. Il disait énergiquement: “Je dois à cette organisation
d'orateur des jouissances incomparables.”’
Deze boven- of beter-dan-menschelijke stemming, die de Ouden deed zeggen:
Est deus in nobis: agitante calescimus illo, (Ovidius)
Een god is in ons; van zijn adem gloeien wij,

en die men algemeen begeestering of inspiratie noemt, is niets anders dan ‘het
samenstreven van al onze vermogens en talenten in éen enkele richting.’ (Grillparzer).
In die oogenblikken hebben, zooals een groot Engelsch schrijver het uitdrukt, de
dichters ‘the consciousness,’ dat zij zijn ‘superior to themselves’; dan komt over hen
‘a light, a freedom, a power, which lifted thern to performances far better than they
could reach at other times.’
Bij sommigen gelijkt deze toestand nagenoeg op volkomen onbewustheid. Goethe
deelt mede, IV, 7, 16, Dichtung und Wahrheit, dat hij vele van zijn gedichten
geschmven heeft ‘als een nachtwandelaar,’ en zijn vriend F.H. Jacobi wist Wieland
over hem te verhalen:
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‘Goethe ist, nach Heinses Ausdruck, Genie vom Scheitel bis zur Sohle, - ein
Besessener, füge ich hinzu, dem fast in keinem Falle gestattet ist, willkürlich zu
handeln.’
Aan zulk een stemming moet Schiller gedacht hebben, wanneer hij, in zijn
verhandeling Ueber naïve und sentimentalische Dichtung van den man van genie
getuigt, dat hij enkel geleid wordt ‘von der Natur oder dem Instinkt, seinem
schützenden Engel,’ en er dan bijvoegt: ‘Das Genie verfährt nicht nach erkannten
Principien, sondern nach Einfällen und Gefühlen, aber seine Einfälle sind
Eingebungen eines Gottes...’
‘Woher und wie mir die Gedanken kommen,’ bekende Mozart, ‘das weisx ich nicht,
kann auch nichts dazu.’ En elders, na gezegd te hebben hoe hij ‘im Kopf’ het alzoo
gevondene of gekregene schift en volmaakt: ‘Das ist nun ein Schmaus! Alles das
Finden und Machen geht in mir wie in einem schönstarken Traum vor; aber das
Ueberhören, so alles zusammen, ist doch das Beste.’
‘La première, l'unique raison qui pausse le poète à écrire,’ zegt Richepin, ‘c'est
la grande jouissance qu'il éprouve en le faisant,’ en in de opdracht van La Coupe et
les Lèvres zingt Alfred de Musset:
Au moment du travail chaque nerf, chaque fibre
Tressaille comme un luth que l'on vient d'accorder.
On n'écrit pas un mot que tout l'étre ne vibre,
(Soit dit sans vanité, c'est ce que l'on ressent).
On ne travaille pas, - on écoute, - on attend.
C'est comme un inconnu qui vous parle à voix basse.
On reste quelquefois une nuit sur la place,
Sans faire un mouvement et sans se retourner.
On est comme un enfant.....
.....Comme un vivant qu'on vient d'ensevelir,
L'esprit lève en pleurant le linceul du plaisir....
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Men kan verder gaan en beweren, dat de reden, waarom, volgens Bilderdijk's
welbekend vers,
't gedicht
uit plicht
gelukt niet licht
en hinkt aan ijzren boeien,

geen andere is dan deze, dat zulk gedicht onmogelijk zijn oorsprong hebben kán in
dat goddelijke onbewuste.
‘Im Unbewuszten,’ zegt Kuno Stommel in zijn Aus dem Geistesleben der
Gegenwart, Dusseldorf, Bagel, ‘vollzieht sich der erste Schöpfungsakt, und ohne
einem solchen giebt keine Kunst. Ein Werk der Besonnenheit, wekhes nur gedacht
ist, gehört nicht zu den Kunstwerken.’
+
11. Naast die verheven ontroering bestaat er evenwel nog een andere in de
kunst, deze namelijk, dat de scheppende kunstenaar zich in zijn schepping onnut +Waarin bestaat de
bevrijding?
van het geheele overwicht der uit zijn innigste wezen zelf ontstane of door de
buitenwereld in hem verwekte gevoelens, die hij niet langer alleen dragen kan. Zoo
bekent de Lamartine:
‘Quand les longs loisirs et le vide des altachements perdus me rendirent cette
espèce de chant intérieur qu'on appelle poésie, ma voix était changée et ce chant
était triste comme la vie réelle. Toutes mes fibres attendries de larmes pleuraient ou
priaient au lieu de chanter; je n'intitais plus personne: je m'exprimais moi-même
pour moi-méme. Ce n'était pas un art; c'étail un soulagement de, mon propre coeur
qui se berçait de ses propres sanglots. Ces vers étaient un gémissement ou un cri de
l'âme. C'est-là le véritable art, âtre touché, oublier tout art pour atteindre le souverain
art, la nature.’
Zich zelven uitdrukken voor zich zelf alleen en uit innerlijken aandrang der ziel,
- dit was te allen tijde het doel
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van dichters en kunstenaars. In dien zin kon Goethe met waarheid zeggen, dat al zijn
gedichten gelegenheidsgedichten waren; in dien zin ook schreef de Duitsche wijsgeer
Nietsche: ‘Wilt ge niet weenen, niet uitweenen uw purpere weemoed, zoo moet gij
zingen, o mijn ziel.’ En elders: ‘Schaffen, das ist dk grosse Erlösung vom Leiden und
des Lebens Leicht-werden. Aber dass der schaffende sei, dazu selber thut Leid Noth
und Verwandelung.’ (So sprach Zarathustra.)
12. Uit de hooger gegeven begripsbepalingen van kunst en poézie spruit nu een
vraag van het hoogste belang, welke in den meest uiteenloopenden zin door wijsgeeren
en kunstenaars is beantwoord geworden: Wat is het schoone+, dat de kunst verbeeldt
en in wezen brengt? - Alvorens op onze beurt zoo bevattelijk mogelijk het begrip +Wat is het schoone?
van het schoone te omschrijven, moeten we het volgende in overweging geven: 10
dat de verwezenlijking van het schoone verschilt naar tijd en land, ras en geloof en
honderd andere voorwaarden; 20 dat ondanks al deze verschillen het schoone zelf
niet enkel blijft, maar tevens tot grondslag behoudt zekere eigenschappen, die ook
overal onveranderd blijven; 30 dat de waarde en de rang van een kunst, beschouwd
als de bizondere schoonheids-uitdrukking van een school of een geheel volk, geenszins
afhangen van de gelijkheid van haar onderscheiden, toevallige, door tijd, land, ras
en geloof veroorzaakte vormen met die van een andere kunst. Men mag deze
toevallige, veranderende, afwisselende en wegstervende vormen nooit maken tot een
conditio sine qua non van het schoone of van de kunst.
Volgens Platoon+ is het schoone to on phaidron, d.w.z. het glanzend wezenlijke,
+
Platoon.
duidelijker wellicht: ‘het zijnde, glanzend weergegeven.’ Volgens Thomas+ van
+
Aquino zijn schoon de dingen, die bij het aanschouwen. behagen; een zeer
Thomas.
ontoereikende begripsbepaling, vermits zij alleen doelt op met het oog
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waarneembare dingen en ook geheel terzijde laat het roerende, het aangrijpende,
het verschrikkelijke.
Kant+ heet schoon: ‘Was ohne Interesse und ohne Begriff algemein gefällt.’
+
Kant.
Hegel+, op het spoor van Platoon, noemt het, evenals later nog Vischer: ‘Die
+
unmittelbare Erscheinung der absoluten Idee,’ - een inderdaad al te nevelige
Hegel.
+
verklaring. Schelling wijkt weinig af van Platoons woorden, waar hij het schoone
+
heet: ‘Dass in der Natur in der That seiende’; doch hij verwart blijkbaar het
Schelling.
schoone-in-de-natuur met het schoone-in-de-kunst, twee, zoo als men later zien zal,
volkomen van elkaar verschillende+ dingen. Wolff en Baumgarten verklaren het als
+
‘sinnlich erkannte Volkommenheit,’ Vischer als ‘die Gegenu art der Idee in
Anderen.
begrenster Erscheinung,’ Herbart als ‘das unwandelbar Wohlgefällige’, en Horwicz
als ‘das den Dingen immanente, ihre Wesenheit und Qualität ausmachende Gesetz.’
Dr. Kleinpaul bestempelt als schoon, ‘wat door zijn enkel maaksel (Beechaffenheit),
afgezien van alle nut, dengene behaagt, die het met goeden smaak en op zuiver
aesthetische gronden waarneemt.’
In werkelijkheid kan men vele schoonheidsfaktoren+ onderscheiden. Enkele daarvan
kan men ontdekken in de dingen zelf, en deze heet men daarom objektieve, - andere +Schoonheidsfaktoren.
weer bestaan in den mensch zelf, zooals hij zich van tijd tot tijd en van land tot land
voordoet, en deze heet men subjektieve faktoren. Het spreekt van zelf, dat de eerste
een blijvend, de andere een veranderlijk karakter hebben. De eerste dragen bij tot
het leeren kennen en genieten, de andere tot het voortbrengen van het schoone. De
objektieve faktoren zijn velerlei: zij zijn sensorieel of spiritueel; toch zijn het veel
meer de eerste (sensorieele), welke in de kunst den doorslag geven.
+
En hier hoeft in de eerste plaats gewezen op een verwarring, die vrij algemeen
+
begaan werdt, namelijk die van het
Natuur en kunst.
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schoone met de natuur. Er bestaan in deze laatste dingen, welke op zichzelf beschouwd
geenszins als schoon kunnen opgevat worden, maar toch wel stof kunnen leveren tot
het scheppen van een werk van schoonheid. Zulke dingen zijn bijv. hanen- en
stierengevechten, een moordtooneel, een veldslag, een anatomische les, het folteren
van een misdadiger. Zoo nog is een spin, een schorpioen, een pad, op zich zelf leelijk,
doch in goud of zilver door een kunstenaar voorgesteld, worden deze dieren schoon,
niet alleen omdat zij dan hun symetrische verhoudingen behouden, maar - en hierin
vooml is de taak van den kunstenaar gelegen - omdat het karakteristieke daarvan
alsdan in hoogeren graad wordt uitgedrukt, terwijl juist al wat ons in die levende
dieren leelijk moet schijnen en walg inboezemen: hun beweging, hun venijn, het
kleverige en slijmerige, is achter gebleven. Zeer terecht zegt Victor Hugo. ‘On doit
reconnaître sous peine de l'absurde, que le domaine de l'art et celui de la nature
sont parfaitement distincts. La nature et l'art sont deux choses, sans quoi l'une ou
l'autre n'existerait pas.’ (Préface de Cromwell.)
‘In der Gegenwart ist man nur zu leicht geneigt, die Welt des schönen Scheins mit
der Welt der Wirklichkeit zu verwechseln. Die Logik des Künstlers im Kunstwerk ist
aber eine ganz andere als die des Individuums in der Welt der Wirklichkeit. Der
Unterschied ist tief tief begründet, denn sonst müssen jene Juristen, deren juristische
Einwände unwiederleglich sind, auch künstlerisch Recht haben, wenn sie die
Shylock-Affaire einen plumpen Betrug mit sehr fadenscheinigen Syllogismen nennen.’
(Stommel.)
Met den Italiaan Mario Pilo1) kan men gevoeglijk aannemen, dat schoon is wat
ons tot genot, en leelijk wat ons tot het tegenovergestelde van genot strekt: ‘Nous
appelons

1) La Psychologie du Beau et de l'Art, 1893.
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beau, le plaisir, et laid, la douleur exclusivement, ou, du moins, essentiellement et
principalement sensoriels; bien le plaisir, et mal, la douleur, principalement
sentimentaux; vrai, le plaisir, et faux la douleur, principalement intellectuels; et
sacré et sacrilège, le plaisir et la douleur principalement idéaux. Le beau est donc
ce qui nous plaît, mais ce qui plaît avant tout et surtout aux sens; puis, éventuellement
et subordonnément, ce qui plaît aussi à l'esprit; c'est à dire au sentiment, á l'intellect,
à l'idéalité, s'élevant ainsi graduellement à de plus hautes beautés.’
Het blijft wel verstaan, dat iets, óm schoon te zijn, niet hoeft te ontroeren, te leeren,
te stichten; het is voldoende dat het indruk maakt op onze zinnen, zonder méer; de
eenige voorwaarde is het beeld, dus de levendige, treffende, genot schenkende
voorstelling van iets. Dit is het geval met de gekleurde en symetrische toevalsbeelden
van het kaleidoskoop, alsmede met de loutere lichtbeelden van een vuurwerk.
Doch onze zinnen worden zelden door het uitsluitend, absoluut schoone, en even
zelden door het uitsluitend, absoluut leelijke aangedaan.
Meestal ondergaan wij tegelijk indrukken van schoone én leelijke voorwerpen.
‘Si le laid, si la douleur ne surpassent pas le beau et le plaisir; s'ils sont avec eux
en si étroit rapport qu'ils ne peuvent s'en séparer, même par la pensée, sans que ce
beau et ce plaisir n'en soient dénaturés et même détruits, alors le laid, la dauleur
nous sont chers eux-mêmes par le réflexe lumineux qu'ils reçoivent du plaisir et du
beau, auxquels ils sont rendus semblables, et par le ressaut spécial et inusité qu'ils
leur donnent en échange’ (Mario Pilo.)
Zoo ontstaan onderscheiden soorten van gemengd schoon+, zooals het zonderlinge,
+
het pikante, het groteske, enz.. - Zoo
Gemengd schoon.
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kan men schoon noemen vreemdsoortige, grillige, koddige kleederdrachten; uiterst
zenuwachtige, als gehakte gebaren en bewegingen; gezichten, doorgroefd en
doorreten, verwrongen en verweerd, maar vol uitdrukking, karakter, passie.
Uit het voorgaande volgt echter, dat het leelijke op zich zelf, het volstrekt leelijke,
geen faktor van schoonheid zijn kán, en dat de beruchte spreuk: ‘le laid c'est le beau’+
+
‘Le leid c'est le beau.’
van Victor Hugo, niet in absoluten zin kan aangenomen worden. Alleen door+
+
vergelijking en tegenstelling draagt het leelijke bij tot verwezenlijking van het
Rol van het leelijke in de
kunst.
schoone, evenzeer wat het sentimenteele als het sensorieele schoon betreft. Zoo
is Sancho Panza op zichzelf zeer weinig aantrekkelijk, doch naast Don qui Jote doet
hij het overdreven ridderlijke en heldhaftige van dezen voortreffelijk uitkomen. Zoo
ook schijnt het zieleschoon van Quasimodo met dubbel helder licht, omdat wij zijn
lichaam zoo deerlijk misvormd weten. Dergelijke tegenstellingen treffen wij in
schilderijen als Holbein's Doodendans, als De Val der Engelen van Frans Floris als
Jezus en Satan en ook Jezus en Judas van Ary Scheffer.
Om te staven, dat het stoffelijk leelijke wel en wis zijn plaats heeft in de kunst,
kan men zich nog op de volgende argumenten van praktischen aard beroepen:
a. Te allen tijde en bij alle volken, even goed bij de heidensche Grieken als bij de
christelijke Gotieken, had naast het schoone het vreemde, zonderlinge, koddige,
leelijke groteske, afschuwwekkende, zijn plaats in de kunst. Men denke maar even
aan de Kuklopen, Satyren, Parken, Harpyen, Seireenen, Tritonen; aan Poluphemos,
Seilenos, enz.; zonder te vergeten de vele tooneelen van wreedheid, van
bloedvergieting, welke de antieke treurspelen en de middeneeuwsche drama's
opleveren.
b. Ook de meest verstokte idealisten nemen aan, dat het zedelijk onvolmaakte, de
boosheid van een verdorven hart, de
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ondeugden en zelfs de laagste driften, ontleed, geschilderd, veraanschouwelijkt
worden. Met welk recht zullen dan degenen, die er niets verkeerds in zien, de ziel
van de zijde des kwaads te bekijken, den kunstenaar verbieden, zich aan lichamelijk
onschoone voorstellingen te wagen?
Ten andere is het niet altijd gemakkelijk of zelfs mogelijk, de juiste grens tusschen
het schoone en het leelijke te bepalen. Zoo kan, door fyzisch lijden, door ijselijke
folteringen, door overgroote angst, een menschengelaat zoo vertrokken en misvormd
wezen, dat het volkomen in strijd is met wat men algemeen schoon pleegt te noemen,
b.v. met een Apolloonshoofd. Dit is het geval met Laokoon, voorgesteld op het
oogenblik, dat het reusachtig Zeeserpent hem en zijn zonen aan den voet van 't altaar
verworgt. Toch is en blijft de Laokoon een meesterstuk van beeldhouwkunst.
Met het leelijke staat in verband het volstrekt monsterachtige+: denkbeeldige
+
wezens, voorgesteld in een gedaante, welke gedeeltelijk aan den mensch,
Het monsterachtige.
gedeeltelijk aan een of meer dieren herinnert. Zulke zijn de Sphynx, de Chimaira,
de Kentauren of Paardmenschen, de Saters of Bokspooten, de Gorgonen, en - om
ook aan de christelijke kunst voorbeelden te ontleenen, de Duivel en de Anti-Christ.
+
13. Tot hiertoe handelden we hoofdzakelijk, zoo niet uit sluitend, over het
innerlijke wezen van de poëzie. Nu is het tijd, om een woord te. zeggen van haar +De vorm van de poëzie.
uiterlijke gedaante, van haar vorm.
Reeds werd er in 2 op gewezen, dat het niet voldoende is, zijn gedachten in verzen
uit te drukken, om een dichter te heeten. Dit neemt niet weg, dat te allen tijde en in
alle gewesten de dichters bij voorkeur in versvorm geschreven hebben. En geen
wonder voorzeker, althans voor dengene, die het groote onderscheid tusschen
gebonden en
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ongebonden rede begrijpt en voelt. Het vers is uit zijn aard zelf, zoo niet iets absoluut,
volmaakt, dan toch iets volmaakter, duurzamer, artistieker dan een zelfs heel mooie
prozaregel. Het duurzame van het vers komt vooral dan uit, wanneer men zich de
moeite getroost het te beproeven, om aan een als goed erkend vers eenige verandering
toe te brengen. Altijd geschiedt zulks tot nadeel van het vers zelf. ‘La prose,’ zegt
Banville, zij 't wellicht ook niet zonder eenige overdrijving, ‘est toujours à faire, et
par conséquent n'est jamais la chose faite.’
+
Een woord dus over het ontstaan, de grondoorzaak en den aard van het vers.
+
Het grondbeginsel van het vers is geen ander dan datgene, hetwelk zich
Het grondbeginsel van het
vers.
openbaart in de afwisseling van dag en nacht, eb en vloed, volle en nieuwe maan,
Zomer en Winter, leven en dood, dus in den tijd in het algemeen: de rhythmus1). Deze
is het, die tot in het minste onderdeel van elk waar gedicht weerklinkt. Op dit
grondbeginsel berust dan ook de innige verwantschap tusschen de poëzie en de
muziek+, deze laatste mag dan opgevat worden in om het even welke van haar drie
voorname uitingen: dans, zang en spel. Door velen wordt de poëzie zelfs opgevat +Verwantschap van poëzie
en muziek.
als een deel van de muziek. Mag deze zienswijze ook al overdreven zijn, - dat
men, zonder althans in zekere maat muziek te verstaan, geen dichter wezen kan, is
onbetwistbaar. Wel is - en jammer genoeg - de tijd al lang voorbij, toen alle dichters
tegelijk woord- en toondichters en daarenboven ook nog zangers waren. (Zoo de
Aëeden en Rhapsoden in Oud-Griekenland, de skalden bij onze Germaansche
voorouders, de barden uit den Keltischen voor-

1) Zie Banville, Petit Traité, bl. 21: ‘Le Rhythme est la proportion que les parties d'un temps,
d'un mouvement, ou méme d'un tout, ont les unes avec les antres.’
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tijd; dus ook de latere minnezangers, meistreelen, troubadours en trouvères uit de
middeleeuwen). Toch is ook heden nog de poëzie evengoed bestemd om gehoord
als om gelezen te worden. Alleen dan, wanneer de poëzie geheel afwijkt van het
volkseigene, het nationale, om geleerd akademisch, pedant en schoolsch te wezen,
wordt ze ontrouw aan het muzikale princiep. Nu als overal en altijd is de poëzie, in
haar prozodisch gedeelte, werkelijk muziek en kan zij alleen volgens muzikale
princiepen behandeld worden.
14. De oorsprong van het vers+ is te zoeken in de overeenkomst van de woordmaat
met de zang- of dansmaat, van de golving der woorden met den gang der muziek +Oorsprong van 't vers.
en den pas in den dans1). Evenals de pas bij gang en dans in harmonie is met den
doordragenden tijd der muziekmaat, zoo komen in een vers ook een zeker getal
lettergrepen voor, waarop men nadruk legt en die afwisselen met andere, waarover
men sneller, lichter heenglijdt. Die eerstbedoelde lettergrepen, de zware, doordragende
of betoonde, heet men heffingen (arses); de andere, die onbeloond blijven of toonloos,
dalingen (theses). Toegepast op de taal beteekent rhythmus een evenmatige
verhouding der woordlettergrepen, teweeggebracht door haar tijd en duur en door
den graad van den toon, waarmeè zij uitgesproken worden. Als men den versrhythmus
vergelijkt met den menschelijken gang, dan komen de heffingen overeen met het
neerzetten -, en de dalingen met het opheffen van den voet.
Het woord dans+ wordt hier gebruikt in den zin, dien de oude Grieken er aan gaven,
+
dien van een gebarenspel, een pantoDe dans.

1) Banville zegt: ‘Le Vers est la parole humaine rhythmée de façon à pouvoir être chantée, et,
á proprement parler, il n'y a pas de poésie et de vers en dehors du chant. Tous les vers sont
destinés à étre chantés et n'existent qu'à cette condition.’
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mieme: de orkestiek, zooals zij het noemden, de kunst, om door houdingen,
bewegingen en gebaren de gewaarwordingen der ziel weer te geven. Deze kunst
maakte bij hen deel van de opvoeding, en wel als de hoogste uitdrukking van de
gymnastiek.
Bij den primitieven mensch - vrij langen tijd - was de dans de geheele kunst.
Zijn gemoedstoestand aan de eene en zijn zeer onvolmaakt spraakvermogen aan
de andere zijde veroorloofden hem nog niet zijn gevoelens, hoe krachtig die ook
waren, in woorden uit te drukken.
‘A peine séparé de la nature, l'homme conversait avec elle; il lui parlait, il entendait
sa voix; cette grande mère à laquelle il tenait encore par ses artères, lui apparaissait
comme vivante et animée. A la vue des phénomènes du monde physique, il éprouvait
des impressions diverses qui, recevant un corps de son imagination, devenaient des
dieux. Il adorait ses sensations, ou pour mieux dire l'objet vague et inconnu de ses
sensations, car ne séparant pas encore l'objet du sujet, le monde était lui-même, et
lui-même était le monde.’ (Ernest Renen: Les Religions de l'Antiquité.)
+
In en door den dans offerde de mensch zich zelf aan de goden op. Vooral in
Griekenland, waar men zelfs nog in tijden van overbeschaving en verval, den dans +De dans in de godsdienst.
als de natuurlijkste manier, om goden en helden te vereeren, bleef beschouwen en
in eer houden.
Zoo danste Alexander de Groote zelf met zijn wapenbroeders den pyrrischen dans
op het graf van zijn geliefkoosden held Achilleus.
+
Aanvankelijk nu begon men, bij het dansen, zekere geluiden en kreten, weldra
+
een geheele melodie to doen hooren; deze niet geartikuleerde klanken noemden
Uit dans vers.
de Grieken Ololuchmos. Eerlang, dank aan het optreden van meer begaafde dansers,
werden deze kreten vervangen door een gepreveld gebed of
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een gefluisterd verhaal, weldra zelfs door een hymne, een volledig zanggedicht,
zooals wij er overhouden o.a. in den zang van Linos en in dien van Hulas. Na de
uitvinding der zevensnarige lura door Terpandros en van de onderscheiden modi
(Dorisch, Phrugisch, Ludisch enz.) begon men onder de benaming nomen zekere
zangwijzen op te stellen, waarvan elk aan een bizondere gewaarwording
beantwoordde. Dan eerst traden de groote Grieksche lyrische dichters op, waarvan
ieder een nieuwen rhythmus, een nieuwe zangwijze en een nieuwen dans voortbracht.
Van dit tijdvak dagteekent dan ook de uitvinding van de stroof+, die tot den enkelen
+
versvoet staat als de zeegolf tot den kleinsten baarslag.
De stroof.
+
De stroof ontstond door het paren van twee onderling verschillende verzen, welke
+
men op hun beurt met twee andere gelijksoortige verzen vereenigen kan:
Hoe ze Ontstond?
‘Waarom schaamt gij u over die vlekken? Och, elk die ze zien zal,
ziet in ieder een traan, order het schrijven gestort.
Ga dan, groet het verrukkelijk oord van mijn vurige wenschen,
dat ik misschien eenmaal - fluister dit - weder zal zien.
Kinker - naar Ovidius.

Door bijeenvoeging van twee, drie, vier en meer verzen van gelijken aard tot een,
voortaan, onafscheidelijk, onveranderlijk geheel.
Heer Halewijn zong een liedekijn:
al wie het hoorde wou bij hem zijn.

Of ook door samenvoeging van meer verzen van ongelijken aard:
Laat dicht de luiken!
't Zonlicht dringe
niet in deez' ruimte, waar geen morgen haar langer wacht.
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In Vlaandren blinkt de hemel blauw
gelijk op alle stranden.
In Vlaandren straalt de morgendauw
gelijk in alle landen.
Als sneeuwblank poêr op malsche vrouwekaken
befloerst een waas de druif, dat niets ze ontrein'!
Kus dat, en berst dan 't vlies - zie! dat is 't sein.
Pers in uw hand het sap met minnend haken,
niet op het bord van blinkend porselein.
Lichtstraal uit den hemeltrans,
sprankel van der Godheid glans,
Ziele, die 't heelal bezielt,
't leven wekt, den dood vernielt, hulde aan u, in ruimte en tijd,
Schoonheid, die onsterflijk zijt.
+

Niet alleen is de stroof met, maar zelfs uit de melodie geboren. In de stroof toch is
de melodie niet langer bij-, maar hoofdzaak; uit de melodie ontstaat het vers. Zoo +Melodie,
hoofdhoedanigheid van de
moet men dan ook met Ed. Schuré de stroof opvatten als ‘les effulgurations
stroof.
poétiques d'un état musical de l'âme.’
Hierin ligt het grondbeginsel van het volkslied aller tijden, aller volken. Van dit
grondbeginsel was de Grieksche lyriek de schoonste, volledigste en volmaakste
toepassing en ontwikkeling, immers deze nomen, deze modelzangwijzen, door
Terpandros voor het eerst opgeschreven, waren noch min noch meer dan de melodieën
van de zangen, welke het volk op zijn feestdagen placht aan te heffen.
+
Twee of meer lettergrepen, verbonden tot een rhythmische eenheid door éen
+
heffing en éen of meer dalingen,
Versmaat.
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heet men versvoet. In werkelijkheid zijn er slechts twee versvoeten+:
+

voeten.

Het is een wet der muziek, dat men de tijdverdeelingen, welke men achter een heffing
wegneemt, vooraan mag plaatsen. Daaruit onstaan nog de volgende voeten:

voeten, die een geheel nieuw karakter vertoonen.
Over het vers handelt de prozodie of versleer.
Hier volstaat het, het vers te omschrijven als: een min of meer lange, uit woorden
bestaande opvolging van rhythmisch geschikte tijddeelen, die een geheel uitmaken.
+
15. Een vers is aldus, op den keper beschouwd, een muzikaal organisme.
Daaruit volgt, dat het niet alleen door maat, maar ook door klank moet uitmunten. +De klank van het vers.
Die klank wordt niet enkel vernomen uit de verzameling van woorden, die een
vers uitmaken, maar meermaals ook nog uit het terugkeeren van den zelfden
medeklinker, den zelfden klinker of de zelfde lettergreep.
+
Berust het rijm op het terugkeeren van den zelfden medeklinker, dan noemt men
+
het stafrijm. Berust het op den terugkeer van den zelfden klinker of de zelfde
Rijm: staf-, klankrijm.
lettergreep, dan heet men het klankrijm. Dit laatste komt gewoonlijk voor aan het
eind van een versregel en heet daarom eindrijm. Toch bestaan er ook binnenrijmen,
rijmklanken, die tusschen aanvang en slot van een vers terugkeeren. Ook
aanvangrijmen, wanneer de eerste lettergreep of - grepen van onderscheiden verzen
met elkander rijmen; verder nog middenrijm, kettingrijm, dubbelrijm, enz.. Uit den
aard der zaak moeten de rijmen, vooral de eindrijmen, zooveel mogelijk samenvallen
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met die woorden, welke in het vers of allerminst in het gedicht de grootste waarde,
de meest in het oog springende beteekenis hebben.
Er is nog te spreken van onvolkomen rijmen, halfrijmen+ of assonnanties. Deze
+
bestaan hierin, dat ofwel enkel de vokalen ofwel enkel de medeklinkers der
Halfrijm.
woorden met elkaar overeenstemmen, bijv.:
a) Het waren twee koningskinderen;
zij hadden elkander zoo lief.
Zij konden bijeen niet komen,
het water was veel te diep.
b) .......... brengen
.......... zingen.

De derde soort, voorzeker de oudste, heet stafrijm+ of alliteratie: - woorden met
+
dezelfde aanvangletters geplaatst aan het hoofd. of in het midden der verzen.
Het stafrijm.
B.v.: door dik en dun, buigen of breken, zuur en zoet, lief en leed, man en muis,
stut en steun, stok en steen, wind en weêr, toom en teugel, wel en wee, land en lieden,
kind en kat, enz..
Oorspronkelijk kende men in de Germaansche talen uitsluitend het stafrijm:
rhythmus en alliteratie volstonden, om het Noorsche of Germaansche vers welluidend
te maken. Dergelijke verzen klonken ongeveer als de volgende:
Wodens zoon was
Saemund de Zeger,
Saemund de Zeger
in zee en zaal!
Hem mochten mannen en maagden,
waar hij ook aankwam, de machtige man,
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of als deze stroof van J.M. Dautzenberg:
Liefdelonken, liefdevuur,
liefdelachjes allerwegen,
liefdevonken, als ik gluur,
tintlen lief mij tegen.

Tot in de 9de eeuw toe kenden de Noorsche of Germaansche volken geen ander rijm
dan het stafrijm. Van dan af echter begonnen zij, waarschijnlijk onder den invloed
van Latijnsche, berijmde kerkgezangen, naast het genoemde ook het gewone of
eindrijm aan te wenden.
Het een en het ander treffen wij reeds aan in het beroemde Lodewijkslied.
+
Het rijm, in om het even welken van deze drie hoofdvormen, is ontstaan uit de
behoefte, om niet alleen den maatgang, maar ook den innerlijken samenhang van +Waaruit ontstond het rijm.
de in verzen uitgedrukte stemmingen sterker en duidelijker te doen uitkomen bij
middel van een melodieuze streeling van het gehoor.
Daaruit volgt reeds dadelijk, dat de rijmende woorden zooveel mogelijk n3oeten
samenvallen met de woorden, die in het vers van grooter gewicht zijn, of, met het
oog op het behandelde onderwerp, grooter beteekenis hebben.
Zoogenaamde metrische verzen, dat is: verzen, waarvan wij het schema aan de
klassieke Grieksche of Latijnsche dichters hebben ontleend, en die men vooral sedert
Klopstock en Vosz in de Germaansche talen, voornamelijk in het Duitsch en het
Nederlandsch, is gaan beoefenen, sluiten elk soort van rijm volkomen uit. Daarentegen
hebben wij van de Italianen, de Spanjaards en de Oosterlingen tal van dichtvormen
overgenomen, die voor het grootste deel hun waarde aan een kunstig spel van rijmen
ontleenen: sonetten, terzinen, ritornellen, trioletten, oktaven, sicilianen, refreinen,
rondeelkens, villanellen, madrigalen, ghazelen, pantoens, enz..
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16. De welluidendheid van een vers ligt niet enkel in het rijm, maar tevens en zelfs
nog meer in de klankexpressie.+
+
De rhythmus van het vers ontstaat inderdaad uit deze twee samenwerkende
Klankexpressie.
elementen:
a) het plaatsen van klemtoonen of accenten;
b) het op elkander volgen van de klanken in de eigenaardige schikking van de
gebruikte woorden.
Nu kan het niet anders, of elke aandoening heeft, althans voor en bij kunstenaars,
een bizondere, eigen beweging, een eigen rhythmus. Drukt zulk een kunstenaar een
dergelijke aandoening uit in een vers, dan zal dit vers als van zelf zijn bizonderen,
eigen rhythmus, geheel overeenstemmend met de te zeggen aandoening, vertoonen.
Wie het zuiverste zijn gevoel, door den alleen bij dat gevoel behoorenden rhythmus
weet weer te geven, is de beste dichter, zegt Willem Kloos. ‘Wie het vatbaarst is
voor de allersubtielste klankverschillen in een vers, en zich die vatbaarheid bewust
wordt, is de beste kritikus, want het een noch het andere is mogelijk, zonder dat men
te gelijk zeer fijn en zeer sterk gevoelt.’
Zoo munt het volgende vers van Albert Verwey door klankexpressie uit, omdat
het met bizondere kracht weergeeft het eigenaardig klappen van een mantel op den
wind.
‘Zwaar op den mantel omfladderden schouder,
vielen - als manen breed - de zwarte lokken.’

Ook de volgende verzen zijn mooi van klankexpressie:
‘En door de sombre tempels van den Styx
gonsde dof ruischende de stroom des doods.’

En deze:
‘Zij huppelde blij-neuriënd in den dauw
met wangen, waar de blos op lag en leefde.’
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17. Goede verzen onderscheiden zich evenzeer door beeldspraak+ als door klank.
Men mag de beeldspraak niet verwarren met wat men pleegt te noemen ‘dichterlijke +Beeldsprank.
taal’ een hebbelijkheid, - hoofdgebrek van de meeste Nederlandsche poëten sedert
Hooft en Vondel, - die men ten zeerste dient af te keuren. Aan dichterlijke taal
bezondigt zich degene, die, onmachtig om voor zijn overigens noch zeer fijne, noch
zeer krachtige aandoeningen persoonlijke, juiste en treffende uitdrukkingen te vinden,
aan andere, grootere dichters vergelijkingen en figuren ontleent, zonder op te merken,
dat al dit ontleende goed slechts onvolkomen met zijn eigen aandoeningen
overeenstemt. Zulke dichterlijke taal schreven bijv. de achttiendeeuwsche Voltaire,
waar hij aldus de waarheid aanvoert:
‘Descends du haut des cieux, auguste Vérité.
Répands sur mes écrits la force et la clarté!
Que l'oreille des rois s'accoutume à t'entendre, enz.:’

en vooral de heele bende rijmelaars, die in de eerste jaren dezer eeuw deelnamen aan
de letterkundige wedstrijden, door onze Rederijkerskamers uitgeschreven, wanneer
zij, eenvoudig om oude dichters na te volgen - de Muzen aanriepen en spraken van
hun harp, hun lier, hun cither - al hadden de meesten van hen nooit een dezer
speeltuigen gezien. Een enkel staaltje uit een van de vele rederijkers-gedichten op
den veldslag van Friedland
Mijn Zangster! Zing den moed der Fransche Legerscharen!
Verhef den oorlogsheld op uw gestemde snaren,
die hem in 't ijzig Noord, door schrander krijgsbeleid,
een eeuwig eerspoor wees ter eélste onsterflijkheid.
Leg thans uw veldschalmei te rust, waag hooger tonen!
Wil uwe teere kruin met zachte olijven kronen;
en, daar uw ijvervuur op heldenlof ontbrandt,
zing, dankbaar, jonge nimf, een hymne aan 't Vaderland.
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Zelfs werkelijk groote dichters wisten zich niet steeds van dezen verderfelijken slenter
te vrijwaren, zooals blijkt uit deze regelen van Ronsard, Abrégé de de l'Art poétique
français:
‘Et si tu entreprens quelque grand oeuvre, tu te montreras religieux et craignant
Dieu, le commençant par son nom ou par un autre qui représentera quelque effet de
sa Majesté à l'exemple des Poètes grecs: М νιν ειδε Θεα. Et nos Romains: Eneadum
genitrix.... Musa mihi causas memora,’ een raad, die volkomen overbodig is, vermits,
zoo de dichter geloovig is en aan de hulp van een god behoefte heeft, hij dezen wel
van zelf aanroepen zal. Zoo werd van lieverlede uit de werken der beste poëten een
voorraad van uitdrukkingen, zegswijzen en beelden saamgelezen, waaraan ieder
vrijelijk ontleende, wat hij meende noodig te hebben, om er zijn eigen gedachten
mee op te sieren. Ware, echte beeldspraak entstaat uit de aandoening der stemming
zelf. Wanneer hij zich diep voelt aangegrepen, vindt de dichter, onbewust,
verpersoonlijkingen, gelijkenissen, die zijn aandoening, zijn stemming zóo juist en
tevens zóo nieuw mogelijk belichamen en weergeven.
Goede beeldspraak is bijv., in Cor Cordium van Albert Verwey, het volgende:
‘Diep in de scheemring van mijn: ziel bewoog
een droomgestalte, als ik somtijds zag
gaan op de brug, als ik het huis verliet
en op een gracht liep, waar de mist langs toog
op een Novembermorgen. De wind lag
roerloos over de stad. - Zoo was 't in mij En 'k zag ze naderen, en ik hoorde 't blij
geluid der stemmen, en mijn oor vernam wee mij dat het vernam - elk woord, dat kwam
ran U, helaas! als al wat in mij spreekt.’
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Zoo ook dit:
‘Het ver geruisch der rossen van de zon
week op de kimmen, en in 't bosch bewoog
zich niet een blad, duister daar 't in hing.
Maar 't licht wijlde op der stammen hoogste kruin
waar 't hoogste blad aan trilde - en eene ster
scheen somtijds zichtbaar door de takken.’

(Demeter.)
Eigen gevonden beeldspraak waardeeren wij ook in de volgende verzen van Guido
Gezelle:
‘Zacht is uw hand, o windeken,
streelende langs mijn haar,
of het de hand van een kindeken,
een spelend kindeken waar.’

Of waar hij verzwakte herinneringen vergelijkt met
‘letteren op een zerk gekapt
en langzaam uitgetreden.’

Of in deze beschrijving van de Mandelrivier:
‘'t Is de Mandel, die, in 't stille,
varend door den zomernacht,
waakzaam is, en om Gods wille
loopt en licht voorbij ons lacht,
loopt omdat hij blank en blij is,
lacht omdat het maantje schijnt,
lacht omdat hij vrank en vrij is
en hij zelf zijn wegen vijndt.’

18. Woordkunst moet eindelijk, evenals alle andere kunst, uitmunten door stijl.
Wat is stijl?+ Een der minst onvolmaakte omschrijvingen schijnt mij nog die van
+
Marmontel in zijn Eléments de Littérature:
Stijl.
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‘C'est le caractère de la diction.’ Ongelukkig is deze omschrijving onvolledig, immers
omdat de stijl nog van heel wat meer en beter afhangt dan enkel van deze ‘diction,’
waarmede de Fransche geleerde blijkbaar den uiterlijken zinbouw bedoelde.
Volgens Flaubert, een der grootste stijlisten die ooit bestonden, is de stijl ‘Une
manière anique, absolue, d'exprimer une chose dans toute sa couleur et son intensité.’
Ongelukkig wordt in deze omschrijving uitsluitend rekening gehouden met de
stof, het onderwerp, zeker een voorname faktor, maar niet de eenige, die tot wording
van den stijl bijdraagt.
+
Eenvoudiger en duidelijker komt het ons voor, den stijl in de letterkunst te
+
definieeren als: de samenvatting van alle taal- en letterkundige hulpmiddelen,
Wat is de letterkundige
stijl?
waarvan de schrijver zich bedient, om zijn aandoeningen zoo volledig en schoon
mogelijk te vertolken.
Niet enkel uit de lengte of kortheid der perioden en den af wisselenden bouw der
zinnen, maar ook en wellicht nog meer uit de keus der woorden en uitdrukkingen,
uit den eigenaardigen gang der gedachte zelf, uit soberheid of kwistigheid van kleur,
uit stroefheid of welluidendheid van taal, uit bevalligheid of heftigheid van lijn,
ontstaat het opvallende onderscheid tusschen den stijl van dezen en dien van genen
schrijver. Dat de keus van woorden en uitdrukkingen van groote waarde is voor den
stijl van eenig stuk, blijkt zelfs voor den minst ingewijde, wanneer men bijv. in een
of andere novelle van Cremer de Betuwsche dialektwoorden door Brabantsche,
Vlaamsche, Limburgsche of algemeen Nederlandsche vervangt. Schier het gansche
koloriet van het oorspronkelijke gaat er bij te loor.
+
De verdeeling van den stijl in onderscheiden soorten berust op geenen wezenlijken
+
grond. Men heeft gepoogd, uit de
Over de soorten van stijl.
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werken der groote schrijvers zekere voorschriften af te leiden, welke men daarna tot
een uiterst spitsvondig, maar geheel konventioneel stelsel heeft vereenigd. Uit de
verscheidenheid, die men noodzakelijk tusschen den schrijftrant van beroemde auteurs
opmerkt en die het noodzakelijk gevolg is van een geheele reeks omstandigheden
van tijd, personen en onderwerpen, heeft men tot het bestaan pogen te besluiten van
een eenvoudigen, een gematigden en van een verheven stijl.
In werkelijkheid zijn er zooveel stijlen als er schrijvers en onderwerpen+ zijn. Niet
of de stijl eenvoudig, gematigd of verheven is, moet men vragen, maar wel of hij +Zooveel stijlen als schrijver,
en onderwerpen
past op de behandelde stof, of hij er al de eigenaardigheden van doet uitkomen.
Zoo heeft men overigens uit het voorbeeld der klassieke schrijvers afgeleid een
geheele reeks hoedanigheden, welke den stijl+ dienen te onderscheiden. Hij moet
+
bondig, nutuurlijk, helder, krachtig, welluidend, gepast, doelmatig, betamelijk
Hoedanigheden van den
stijl?
wezen. Hij moet ‘dire les choses comme il convient à celui qui parle, à l'objet
dout il parle et à ceux qui l'écoutent.’
+
In werkelijkheid lieten de groote schrijvers zich aan al deze voorschriften bitter
+
weinig gelegen liggen. Vóor en boven al 't andere legden zij er zich op toe, de
Hoe de groote schrijvers
daarover
dachten.
dingen te zeggen, zooals zij, en niet lezer of toehoorders, meenden dat zij moesten
gezegd warden. Zij zongen zooals zij gebekt waren. Slechts mits deze vrijheid was
het hun mogelijk, te schrijven uit de volheid des gemoeds en bijgevolg den stempel
hunner persoonlijkheid op hun werk af te drukken.
Slechts op deze wijze konden zij hun stijl eigenschappen bijzetten, die hem van
dien hunner kunstgenooten onderscheidden.
+
Of iemand stijl heeft, hangt niet af van het toepassen of niet toepassen van - om
't even welke - voorschriften; dat zit hem als 't ware in 't sneller of loomer vloeien +Wanneer heeft men ‘stijl?’
van het
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bloed, in het rasser of trager, krachtiger of zwakker kloppen van den pols. Met éen
woord, dat hangt af van den heelen mensch, en in dien zin behoudt het woord van
Buffen: Le style c'est l'homme, zijn volle kracht.
Heerlijk schrijft Prof. Allard Pierson in zijn Wijsgeerig Onderzoek: ‘Men kan
geleerde boeken schrijven, zelfs oorspronkelijke gedachten bezitten en niettemin
voor de ontwikkeling van ons volk verloren zijn, en dit zal het geval zijn, wanneer
men geen stijl heeft. Een stijl ‘fraai’ te noemen wekt bij eiken ernstigen schrijver
een glimlach. Een fraaie stijl is even fraai als een fraai geschilderde degen.
‘Een stijl duldt geen adjektief. Men heeft stijl of men heeft er geen. Stijl heeft elk,
die zijn woorden zóo drukt in het geheugen zijner lezers, dat zij tot hun blijdschap
die woorden niet meer kunnen vergeten. Wanneer dit “niet kunnen vergeten” den
lezer tot ergernis verstrekt, heeft stijl onder ons zijn schoonste doel bereikt. Want
wij, Nederlanders, hebben naar mijn bescheiden meening aan niets dringender
behoefte dan aan prikkels die wekken, die scherpen, die geen rust laten. Verregaande
onaandoenlijkheid is onze nationale hoofdzonde.’
+
Van het karakter van den mensch hangt ook het karakter van zijn stijl af. Bezit
+
hij een verheven geest, dan zal hij, de kleine en banale kantjes voorbijziende,
Waarvan de stijl afhangt.
nadruk leggen op hetgeen er grootsch, edel, verheven in zijn stof is. Is zijn fantazie
rijk en vruchtbaar, dan weet hij zijn onderwerp langs tien, twintig verschillende
kanten te beschouwen en vergelijkt het met honderd andere onderwerpen. Is zijn
geest een pozitieve, dan bepaalt hij zich nauwkeurig tot de eerst verkoren stof,
beschouwt ze niet uit de hoogte of in haar hoofdlijnen, maar daalt af in duizend
kleinigheden, waarin hij geen trekje durft verwaarloozen. Evenals de geest oefent
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ook het gemoed invloed op den stijl. Behoort gij tot dat soort van menschen, die,
zonder gevoelloos te zijn, zelden hun koelbloedigheid en bedaardheid verliezen, dan
zal uw stijl gelijken op de heldere oppervlakte van een meer, dat wel de wiegelende
boomen, de fladderende vogels en de stormachtige wolken in zich weêrkaatst, doch
zonder ooit zelf beroerd te worden.
Zijt ge voor alle indrukken der buitenwereld vatbaar, gaat uw bloed licht aan het
koken en kunt gij moeilijk uw gewaarwordingen verbergen onder het mom der
onverschilligheid, zoo zal uw stijl doen denken aan den stortvloed, die schuimend
van tusschen de rotsen te voorschijn borrelt en klaterend, in grilligen en ongeregelden
loop vooruitstroomt.
Men zoeke niet langer den stijl in de toepassing van min of meer gewettigde
regelen, maar alleen in de openbaring van geest en gemoed des schrijvers in zijn
gewrocht. Men veroordeele den schrijftrant van een schrijver niet, omdat hij te
gezocht, te ingewikkeld, te bloemig, te eenvoudig of te verheven is; omdat de zinnen
te kort of te lang of te gehakt zijn; men vrage alleen of de trant op de stof in het
algemeen en op elk onderdeel, elk denkbeeld in het bizonder past! Van al het andere
hoeft de schrijver geen sterveling rekenschap te geven.
+
19. Over de taal, niet beschouwd in haar oorsprong, haar woordenschat of
+
De taal van den dichter.
haar wetten, maar wel als het instrument, dat de dichter bespeelt en waarvan hij
al de eigenschappen en eigenaardigheden zoo volledig mogelijk moet kennen, bleef
nu nog zeer veel te zeggen. Het weinige dat volgt, kan beschouwd worden als een
kort begrip van het meest onontbeerlijke.
Wat in het opzicht van de taal, even als in dat van de vinding, den rhythmus, de
beeldspraak en den stijl, eerst en
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vooral vereischt wordt, dat is eigenaardigheid. ‘Eigenthümlichkeit des Ansdrucks,’
zegt Goethe ‘ist Anfang und Ende aller Kunst.’
Ook in zijn taal dus moet de dichter zich zelf wezen. Hij heeft het recht, zooals
Kralik het uitdrukt: ‘Sich seine eigene Mundart zurecht zu legen.’
+
Groote dichters schiepen zich ten allen tijde een eigen taal. Hun woordenschat
+
verzamelden ze geenszins uitsluitend uit de werken van beroemde voorgangers,
Elk dichter heeft ‘zijn’ taal.
maar ook, en zeker nog veel meer, uit de levende volkstaal en uit elke gewestspraak
van die taal. Zoo verkregen zij een rijken een schilderachtigen taalschat. Vóor de
eene of andere oneigen uitdrukking. een niet gewone omzetting, een met de regels
in strijd zijnd idiotisme, schrikten zij niet terug; terecht hielden zij al deze vrije
spruiten der taal voor schoonheden, die naar Herders woord ‘geen nabuur ons door
vertaling kan ontrooven; schoonheden in het genie der spraak ingeweven en die men
er niet uit verwijderen kan, zonder ze te beschadigen.’
Slechts wie in een werkelijk levende taal schrijft, slechts wie weet te putten aan
de zich altijd vernieuwende en verjongende bron, die onuitgeput en onuitputbaar
opborrelt uit den mond des volks, mag hopen dat hij zich het gevoel zijner natie heeft
eigen gemaakt en dat hij door zijn woord het gevoel dier natie frisch en krachtig zal
kunnen opwekken.
Ook op de taal heeft men tal van voorschriften pogen toe te passen. In werkelijkheid
kan men al de hoedanigheden, welke de taal van den woordkunstenaar moet
onderscheiden, terugbrengen tot deze twee: leven en waarheid.
Leven doet de taal+, die niet met inspanning van de groote schrijvers is afgeleerd,
maar die natuurlijk en als vanzelf uit den algemeenen, zich steeds vervormenden +Levende taal.
en vernieuwenden
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taalschat is opgegroeid en opgebloeid tot het natuurlijke, bijna noodwendige kleed
van gevoel en gedachte.
Waar zijn doet de taal+, die gevoel en gedachte het treffendst, volledigst en scherpst
+
weêrgeeft.
Waarheid van taal.
‘Hoe veelvuldig is het wezen van den mensch niet, hoe veelvuldig zijn gedachten
en zijn gevoel. Hoe plooibaar, vloeiend, rijk, machtig, sterk, licht, statig, rein, lieflijk,
hard, welluidend, enz., moet die taal niet wezen, om die duizenden gedachten, die
in dien geest ontstaan en woelen. weêr te geven, om alle aandoeningen van het hart
met millioenen tinten en kleuren te kunnen uiten.
De schoonste taal is die, die dat het best kan.’ (Leren en Dood door Hugo Verriest.)
Edoch, zal zijn taal dit werkelijk kunnen, dan moet de dichter, zooals Goethe het
ergens heet, eerst en vooral ‘die Sprache ueberwinden.’ Om altijd juist, en niet alleen
juist, maar ook treffend te kunnen zeggen. wat men te zeggen heeft; om voor elke
gedachte, voor elk gevoel, voor elke schakeering van gedachte en gevoel, de meest
gepaste en tevens klaarste en mooiste uitdrukking te vinden; om de woorden zóo te
schikken, dat zij, door klank en rhythmus, inzet en val, opvolging en graad, dat
karakter van blijvende waarde verkrijgen, waardoor men ze gemakkelijk onthoudt
en ze zich zelf als 't ware in den geest prent, daartoe zijn volstrekt onontbeerlijk, wat
Théophile Gautier in zijn studie over Baudelaire noemt ‘ces luttes avec la langue,
la prosodie, rhythme et la rime, dont il faut sortir vainqueur pour être digne du nom
d'artiste et qui sont comme le contre-paint de la poésie.’
Goethe's woord dient, ook bij alle respekt voor begeestering en vinding, den
woordkunstenaar steeds vóor oogen te zweven:
‘Der Dichter ist angewiesen auf Darstellung.’
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+

20. De voornaamste onderscheidingsgrond van alle dichting is natuurlijk de stof
zelf. De poëzie schept die stof uit twee voorname bronnen, die alle andere in zich +Sub- en objektieve poëzie.
vereenigen, den makrokosmos, of de wereld buiten ieder onzer, en den mikrokos of
de wereld, de kleine wereld van ons eigen ik. Behandelt de dichter de verschijnselen
der natuur, de gebeurtenissen der menschelijke samenleving, zooals deze nu is, of
ook maar eens zijn zal of eens zijn kan, dan is hij objektief. Spreekt hij integendeel
uit louter aandrang des gemoeds, deelt hij ons zijn eigen leven mee, zegt hij uit zijn
innigst. lief en leed, dan is hij subjektief.
Op eenigszins andere wijze gezegd:
subjektief is de poëzie, waarin de persoonlijkheid van den dichter de verschijnselen
van de buitenwereld in de schaduw stelt, of althans waarin deze laatste uitsluitend
of hoofdzakelijk dienen, om ons die persoonlijkheid begrijpelijk te maken. Hier heeft
de dichter gesproken uit aandrang en behoefte vim zijn hart, zonder ander doel dan
om zijn gewaarwordingen stemmingen en gevoelens te openbaren; om met éen woord,
zijn eigen ziel in woorden uit te storten. Objektief is integendeel die, waarin de
persoonlijkheid van den dichter door de verschijnselen der wereld-buiten-hein wordt
in de schaduw gesteld, en welke dus tafereelen der natuur, historische gebeurtenissen,
epizoden uit het alleditagsch-maatschappelijk leven tot stof heeft.
Het spreekt wel van zelf, en het volgt ook reeds uit liet bovenstaande, dat geen
poëzie als volkomen en uitsluitend objektief als volkomen en uitsluitend subjektief
kan worden beschouwd. In werkelijkheid zal er in de meest subjektieve poëzie steeds
iets overgaan van de zinnelijke waarneming van de dingen-buiten-ons, en zoo zal er
ook door den meest objektieven dichter steeds iets van zijn eigen gewaarwordingen
worden
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uitgesproken. Zoo is het volgende stukje van Hélène Swarth wel in- en door subjektief;
toch komen er objektieve bestanddeelen voor in de beelden, in de vergelijkingen, in
de keus der dingen, waarmede de dichteres haar hart vergelijkt:
Mijn hart is een beker vol palperen wijn.
- Wien zal 'k er mee drenken?
Mijn hart is een vogel, die zingt zoo fijn.
- Wien zal ik hem schenken?
Mijn hart is een kindje, dat kreunt van pijn.
- Wie zal lat niet krenken?
Mijn hart zal eens dood en begraven zijn.
- Wie zal het gedenken?

Het kan zelfs gebeuren, dat een gedicht, van buitenaf beschouwd, den indruk maakt
geheel objektief te zijn, terwijl het toch, bij nader inzicht, een subjektief gevoel of
een persoonlijke gedachte uitdrukt.
Ein Fichtenbaum steht einsam
im Norden auf kahler Höh.
Ihm schläfert; mit weiszer Decke
umhüllen ihn Eis und Schnee.
Er träumt von einer Palme,
die fern im Morgenland
einsam und schweigend trauert
auf brennenden Felsenrand.

Eigenlijk is dit gedicht van Heine subjektief, omdat het in een aan de buitenwereld
ontleend zinnebeeld de belichaming is van des dichters eigen liefde voor eene,
waarvan hij gescheiden was.
21. Plaatst men zich op een ander standpunt, dan kan men alle poézie onderscheiden
in deze twee soorten: de naïeve en de sentimenteele.+
+

Naïeve en de sentimenteele
poézie.
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Dit onderscheid berust op de eigenaardige manier, waarop de dichter staat tegenover
de natuur, dit woord gebruikt in den meest omvattenden zin. Zooals Schiller in zijn
beroemde studie ‘Ueber naïve und sentimentalische Dichtung’ zegt, staan de dichters
altijd op een van deze beide standpunten: ofwel zij zijn zelf natuur, d.w.z. zij gevoelen
zich éen met haar, zij gevoelen zich als een deel van de natuur en deze ook weer in
zichzelf; - ofwel zij nemen in zichzelf waar den invloed van de maatschappelijke
beschaving en van haar willekeurige en kunstmatige, soms tegen de natuur
aandruischende stelsels en vormen, en zijn er toe gedwongen, de natuur te zoeken.
De dichters van de eerste soort staan tegenover de natuur, tegenover de verschijnselen
daarbuiten en tegenover elke stemming in hun eigen binnenste op de wijze van een
eenvoudig, nog niet redeneerend, nog weinig vergelijkend, misschien niet eens
begrijpend, maar des te sterker waarnemend kind, of, zoo men wil, hun gevoel is dat
van den mensch in den natuurstaat, die in werkelijkheid gelooft, dat de zon rond de
aarde wandelt, dat stroom of zee verbolgen zijn, dat de hemel toornt, eenvoudig
omdat hij niets afweet van de wetenschappelijke verklaring van deze phenomeenen.
De dichters van de tweede soort, integendeel, gevoelen zich als produkten der
beschaafde samenleving: omdat zij dichters zijn, komt hun intiemste wezen in opstand
tegen het kunstmatige, het aangeleerde, het wetenschappelijke, en doen zij zich
geweld aan, om, - dit alles zooveel mogelijk van zich afschuddende, - de natuur van
her te voelen, te zien, zonder zich van elk verschijnsel rekenschap te geven, zonder
te redeneeren.
Het spreekt van zelf, dat, op hoe hooger een trap van beschaving een volk staat,
het voor zijn dichters ook des te moeielijker taak wordt, om naïef te wezen.
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Zooals Schiller het uitdrukt, geeft de naïeve dichter ‘die möglichst vollständige
Nachahmung des Wirklichen’; de sentimenteele integendeel verheft de werkelijkheid
tot ideaal, of, wat hetzelfde is, hij geeft: ‘die Darstellung des Ideals.’ De eerste
ontroert ons door natuurlijkheid, zinnelijke waarheid, bijna door levendige
tegenwoordigheid der dingen; de andere door gedachten. (Zie de hooger genoemde
studie van Schiller, blz. 1280, 2de en 3de alinea van de uitgave van 1810). De naïeve
ondergaat, als het ware, zonder het te weten, kalm en rustig, - gelijk het akkerland
de zon of den regen, - al de indrukken van de buitenwereld, en even onberedeneerd,
bijna even onvrijwillig en noodzakelijk geeft hij ze weer als b.v. de vijverspiegel
den blauwen hemel weerkaatst. De andere laat zich vergelijken met den mensch, die
op den rand des vijvers staat, die het schouwspel in de heldere wateropvlakte wél
ziet, maar dat, eilaas, ook met z'n rede kan uitleggen. Deze vergelijkt, redeneert, leidt
gevolgen af, spant zich in om tot een besluit te komen. Zooals Schiller zegt, sluit hij
telkens en telkens oog en oor, om in overwegingen weg te dwalen. Zoo krijgen wij
van hem niet den toestand zelf, maar alleen wat zijn verstand er van denkt. Vandaar
ook dit onderscheid met het oog op de lyriek: de lyrische dichter, die naïef is, schept
uit zijn eigen ik, onmiddellijk uit zich zelf; de andere doet het uit zijn ideaal. De
eerste geeft stemmingen, des états d'âme; de tweede geeft ten minste voor een deel
pathos, deklamatie. Op dit onderscheid berust ook de verdeeling in realistische en
idealistische poëzie. Wie het onderscheid tusschen een naïeven en sentimenteelen
dichter wil leeren kennen, leze na elkander het einde van den zestienden zang van
de Ilias en de hoofdstukken 2 en 4 uit het gedicht ‘Les pauvres Gens’ van Victor
Hugo. Als naïeve of althans in hoofdzaak naïeve dichters kan
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men noemen Homeros, Theokrutos, Shakespeare, Goethe, bv. in Hermann und
Dorothea, in Faust, in zijn liederen; Schiller in zijn Wallenstein; Molière; Grabbe;
- als sentimenteele daarentegen: Vergilius, Ariosto, Tasso, Voltaire, Klopstock,
Kleist, Musset, Lamartine, Hugo, uitgezonderd in zijn Légende des Siècles, enz..
Voorbeelden van sentimenteele poëzie treft men aan in IJdele Hulp van Starter, in
De Drie Zustersteden van Ledeganck, in Schiller's Lied von der Glocke, en verder
in alle zoogezegde leerende gedichten.
Sentimenteel is ook het volgende van Mr. Carel Vosmaer:
Als de deinende zee is het leven:
steeds rusteloos wentelt en stuwt
nu de vloed, van de ebbe der wereld,
golf op golf als geslacht op geslacht.
Zoek er niet naar de bronnen der waatren
of de veer die het alles beweegt:
de verschijnselen, nooit de verklaring
zijn den denker ten schamelen oogst.
+

22. Op het onderscheid tusschen de objektieve en de subjektieve poëzie berust
+
Eén groote verdeeling van
de eenige groote verdeeling van alle dichting, welke als geheel en al gewettigd
de
poëzie.
kan beschouwd worden, die, namelijk, waarbij bepaald wordt, dat er zijn twee
groote grondsoorten van poëzie: het epos als objektieve, en de lyriek als subjektieve
uiting der poëzie.
Er bestaat zelfs geen ernstige grond, om naast deze twee van een derde geheel
afzonderlijke soort: het drama, te gewagen. Immers het drama is, in wezenlijkheid,
epische poëzie, doch uitgedrukt op bizondere wijze, voorgesteld als een logische,
van nieuws plaats hebbende handeling. Toch doen wij best met het drama, als was
het werkelijk een derde soort van poëzie, afzonderlijk te bespreken.
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Uit deze regelen blijkt voldoende, dat wij de oude en geijkte verdeeling in vijf of
zelfs vier soorten welbewust verzaken, en wel om deze redenen, dat zij, valsch in
haar oorsprong, den leerling een groote waarheid verzwijgt, zonder welke hij het
ware wezen der poëzie onmogelijk kán begrijpen, en die wij pogen samen te vatten
wordt in deze woorden:
‘Alle poëzie, men heete ze nu lyrische of epische of beschrijvende of leerende of
dramatische, is de vrucht, het voortbrengsel, niet van éen dezer afzonderlijk werkende
faktoren, het gevoel óf de verbeelding, maar van beide te gelijk. Men heeft schoon
te zeggen: tot éen klas van dichterlijke voortbrengselen behooren die gedichten,
waarin de dichter zijn eigen innerlijke gedachten, gewaarwordingen, voorstellingen
en denkbeelden uitdrukt; en men noemt deze poëzie de subjektieve; - schildert,
beschrijft of verhaalt daarentegen de dichter, wat de buitenwereld in hem verwekt
of wat in deze voorvalt: gebeurtenissen, feiten, dan heet deze poëzie de objektieve’
(van Moerkerken); - toch blijft het waar, dat het lyrische en het epische element, in
het drama niet volkomen uitgesloten, ver van als afzonderlijke soorten gescheiden
te blijven van elkander, voortdurend versmelten en dooreenloopen, en beide even
werkdadig het hunne bijdragen tot wording evenzeer van de lyrische als van de
epische gewrochten.’
Als men, de lyrische poëzie omschrijvend, de woorden voorstelling, gewaarwording
gebruikt, legt men onrechtstreeks getuigenis af, dat de dichter, die gewaarwordingen
of voorstellingen ontledend, in geestdrift bij het voorwerp daarvan verwijlt, dat hij
dit voorwerp in bewondering beschouwt of het met verwante voorwerpen vergelijkt.
Er zijn haast geen lyrische gedichten, waartoe noch het verhalend, noch het
schilderend element iets bijdroegen. De liederen van Heinrich
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Heine, zelfs de allerkortste, nauwelijks vier regels groot, bewijzen dit uitnemend: beeld werd bij hem elk gevoel, gevoel op zijn beurt elk beeld in zulke maat, dat de
kritiek voor bewuste dichtstukjes een fonkelnieuw woord heeft uitgevonden, namelijk:
Stimmungsbild. Vondels Wildzang, Starings Lentelied zijn hoofdzakelijk beschrijvend;
Het daghet in den Oosten is in hoofdzaak een verhaal; in Lief Elsje van Potgieter
zijn de zesde, zevende en achtste stroof verhalend. Toch zal niemand er aan denken,
al deze stukken te rangschikken onder een anderen titel dan dezen: lyrische poëzie.
Men leze in Goethe de stukjes: Gegenwart, Meeresstille, Mailied, Ein gleiches. Dit
laatste vooral is leerrijk:
Ueber allen Gipfeln
ist Ruh.
In allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch.
Die Vögelein schweigen im Walde....
Warte nur, balde
ruhest du auch.

Duidelijk onderscheidt hier wel ieder, hoe harmonieus dit geheel dan ook zijn mag,
het beschrijvende van het eigenlijk lyrische, van het sentimenteele, dat in deze acht
regelen ligt. Doch zonder de twee laatste verzen is het overige geen gedicht, maar
enkel een schilderij: zoo men wil de droge aanduiding van wat men op een schilderij
zien kan; en zonder de zes eerste regels zijn de overige twee ook waardeloos. Eerst
het geheel is een gedicht.
Men kan zeggen, dat de poëzie in al haar uitingen een deel schildering, een deel
beeld bevat; men zou kunnen zeggen: een plastiek rustpunt, waaromheen de hartstocht

Pol de Mont, Inleiding tot de poëzie

47
stijgt en daalt, dat het gevoel wettigt en het voor den eenvoudigen lezer bevattelijker
maakt. En wat hier gezegd is van de lyrische poëzie, is insgelijks toepasselijk op de
epische en de dramatische. Men getrooste zich de moeite, bij Vondel het tafereel van
‘den val der Engelen’ of de beschrijving van ‘het aardsch Paradijs’ in Lucifer; het
verhaal ‘der inneming van Amsterdam’ of de samenspraak tusschen Gijsbrecht en
Badeloch in Gijsbrecht van Amstel; - bij Bilderdijk den strijd tegen de reuzen in den
Ondergang van de eerste Waereld -; in Shakespeare de ontboezeming van den ouden
koning te midden van den vreeselijken storm op de hei in King Lear; in de
Prometheus-trilogie van Aischulos de alleenspraak van den geboeiden Vuurroover;
in Faust, I, de diep doordachte bespiegeling van Doctor Faust en zijn gesprek met
Wagner op Paaschavond buiten de stad te herlezen, en men zal zich overtuigen, dat
het lyrische element even innig en dikwijls versmelt met het epische en beschrijvende,
als het epische of beschrijvende met het eigenlijk lyrische.
Om al deze redenen blijft alleen het onderscheid tusschen epiek en lyriek gewettigd
en logisch. Kiest de dichter tot stof, wat hij ziet en hoort in de groote wereld buiten
zich zelf, dan is hij objektief en zijn poëzie vertoont een verhalend of beschrijvend
karakter. Kiest hij integendeel tot stof, wat er omgaat in zijn eigen binnenst, de
gewaarwordingen, welke de verschijnselen van die buitenwereld in hem veroorzaken,
dan is hij subjektief en lyrisch. In het drama versmelten, maar in een anderen vorm,
deze twee hoofdsoorten. Daar laat de dichter, wat geheel buiten hem gebeurde,
opnieuw gebeuren ten behoeve van het volk. In plaats van te verhalen of te beschrijven
laat hij twee of om het even hoeveel personen sprekend en handelend optreden, en
ieder daarvan doet hij, zooals hij zelf het in eigen lyriek doen zou, uitzeggen den
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bizonderen indruk, dien de wereld en al wat tusschen de optredende personen en
door hun toedoen of ook door het toedoen van anderen in de voorgestelde gebeurtenis
plaats heeft, op zijn gemoed en verstand gemaakt heeft.
o Poëzie, hoe lieflijk is uw tred!
Waar gij de voeten zet,
daar wassen leliën en geuren
een regenboog van schoone kleuren
en hartverkwikkend kruid.

Vondel.
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PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822).
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Tweede boek.
Lyriek.
Hoofdstuk I.
Algemeene begrippen.
+

1. Bij de oude Grieken noemde men lyrisch alle poëzie, welke met begeleiding
der lura gezongen werd of gezegd. In haar oudste en breedste beteekenis was deze +De lyriek bij de Hellenen.
benaming evengoed toepasselijk op een verhaal of een beschrijving als op+ een
eigenlijk gezang. Thans verstaan wij onder dat woord nog enkel zulke gedichten, +Onze moderne opvatting.
welke, veeltijds ook voor muzikale behandeling geschikt, bestemd zijn ‘om het
innerlijke leven van den mensch lucht te geven.’ - ‘In ihrer Gesammtheit betrachtet,
ist die Lyrik überhaupt die Poësie des unmittelbaren Ausdrucks geistiger
Persönlichkeit’ (Dr. Kleinpaul). Dit woord Persönlichkeit kan in twee beteekenissen
opgevat worden. Het kan aanduiden een individueelen persoon, het eene en eigene
ik van den lyrischen dichter zelf, maar ook elken anderen afzonderlijk genomen
persoon en ook elke min of meer ruim gedachte verzameling van personen. Daaruit
volgt, dat de lyrische dichter zich geenszins hoeft te beperken tot de verschijnselen
van zijn eigen gemoed en de gedachten van zijn eigen verstand. Hij kan evengoed
optreden, -
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en juist omdat hij dit kan is hij anders en meer dan zijn medemenschen, die zich vaak
niet zonder de grootste moeite verplaatsen kunnen in den toestand van een derde, hij kan evengoed optreden als de tolk van elken mensch in het bizonder als van een
geheele groep menschen of zelfs van de geheele menschheid.
+
2. Doch ook waar de dichter uitsluitend spreekt in eigen naam, geeft hij, zonder
het te willen, lucht aan het lief en leed van honderden rondom hem. Immers, omdat +De dichter - de tolk van
hij alleen de gave bezit, uit te spreken wat die honderden van zijn medemenschen velen.
wél voelen, doch zonder er een vorm aan te kunnen geven. Dáarom ook is de dichter
meer mensch dan de anderen. In hem is de menschheid vermooid en verhoogd, en
terecht zou men kunnen zeggen, dat éen mensch-dichter het leven leeft van vele
gewone menschen. Uit het bovenstaande blijkt ook, dat het subjektieve karakter der
lyriek tweeërlei is: streng individueel, als de dichter spreekt in eigen naam; kollektief,
als hij spreekt in naam van anderen.
Zooals Uhland het ergens zegt, is ‘de lyriek de moeder van alle poëzie.’ En zij is
dit niet alleen, in zooverre wij met het woord ‘lyriek’ aanduiden de dichterlijke
grondstemming, de ontroering van het gemoed, die elke poëtische stemming, zelfs
de meest objektieve moet voorafgaan; zij is het ook, omdat zij is de oudste en eerste
gedaante, welke de poëzie heeft aangenomen, en dit bij alle of bijna alle volkeren.
+
3. Nu kan men in die oudste en eerste poëzie twee voorname hoofdsoorten
onderscheiden. De eene vertoont een godsdienstig, de andere een verliefd karakter. +Twee hoofdsoorten van
lyrische poëzie bij de oudste
Wanneer de Arya's hun goden vuuroffers opdroegen, 's morgens, 's middags+, 's
volken.
avonds, bij zonnestilstanden en nachteveningen en ook in zekere bizondere
+
Godsdienstige lyriek.
gevallen: geboorte, huwelijk, dood,
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oorlog, enz., dan bezongen zij de deugden van den god, dien ze vereerden, teneinde
hem aldus beter uit te noodigen tot het aanvaarden van hun offer. Die lofzangen of
hymnen vertoonden een dubbele gedaante: die van een litanie of die van een verhaal,
(bv. de Grieksche Humnos, waarin de strijd van Apolloon, de zon, tegen Puthoon,
de wolk, bezongen wordt). Die eerste humnosdichters waren de hoofden des
huisgezins, die zelf ook de offers opdroegen. Later, wanneer de menschelijke
maatschappij was ingericht en er tempels bestonden, waren het de priesters, die én
het offer brengen én den lofzang aanheffen moesten. Zoo zijn ons bij de oude Grieken
drie geslachten van humnosdichters bekend: de Trakische, waarvan de twee meest
beroemde Eumolpos en Orpheus waren, dan de Kretische, en eindelijk de Phrugische,
waartoe Marsuas en Huagnis behoorden.
Ook liefdeliederen+ vindt men bij alle primitieve volkeren van vroeger evengoed
als bij alle zoogezegde beschaafde van heden. Deze drukken uit het wederzijdsch +Liefdelyriek.
gevoel van aantrekking tusschen man en vrouw en vrouw en man. Al wat onder het
woord liefde kan verstaan worden, al de verschillende manieren, waarop zich de
liefde in den mensch openbaart en doet gelden, al de uitwerkselen, welke zij op hem
heeft, ziedaar de stof van de erotische poëzie.
+
Men kan zonder overdrijving zeggen, dat geen andere stof zooveel gewicht
+
oplevert voor de lyriek als de beide hierboven bedoelde. De meesterstukken der
Andere lyrische stoffen.
lyrische dichters van alle tijden behooren tot een van deze twee hoofdsoorten: de
godsdienstige of de erotische lyriek. Van veel minder belang zijn voor de lyriek de
liefde tot het vaderland, de zucht naar vrijheid, de trots op dit of dat recht, de geestdrift
voor deze of gene zaak.
4. De groote kracht van de lyriek ligt niet in een machtige
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verbeelding, maar wel in de oprechtheid van het gevoel, in de onmiddellijkheid van
de uitdrukking.
+
Geleefd is, of schijnt ten minste, alle ware lyriek. Vooral van lyrische gedichten
+
is waar, wat Goethe zegde van zijn eigen verzen in het algemeen: zij zijn
Alle ware lyriek is geleefd.
‘gelegenheidsgedichten.’ Dit wil zeggen, dat ze hun oorsprong vinden in
gebeurtenissen of verschijnselen, die den dichter hebben genoopt, gedwongen als
het ware, om de indrukken uit te spreken, welke die gebeurtenissen op hem hadden
teweeggebracht. Daarom vertoont alle lyriek een zoo opvallend personeel, ja subjektief
karakter. Men zou zelfs met Richard Kratik kunnen beweren, dat het een dwaling is
te gelooven, dat volksliederen, hymnen en koralen van eerstaf het bewustzijn of de
ziel van een menigte hebben uitgesproken. In werkelijkheid zijn zelfs de hymnen,
die de meest algemeen menschelijke gevoelens uitdrukken, gelegenheidsgedichten
geweest, ontsproten uit de voorbijgaande stemming van een enkelen mensch. Zoo
bv. de psalmen van Koning David en de prachtige Latijnsche hymne: ‘Media vita in
morte sumus,’ ‘te midden van ons leven zijn we reeds in den dood.’ Wellicht hebben
al zulke gezangen slechts daarom juist honderden en duizenden medegesleept, omdat
zij eens, in een bepaalde omstandigheid, den dichter zelf begeesterd en getroost
hebben. ‘Van mijn groote smarten,’ zei Heine, ‘maak ik kleine liederen.’ En de
Provençaalsche Mistral leert ons van zijn poëzie, dat zij is: ‘moun co, moun amo, la
flour de mis ans,’ ‘zijn hart, zijn liefde en de bloem van zijn leven.’
Vooral op de lyrische poëzie zijn toepasselijk deze regelen van de Lamartine:
‘Poëzie is de vleeschwording van al wat de mensch het meest intiem in het hart, het
meest godbenaderend in de gedachten bezit; van al wat de zichtbare
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natuur het schoonst heeft in beelden, het zangerigst in klanken. Zij is tegelijk sentiment
en sensatie, geest en stof, en daardoor de volmaakte taal, de taal bij uitnemendheid,
welke den mensch aangrijpt in zijn geheele menschzijn; zij is gedachte voor den
geest, voor de ziel gevoel; beeld voor de verbeelding, voor het oor muziek. Meer!
Zij is de mensch zelf, omdat zij is al wat hem mensch maakt, door alle tijden en alle
tijdperken heen. Zij is de echo van zijn indrukken, de stem van de menschheid,
denkend en voelend, geuit door menschen die mensch zijn beter en meer dan anderen,
en klinkend hoog boven het wan- en warluidend woelen der menschengeslachten,
om aan die komen na hen getuigenis te geven van hun lieven en lijden, van hun doen
en denken. En nimmer zal die stem in de wereld verdooven, omdat zij niet is het
maaksel der menschen, maar de gave van God aan de stervelingen. Daarom was zij
de eerste kreet, die uit het menschdom, opsteeg tot Hem: een bede van eerbied en
dank. Daarom zal zij ook de laatste zijn, welke de Schepper zal hooren opgaan uit
zijn werk; van Hem gekomen, zal zij wederkeeren tot Hem.’
+
5. Zooals Ernst Eckstein terecht zegt, ligt het ware wezen van de lyriek niet
+
Het ‘wezen’ van de lyriek
in de oorspronkelijkheid en de diepte van de gedachten, ofschoon deze
eigenschappen als toevallige accidenten niet zijn uitgesloten, maar eigenlijk in de
stemming zelf. Meer nog. Van hoe groote waarde de uiterlijke vorm ook zijn mag,
toch moet ook deze onderdoen voor innigheid en oprechtheid van het gevoel. Dit is
de reden, waarom de eigenlijke volkspoëzie, en deze is meestal uitsluitend lyrisch,
ondanks een uiterst eenvoudige, ja vaak kinderachtige woordenkeus, ondanks
gebrekkige rijmen en hinkenden versbouw, ook op den meest beschaafde zulken
diepen indruk maakt.
6. Vooral de volksliederen zijn ontsproten uit den onweer-
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staanbaren+ aandrang, om een al te machtig gevoel lucht te geven. Vandaar dan ook,
+
dat, wanneer in later tijd een of ander meester-dichter, die de eigenaardigheden
Ideale volksliederen.
van de volks-poëzie begrijpt, navoelend wat de oorspronkelijke volksdichter eerst
gevoeld heeft, een van deze ongekunstelde volksliederen opnieuw behandelt, dit
onder zijn hand gewoonlijk gedijt tot een ongeèvenaard meesterstuk, dat men alsdan
een ideaal volkslied zou kunnen heeten. Dit deden bv. Goethe (Röslein auf der Heide),
Clemens Brentano (Lorelei), Heine (Lorelei), Theodor Storm (Elisabeth), Hélène
Swarth ('s Hoveniers Dochterken) enz.. Zulk een ideaal volkslied is ook voorhanden
in Heine's kleine trilogie, Tragödie. Volgens eigen verklaring teekende hij het uit
den volksmond op.
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht;
er fiel auf die zarten Blaublümelein,
sie sind verwelket, verdorret.
Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb....
Sie flohen heimlich vom Hause fort,
es wuszt' weder Vater noch Mutter.
Sie sind gewandert hin und her,
sie haben gehabt weder Glück noch Stern,
sie sind gestorben, verdorben.
+

7. Eenigszins verwant met de godsdienstige lyriek, doch daarvan toch duidelijk
onderscheiden, is, wat men in het Duitsch weleens genoemd heeft: ‘Die Lyrik der +Lyriek van het verhevene.
Erhabenheit,’ die van het verhevene, een lyriek, waarin enkele dichters de hoogste
verzuchtingen van de menschelijke ziel hebben uitgestort. Deze lyriek is als tot zang
geworden wijsbegeerte. Voorbeelden daarvan vindt men bij Goethe, bv. in de lyrische
gedeelten van Faust, zoo in het heerlijke ‘Gesang der Geister über den Wässern,’
verder in zijn kortere stukken ‘Prome-
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theus,’ - ‘Ganymed’ - ‘Gränzen der Menschheit’ - ‘Das Göttliche,’ - ‘Wanderers
Sturmlied,’ - ‘Harzreise im Winter,’ - ‘Meine Göttin,’ - ‘Mahomeds Gesang’; bij
Schiller in ‘Die Künstler,’ - ‘An die Freude,’ - ‘Die Götter Griechenlands’; bij Mörike
in het prachtige ‘Gesang zu zweien in der Nacht’; ook in Shelley's Epipsichydion en
in verscheidene stukken van William Cullen Bryant; in Heine's Nordseebilder en
Hamerling's Vor einer Gentziane en Einem geblendeten Vogel, enz.. In het
Nederlandsch worden hier vermeld: Licht van Jan van Beers en verscheidene stukken
uit de rubriek Mythiesch in Vosmaer's Vogels.
+
8. Wanneer men nu met de door het gebruik geijkte namen wil aanduiden de
+
Lyrische dichtsoorten.
onderscheiden soorten van gedichten, welke toch steeds tot de lyriek behooren,
+
dan moet men vóor al 't andere attent maken op deze omstandigheid, dat het karakter
+
van sommige dezer soorten bepaald wordt door doel of inhoud of door beide te
Een noodzakelijk
gelijk, terwijl dat van andere soorten weer wordt vastgesteld door den vorm alleen. onderscheid.
Naar doel en inhoud bv. laat zich de lyrische poëzie onderscheiden in liederen, zoo
geestelijke als wereldsche, oden, hymnen, dithyramben, elegieën, heroïeden, satyren,
epigrammen; maar naar den vorm, naar de uiterlijke gedaante dus, onderscheidt men
oratorio's en kantaten, terzienen en sonetten, rondeau's en rondeelen, ghazelen,
trioletten, madrigalen, ritornellen, villanella's, refereinen of Fransche balladen,
pantoens, copla's, seguidilla's, enz., enz..
Alleen bij middel van dit onderscheid+ kan men doen begrijpen, hoe de
+
geschiedkundige ontwikkeling, - d.w.z.: omstandigheden van volksaard,
Nut van dit onderscheid.
beschaving, rijkdom en weelde, van bloei en verval der kunst zelf, - de wonderbaarste
verscheidenheid voor een en dezelfde dichtsoort hebben bewerkt; vormen, waarin
men evengoed als in hymne of ode, elegie
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of satyre stoffen van geestelijken, wereldlijken, droefgeestigen of hekelenden aard
kan behandelen. Zoo schreef Dante satyren in terzienen, Petrarcha elegieën in
sonettenvorm....
Op een afzonderlijke dichtsoort moet ook nog de aandacht worden ingeroepen,
namelijk op de Germaansche of Noorsche ballade, die noch geheel tot de lyrische,
noch geheel tot de epische poëzie kan gerekend worden. De ballade, die niet anders
is dan een epische stof, lyrisch voorgedragen, dient opgevat worden als de natuurlijke,
logische overgang van de lyrische poëzie tot de epische.

Hoofdstuk II.
Lyrische dichtsoorten.
I. Het Lied.
Es liegt darin ein wenig Klang,
ein wenig Wohllaut und Gesang,
und eine ganze Seele.

von Ebner - Eschenbach.
+

1. Eigenlijk is het onderscheid, dat men pleegt te maken tusschen het lied, de
+
Waarin ligt het onderscheid
ode, de hymne en het klaaglied (elegie), om nu slechts van deze vier soorten te
tusschen de vier eerste
spreken, vrij willekeurig. Op den keper beschouwd, immers, is het wezen, de
inhoudskern van deze dichtsoorten, geheel en al dezelfde. Er is, van de eene soort soorten.
tot de andere, slechts waar te nemen een verschil van graad, met of zonder daar dan
nog bij een verschil van uiterlijken vorm. Het wezen van deze vier soorten is en blijft
toch altijd, dat zij zijn de onmiddellijke dichterlijke uitdrukking van een menschelijk
gevoel, om het even van welken aard en van welke kracht dit gevoel was. In het
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lied nu vinden alle mogelijke gevoelens uiting, terwijl bv. in het klaaglied alleen
weemoedige en smartelijke uitgestort worden. Daarenboven moet ook het lied, als
bestemd om gezongen te worden, beantwoorden aan zekere eischen van den uiterlijken
vorm, welke men aan het klaaglied niet stelt.
Heeft men dit nu goed begrepen, dan kan het behoud der aloude en geijkte
verdeelingen niet zooveel kwaad meer stichten.
+
2. Het lied is, in een opvolging van min of meer regelmatig gebouwde strofen,
+
Wat is een lied?
de zoo onmiddellijk, natuurlijk en eenvoudig mogelijke uitdrukking ofwel van
een voorbijgaande stemming of wel van een nauwkeurig bepaald en onvermengd
gevoel.
+
De strofenbouw wordt gewettigd door de bestemming van het lied: het is, op
onze dagen, om zoo te zeggen nog de eenige dichtsoort, die voor den zang bestemd +Waarom in strofen?
is. Deze omstandigheid brengt nog andere eischen mee: alle droge redeneering, alle
overdreven beeldspraak, alle gezochtheid is in een lied misplaatst. Maar uitmunten
moet het door het geluid en den rhythmus. Ook nog eer de toondichter het komponeert,
moet het klinken als muziek.
Wanneer wij zeggen, dat het lied bestemd is om gezongen te worden, mag men
daaruit niet afleiden, dat al wat men door de toondichters als liederen ziet behandelen,
werkelijk liederen zijn, evenmin als men aan tal van echte, welgeslaagde liederen,
die toch nooit gekomponeerd werden, het karakter van deze dichtsoort mag ontzeggen.
+
Dit neemt niet weg, dat alleen dán het lied een werkelijk, volledig lied is, wanneer
het niet alleen door het woord, maar ook door de uit den tekst ontstane wijze den +Woord en zang - het
inhoud verduidelijkt. De muziek brengt het woordgedicht als het ware in het bereik volledig lied.
van de samenleving, juister misschien gezegd, in het bereik van hen, die geen dichters
zijn.
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Ongemeen juist zegt Vilmar in zijn Handbüchlein für Freunde des deutschen
Volksliedes (Marburg, 1886):
+
‘Ein Gedicht wird nur durch den Gesang unser volles Eigentum, dasz wir dasselbe
+
gewissermassen mit dem Dichter teilen; nur durch den Gesang geniessen wir
Een oordeel van Vilmar.
dasselbe ganz, mit Leib, Seele und Geist; nur durch den Gesang haben wir colle,
unvergängliche Freude daran, und nur durch den Gesang endlich wird die Dauer
des Liedes, ja gewissermassen seine Unsterblichkeit gesichert.’
De strofenvorm vindt zijn oorsprong in de omstandigheid, dat de liederen bestemd
zijn voor de groote menigte, en dat het zeker boven de kracht van deze zou gaan,
voor ieder vers een nieuwe muzikale fraze te onthouden.
+
3. Het zou uiterst goedkoop zijn, hier een onafzienbare lijst van min of meer
van elkaar verschillende soorten van liederen op te sommen. Al deze verdeelingen +Soorten van liederen.
zijn echter zeer kinderachtig, en daarom laten we ze dan ook liefst ter zijde. Wij
willen ons bepalen tot een enkele, dubbele verdeeling.
a. Met het oog op zijn inhoud is het lied godsdienstig of wereldsch;
b. met het oog op zijn oorsprong en zekere eigenaardigheden van zijn vorm noemt
men het kunst- of volkslied.
4. Geestelijke+ liederen geven uiting aan gevoelens, die hun ontstaan danken aan
+
de verhouding, waarin een geloovig mensch zich gevoelt tegenover God of de
Geestelijke.
goden. De mensch kan God of éen god beschouwen als zijn schepper, zijn vader,
zijn bewaarder, zijn rechter, zijn beschermer, zijn helper; hij kan Hem danken,
smeeken, of enkel zijn bewondering uitdrukken voor zijn almacht, wijsheid,
voorzienigheid, of voor de werken van Zijn hand. Uit elke dezer manieren, waarop
hij het bestaan van een Opperwezen erkent, kunnen godsdienstige liederen ontstaan.
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Het kerkelijk+ lied is een godsdienstig lied, dat in de kerk tijdens de eerediensten door
éen of meer voorzangers alleen, of door de voorzangers en de geheele gemeente +Kerkelijke.
wordt aangeheven. Een beroemd voorbeeld hebben wij in het bekende koraal van
Luther: Ein fester Burg ist unser Gott. Onder de Roomsche kerkliederen zijn er vele,
die God niet rechtstreeks, maar onrechstreeks, d.i. in den persoon van zijn heiligen
verheerlijken.
Godsdienstige liederen schreven in onze taal, - om nu, als verder, alleen de
allerbesten te noemen - Zuster Hadewijch; de beroemde predikant Jan Brugman;
zuster Bertken van Utrecht; Anna Bijns; Willem van Zuylen van Nijevelt; Marnix
van S. Aldegonde; Justus Hardewijn; Stalpaert van der Wiele; Camphuysen; Joost
van den Vondel (Harpzangen); Pater Poiters; Staring (Kerkgezang); van Alphen;
Feith; Bilderdijk; da Costa (Paasch-, Pinkster-, Kerstzangen); Nicolaas Beets; ten
Kate; Guido Gezelle; Servatius Daems.
5. Het wereldsch lied+ behandelt alle niet met de godheid of haar eeredienst in
betrekking zijnde gevoelens, welke de mensch, onaangezien tijd, kunne, afkomst, +Wereldsche liederen.
ouderdom, enz., ondervinden kan.
a. Soms dankt het wereldsch lied zijn ontstaan aan de maatschappelijke
verhoudingen tusschen de menschen, aan het verkeer van mensch met mensch.
Is het bestemd, om in een groep, in een verzameling van gelijkgezinde menschen
gezongen te worden, dan heet het een ‘gezelschapslied.’
Er zijn niet veel werkelijk artistieke gezelschapsliederen+. De schoonste vindt men
in het Duitsch, vooral bij Goethe: Die glücklichen Gatten, Bundeslied, Tischlied, +Gezelschapsliederen.
General-Beichte, Offene Tafel, Ergo bibamus; bij Schiller: Punschlied, Punschlied
im Norden zu singen, An die Freude.
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In het Nederlandsch hebben we enkele goede gezelschapsliederen van de Cort,
Vuylsteke, Antheunis, Door van Rijswijck, Tollens, Bilderdijk.
In het Fransch leze men Roger Bontemps en Le Roi d'Yvetot van Béranger.
+
b. Soms ontstaat het wereldsch lied uit de behoefte, om lucht te geven aan die
+
den meesten menschen aangeboren gehechtheid aan z'n geboorteplaats, aan den
Vaderlandsche liederen.
trots op stam en voorgeslacht, of ook op de vrijheden, die men in eigen land geniet;
aan de bewondering voor de grootsche daden van de voorvaderen; aan de liefde tot
de moedertaal, enz.. Dan heet het lied vaderlandsch.
Verdienstelijke vaderlandsche liederen zijn in het Nederlandsch niet zeldzaam:
Wilhelmus van Nassouwen door Marnix van S. Aldegonde; De vaderlandsche
Jongeling van Bellamy; Wien Neèrlands bloed van Tollens; De Vlaamsche Leeuw
van H. van Peene; In Transvaal van de Geyter; Klauwaart en Geus van J. Vuylsteke;
Ons Vaderland en De Nederlanden van Door van Rijswijck; Gent van Ledeganck;
Voor 't goede Recht, Onze Moedertaal en Ons Land van Frans de Cort; Piet Hein en
In Oorlog en Vreè van Heije, enz.. Voortreffelijke vaderlandsche liederen zijn ons
bewaard gebleven in den ‘Gedenckklanck’ van Valerius en in de onderscheiden
verzamelingen van onze Geuzenliederen, zooals b.v. de twee volgende: Nederlandsche
Geschiedzangen, verzameld door van Vloten, en Nieuw Geuzen-Liedboek door van
Lummel.
In het Engelsch leze men, benevens Rule, Britannia van Thomson, Boadicea en
Love of England van William Cowper, Scotland dear van Hume, Erin, the tear and
the smile in thine eyes en Forget not the Field van Th. Moore, Exile of Erin en Men
of England van Th. Campbell, Adieu, my native Shore van Byron, My heart is in the
Highlands en
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Bruce's Address to his Troops van R. Burns, The tears of Scotland van Tobias
Smollett, Pibroch of Donald Dhu en War Song van Walter Scott, The Shandon Bells
van Frank Mahony, The Private of the Buffs van Sir Francis Hastings Doyle, The
Name of England en The Homes of England van Felicia Hemans, Mariner's Hymn
van Miss Bowles, Seventy Six van W.C. Bryant, The Charge of the ligt Brigade van
Tennyson, Ballad of Agincourt van Michael Drayton, The Ships of England van Ch.
Swain, A sea song, a wedding song van Jean Ingelow, Mariner's Song van Barry
Cornwall, enz..
Doch vooral in het Duitsch zijn voortreffelijke vaderlandsche liederen geschreven:
Deutsche Freiheit, Schlachtruf en Was ist der Deutschen Vaterland van E.M. Arndt;
Freiheit van von Schenckendorff; Männer und Buben, Treuer Tot, Schwertlied,
Lützows wilde Jagd, Gebet während der Schlacht van Th. Körner; het beroemde
Rheinlied van N. Becker, en het niet minder beroemde Die Wacht am Rhein van Max
Schneckenbürger, om niet te spreken van zoovele even voortreffelijke liederen van
Uhland, Rückert, Eichendorff, Geibel, Freiligrath, Robert Hamerling, Hofmann von
Fallersleben, enz..
In het Fransch zijn de goede vaderlandsche liederen niet talrijk. Het merkwaardigste
is ‘La Marseillaise’ van Rouget de Lisle. Verder kan men nog vermelden: Chant du
Départ en Chant des Victoires van J. Chénier, La Varsovienne en La Parisienne van
C. Delavigne, La France a l'horreur du servage van C. en Germain Delavigne, La
Cocarde blanche van Béranger, enz..
Ook Musset schreef er een paar, die echter zeer middelmatig zijn. De
aantrekkelijkste van alle vindt men misschien wel in de Chants du Soldat en in de
Sonneries militaires van Paul Déroulède.
+
c. Talrijker dan deze twee ondersoorten van wereldsche
+

Natuurliederen.
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liederen zijn die, waarin de gewaarwordingen plaats vinden, welke de duizende steeds
afwisselende natuurverschijnselen uitoefenen op het menschelijk gemoed, de
natuurliederen dus, d.w.z. meest korte stukjes, waarin zeer eenvoudige gevoelens,
soms zelfs vluchtige stemmingen op ongezochte, natuurlijke wijze, in lieve,
gemakkelijk te onthouden woorden worden uitgesproken.
Ook in deze liedersoort munten de Duitschers onder allen uit. Wij herinneren
terloops aan de volgende meesterstukjes van Goethe: Mailied, Nachtgesang,
Wanderers Nachtlied, het hooger aangehaalde Ein gleiches, An den Mond, Glückliche
Fahrt, Meeresstille, Am Flusse. Van veel minder waarde zijn de overigens niet talrijke
natuurliederen van Friedrich von Schiller. Uitgelezen modellen gaven na dezen:
Rückert; Uhland (Frühlingsglaube); von Eichendorff (In der Fremde, Vesper,
Morgenliebe, Abend, Mondnacht); W. Müller; Kerner; Geibel; H. Heine (zeer vele
stukjes uit zijn Lyriches Intermezzo en uit Dic Heimkehr); Hofmann von Fallersleben;
F. von Bodenstedt; H. Lingg; Lenau; Alb. Möser; Greif; Groth; enz..
In het Nederlandsch ook zijn de welgeslaagde natuurliederen niet zeldzaam. Bij
de oudere dichters is dit wel niet het geval, maar des te meer bij die van de laatste
halve eeuw. De bekende Wildzang van Vondel en verder eenige gedichten van Jan
Luiken, zooals Morgenstond, Alles heeft zijn mond, van Huybert Cornelisz. Poot,
bv. Mei, Zomer, en van Camphuysen, Meische Morgenstond, moeten hier echter
aangehaald worden. Onder de poëten van lateren en van dezen tijd schreven Staring,
Beets, Dautzenberg, Vosmaer, Esser, Emm. Hiel, Julius Vuylsteke, Guido Gezelle,
H. Verriest, de Gezusters Loveling, Johan Pieter Heije, Frans de Cort, Honig,
Autheunis, J. Winkler-Prins, Marie Boddaert, de la
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Montagne, Hélène Swarth, Kloos, Verwey, Koster en anderen, voortreffelijke
natuurliederen.
Om een denkbeeld te geven van den roerenden eenvoud van een waar natuurlied,
halen wij hieronder het volgende kleine ‘Frühlingslied’ van Uhland aan;
‘Die linden Lüfte sind erwacht;
sie säuseln und weben Tag und Nacht.
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang...
Nun musz sich alles wenden!
‘Die Welt wird schöner mit jedem Tag!
Man weisz nicht was noch werden mag!
Das Blühen will nicht enden!
Es blüht das fernste, tiefste Thal:
nun, armes Herz, vergisz die Qual!
Nun musz sich alles, alles wenden!’

Van Engelsche zijde zijn te vermelden: J. Hogg, The Lark; Wordsworth, Written in
March, The Rainbow; Byron, My native land, good night; Moore, The last Rose of
Summer; Burns, To the Woodlark; Cunningham, A wet sheet and a flowing Sea; A.H.
Clough, O Stream descending to the Sea; S.T. Coleridge, Dead Calm in the Tropics;
C. Gilman, Music on the Canal; G.P. Morris, The Prairie on Fire, - Woodman, spare
that tree; Longfellow, Afternoon in February; W.C. Bryant, The new Moon, The
unknown Way; - Poe, Eldorado; Tennyson, Break, break; en verder Mary Howitt,
B. Cornwall, Campbell, F. Hemans, R. Herrick, Th. Hood, Cowper, Motherwell,
enz..
Van Fransche zijde: Berquin, Le Nid des Fauvettes: Désaugiers, Le Jour du
Printemps; Nodier, Le Retour au
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Village; Bazin, L' Hirondelle; Florian, Les Hirondelles; Chateaubriand, Le
Montagnard exilé; Béranger, Les Hirondelles; enz..
+
d. De meest geliefkoosde stof van alle liederdichters is ontegenzeggelijk de liefde
of minne, dit is te zeggen de sympathie, welke den man tot de vrouw en de vrouw +Liefdeliederen.
tot den man aantrekt. Geen gevoel speelt in het leven van de menschen een grootere
rol; geen heeft machtigeren invloed op den aard en de daden van de menschen; geen
verzoent meer met het niet steeds aangename leven. Geen wonder dan ook, indien
in alle tijden en in alle landen haast alle dichters zonder uitzondering dit gevoel
bezongen hebben. ‘Die Liebe ist der Dichtung Stern’, zeide Rückert terecht.
In duizenden verschillende schakeeringen veropenbaart zich dit gevoel naar de
omstandigheden van klimaat, ras, godsdienst, beschaving, en zelfs individueelen
persoon.
Én tot de edelste hartstochten bezielt, én tot de verhevenste daden bekwaamt het
den mensch. Het opent het hart voor al wat goed en schoon is, het stemt den mensch
vriendelijk, ook jegens den geringsten van zijn medemenschen. Het vuurt den moed
en de dapperheid aan. Kortom, zooals een dichter gezegd heeft, van slaven kan de
liefde koningen, van onwetenden kan zij genieën maken.
Al die schakeeringen, al die hartstochten, al die daden ook, waartoe de liefde den
mensch kracht geeft, werden van in de oudste tijden in duizenden liederen bezongen,
en zullen zoo in duizenden liederen bezongen worden, zoolang er menschen zijn.
De schoonste minneliederen, in onze taal, zijn die, Welke terecht of ten onrechte
worden toegeschreven aan Jan I, hertog van Brabant; een tweetal, waarvan Margareta
van Oostenrijk op weinig grond als de dichteres aanzien wordt:
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HEINRICH HEINE (1797-1856).
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Ghequetst en Mijn hertken heeft altijts verlanghen; een geheel kransje van Hooft
(Rozemond; Het nieuwe goodje; Sukkelende Tijd; Klare; Nare Nacht; Zal nimmer
meer gebeuren; Elk prijst zijn lief waer hij ze giss'); eenige van Geeraard Brandt en
Laurens Reaal; een enkel van Vondel, Beekzang aan Catharina; verscheidene van
Bredero, Jan Starter, Luyken (Gelijk een Roosje teer), Jakob Westerbaan (Zij zal mij
minnen); talrijke stukken van Bilderdijk, en eindelijk, onder de negentiendeeuwsche
dichters, Herdenking, De Min, Vertrouwen van Staring, en verder een overvloed
liederen van Potgieter, Prudens van Duyse, Dautzenberg, Heije, Hoffmann v.
Fallersleben (Loverkens), Emm. Hiel, Frans de Cort, Julius Vuylsteke, Honigh,
Antheunis, Boele van Hensbroeck, de la Montagne, Hélène Swarth, Willem Kloos,
Marie Boddaert, Frederik van Eeden, enz..
In het Fransch schreven minneliederen Alfred de Musset (Chanson de Fortunio,
Bonjour Suzon, Adieu Suzon), Victor Hugo (Voeu, L'aube nait et ta porte est close,
Si vous n'avez rien à me dire), Brizeux (Chanson de Loïc), Théophile Gautier, Leconte
de Lisle (Nanny, Le Rouet), Theuriet, Richepin, Fr. Coppée, Sully Prudhomme
(Scrupule, Prière), Pailleron (C'était en Avril un dimanche), Paul Verlaine, Mendès,
Cros, Vicaire, Lorrain, Blémont, Paul Mariéton. Ook de aan Henri IV toegeschreven
Chanson à Gabrielle mag hier ververmeld worden.
In het Engelsch Marlowe, The passionate Stephan to his love; Ben Johnson, To
Celia; Thomas Otway, The Complaint; Chatterton, The mynstrelles Songe; Sir John
Suckling, A Song; George Wither, I loved alass a fair one; Sydney, Ring out your
Bells; Cowper, To Mary; Hood, I love thee; Byron, The walks in beauty, When we
two parted, Serenade, Stanzas; Moore, Come o'er the Sea; Why does azure deck
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the sky; Oh come to me when daylight sets; Go where glory waits thee; Seott, The
Maid of Isla; Burns, Green grow the rashes o!, Highland Mary, The blue-eyed Lass;
Th. Haynes Bayley, Oh! no! we never mention him; Wordsworth, She was a phantom
of delight; Lord Houghton, Pastoral Song; Tennysson, I would be; Morning Song;
The Splendour falls; Coleridge, Something childish, but very natural; Edm. Waller,
Go, lovely rose; alsmede liederen uit The passionate Pilgrim en uit meer dan éen
drama van Shakespeare, o.a. het innig droeve, My flocks reed not; en verder allerlei
stukjes van Baily, A.A. Procter, Cowper, Fel. Hemans, Lord Worthsword, Longfellow,
Edg. Poe, Jean Ingelow, Swinburne, en vooral den Schot Burns.
In het Provençaalsch Th. Aubaneu, met zijn boek getiteld: ‘La Miougrano
entreduberto (La grenade entr'ouverte).
Doch vooral in het Duitsch heeft te allen tijde de erotische poëzie gebloeid. In de
middeleeuwen klonken allerwege de minnezangen van ridderdichters als Walter von
der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Tannhäuser en zoovele anderen. Na de
Wedergeboorte kwamen Fleming, Simon Dach; sedert het einde van de XVIIIe eeuw
Joh. Heinrich Voss, Bürger, Schiller, Goethe, Uhland, Chamisso, Kerner, Eichendorff,
Freiligrath, Rückert, Hebbel, Heinrich Heine, Lenau, Geibel, H. v. Fallersleben, Paul
Heyse, Lingg, Gottfried Keller, Bodenstedt, Mörike, Leuthold, von Schack, Betty
Paoli, Th. Storm, Graf von Strachwitz, Robert Reinick, Isolde Kurz, Alberta von
Puttkammer, von Liliencron, Möser, Greif, Schönaich-Carolath, Bierbaum, Dehmel,
Falke.
In het Platduitsch schreef Klaus Groth allerliefste minneliederen.
+
Eenigszins verwant met de voorgaande liederen zijn die, waarin geboorte- of
ouderhuis, het huiselijk wel en wee, bezongen worden. Ook aan zulke liederen is +Huiselijk lied.
er in het Neder-
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landsch evenmin gebrek als in het Duitsch en Engelsch. (Tollens, Beets, ten Kate,
de Génestet, Dautzenberg, de Cort, Hiel, Antheunis, - Uhland, Kerner, Rückert,
Geibel, Eichendorff, Lingg, Groth, Möricke, Fischer, - Hogg, Gray, Hood, Wither,
F. Hemans, John Hay, Burns, Leigh Hunt, Ch. Lamb, Longfellow, Bayard Tailor,
George Eliot, Tennyson, Ingelow). Echte meesterstukjes zijn, o.a., Vaders
Fiedeldeuntje bij de Wieg van Beets, Van het Sterrekijn, Din-don-dijne en Van de
Bloemkens die wilden wandelen gaan van Antheunis, Lullaby van Tennyson, en de
geheele rubriek Voer de Goern uit Quickborn van Klaus Groth.
+
6. Een liedersoort, waarin de Franschen veel meer uitmunten dan de
Germaansche volkeren, is het geestige of spiritueele lied, de eigenlijke ‘chansonette +De ‘chansonette.’
française’, welke al haar waarde ontleent, niet aan een innig gevoel van het hart of
een dichterlijken blik op de natuur, maar aan een snedige, vlugge dictie en - meestal
- een scherpe, of allerminst verrassende pointe. In zulke stukken, welke, op den keper
beschouwd, slechts op de wijze van de leerende gedichten, dus vrij onrechtstreeks,
tot de poëzie behooren, moet vooral de opmerkingsgave aan het woord zijn, wat dan
ook werkelijk in de beste voorbeelden van het genre het geval is. Men leze bv.:
Désaugiers, Jean qui pleure et Jean qui rit, Chien et Chat, Chanson philosophique;
Béranger, Roger Bontemps, Le Mort vivant, Le Mère aveugle, Le petit Homme gris,
en zoo menig ander; Nadaud, Carcassonne en Les deux Gendarmes.
In onze taal schreef vooral Frans de Cort eenige stukken, die met de pas genoemde
mogen vergeleken worden.
7. Met het oog op den vorm onderscheidt men kunst- en volksliederen+.
+
Wat een kunstlied is, zal voldoende blijken uit het bovenKunst- en volksliederen.
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staande: het is het werk van een gekend, door studie ontwikkeld schrijver, van een
letterkundig artiest, van een dichter. Het woord volkslied heeft meer dan éen
beteekenis. Soms duidt het aan een lied, dat, ofschoon door een kunst- dichter
geschreven, toch zoozeer in den smaak van de menigte is gevallen, dat het, door
honderden en honderden onthouden, in tal van omstandigheden wordt aangeheven,
om uiting te schenken aan het oogenblikkelijke gevoel van de massa. Zulke liederen
zijn bv. de reeds genoemde Vlaamsche Leeuw van van Peene, Ons Vaderland van
van Rijswijck, het Beiaardlied van Benoit en de Geyter, Le Vieux Caporal, Les
Souvenirs du Peuple, Le Vagabond van Béranger, Cheval et Cavalier van G. Nadaud,
en de werkelijk zeer fraaie stukken Les Boeufs, La Vigne, Les Louis d'Or, La Vache
blanche, Les Paysans van Pierre Dupont. Zulke volksliederen zijn ook nog diegene,
welke voor elke afzonderlijk bestaande natie uitdrukking geven aan de gevoelens
van liefde tot vaderland of vorstenhuis; zoo bv. Wilhelmus von Nassouwen van
Marnix, Wien Neêrlands bloed van Tollens; het Heil dir im Siegerkranz, Gott erhalte
Franz den Kaiser, God save the Queen, La Marseillaise.
Doch door eigenlijk volkslied+ moet men verstaan een lied, dat, geschreven of ten
+
minste gedicht, d.i. voor 't eerst gezongen door een man uit het volk, een
Het eigenlijk volkslied.
rondreizend marktzanger, een minder geletterde of zelfs een geheel ongeletterde, in
zeer eenvoudige, in vele opzichten gebrekkige woorden, de gewaarwordingen van
het volk, de menigte, waartoe ook die maker behoort, te kennen geeft. Het kan zelfs
zijn, dat zulk een volkslied in den loop der jaren door andere zangers in dezen of
genen zin gewijzigd, dat er iets uit weggelaten of bijgevoegd wordt, of ook dat er
onderscheiden, merkelijk van elkaar verschillende lezingen van bestaan.
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Natuurlijk zijn er volksliederen van allen aard en inhoud: vaderlandsche-, minne-,
soldaten-, jagers-volksliederen, enz..
De schat van onze Nederlandsche volksliederen is overgroot. Tientallen van
verzamelingen werden er van de 16e eeuw tot nu toe uitgegeven. In dit jaarhonderd
werden er merkwaardige bezorgd door Jan Frans Willems (Oude Vlaemsche Liederen),
De Coussemaecker (Chants populaires des Flamands de France), Hoffmann v. Fall.,
Horae belgicae, Lootens en Feys (Chansons flamandes recueillies à Bruges), van
Lummel (Nieuw Geuzen-Liedboek, J. van Vloten (Nederlandsche Geschiedzangen),
Jan Bols, Honderd oude Vlaamsche Liederen.
8. Om volledig te zijn, dienen we nog op te merken, dat nog veel meer dan het
lied in het algemeen, het volkslied, of in minder engen zin ‘het voor het volk bestemde
lied’, alleen dan volledig is, wanneer met den woordentekst een melodie gepaard
gaat.
+
Dikwijls bestaat deze melodie uit twee deelen, de eigenlijke zangwijze van het
+
lied, en een meestal korter wijze, die men refrein noemt. De liederwijze wordt
Melodie en refrein.
gewoonlijk door een enkele stem, en de refreinwijze door meer stemmen tegelijk
gezongen.
Wat de woorden betreft, kan het refrein bestaan uit éen of meer verzen van de
eerste of van elke stroof des lieds, maar het kan ook een kleine stroof wezen op
zichzelf.
In vele oude liederen heet het refrein ‘weder-’ of ‘tegenzang.’
Tot onze beroemdste en schoonste volksliederen behooren de volgende:
Naar Oostland willen wij varen, Hartverheffing, Het Kerelslied en Het Lied van
den Hoed, waarschijnlijk uit de 14e eeuw; Meiplanting en Het viel een hemels dauwe
uit de 15e eeuw; De Slag van Pavia en Vaarwel aan Antwerpen, Alva's Stand-
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beeld, De tiende Penning, De dappere Brusselaars, Wel op Spanjaarden, Alva's
Vertrek, Gestadige minne draag ik altijd uit de 16e eeuw; Er zat een oud mannehen
van tachentig jaren, Wij boeren en boerinnen, De Gevangenis van Karel van
Lotharingen, Mijn lief schijnt mij te haten, Als vader Adam spitte en moeder Eva
spon, Dronken Oorlog uit de 17e eeuw, Bedelaarslied uit de 18e eeuw, enz.1).

II. De Hymne en de Ode.
1. Wij behandelen tegelijkertijd deze beide soorten, omdat zij, van nabij bekeken,
niets anders zijn dan onderverdeelingen van het lied. Zoowel de eene als de andere
waren oorspronkelijk bestemd, om, met of zonder muzikale begeleiding, gezongen
te worden.
+
De beide woorden hymne, van 't Grieksch μνοσ, van δω, d.w.z. ik bezing, ik
+
verhef door gezang, en ode, van δή, zang, dat oorspronkelijk in het Grieksch
Beteekenis van de woorden.
‘elk voor muzikale begeleiding geschikt dichtstuk’ aanduidde, kunnen dit reeds
staven. Men zou kunnen zeggen, dat zij liederen zijn met verhoogde kracht: de hymne
een godsdienstig lied in zijn meest verheven uitdrukking, en de ode een wereldsch
lied van de hoogste opvatting.
+
2. De oorsprong van de hymne werd reeds voldoende uiteengezet in de
+
Doel van de ode.
Algemeene Begrippen der lyrische poëzie. Wat de ode betreft, deze was bij de
oude Grieken bestemd, om de groote daden niet alleen der heroën, maar ook der
goden, - die alsdan meer als heroën, d.i. als voorwerpen van bewondering, dan als
eigenlijke goden, d.i. als voorwerpen van

1) Als voorbeeld van een Oud-Helleensch volkslied leze men het waarschijnlijk uit de 6e eeuw
v. Chr. overgebleven kollekte-lied, De zwaluw, de zwaluw, zoo wit op den boezem, zoo zwart
op den rugge, keert weer met de Lente.
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aanbidding en vereering, beschouwd werden, - te bezingen.
+
Ook de heerlijkheden van de natuur, een of andere gewichtige geschiedkundige
gebeurtenis, het vaderland, de vrijheid, de weldaden van de wetenschap, de kunst, +Lied, hymne en ode.
de vooruitgang, en voorts alle andere onderwerpen, die men gewoonlijk verheven
noemt, behoorden al vroeg tot de odestoffen. Het onderscheid tusschen het gewone
godsdienstig of wereldsch lied en de hymne en de ode, is dus wel degelijk, zooals
wij het zooeven aanstipten, een onderscheid van graad, van macht, van toon en trant,
zoo men wil, maar nauwelijks van aard. Wat het godsdienstig en wereldsch lied op
eenvoudige, soms naïeve, lieve en bevallige wijze zeggen, dat drukken hymne en
ode met grooter geestdrift, op eenigszins plechtiger toon, met strengere woordenkeus
en grootscher beelden uit.
+
3. Juist de geestdrift, het enthoeziasme, was bij de Ouden het meest treffende
+
Enthoeziasme.
karakter zoowel van de hymne als van de ode. Door deze geestdrift verstonden
de Antieken een door sommmigen ongetwijfeld ondervonden, - maar door anderen
hoogst waarschijnlijk slechts geveinsde vervoering van den geest, zoo groot en
machtig, dat, zooals een Latijnsch dichter het noemde, de poëet zich als het ware
den tolk gevoelde van God zelf: ‘Est Deus in nobis, agitante calescimus illo.’ Wie
den dichter in dien toestand hoort, beschouwt hem in opgetogen verrukking, als
boven het menschelijke verheven. ‘Louter godspraken stroomen van zijn lippen; men
zucht, schreit, juicht en dartelt met hem; laat zich hart, ziel en alles ontweldigen, en
wordt de prooi van den overwinnaar, die ons kluistert aan klanken en wegsleept in
boeiende golven van lucht. Betoovering is een woord, veel te zwak, om dien toestand
uit te drukken. 't Is in wellust, vergoding, in gevoel, zelfvernietiging en overgang tot
een wezen van hoogere bestemming.’ (Bilderdijk).

Pol de Mont, Inleiding tot de poëzie

72
4. Die toestand verklaart volkomen dien opvallenden mangel aan orde, dien wij in
tal van antieke oden en hymnen opmerken. Ongelukkiglijk werd dit beau désordre
van lateren tijd tot een goedkoop middeltje, tot een kunstgreepje, om een aandoening
te veinzen, welke men niet werkelijk gevoeld had.
+
5. Indien het waar is, dat deze beide verheven dichtsoorten oorspronkelijk uit
+
Invloed van de Grieken.
het Oosten stammen, dan is het evenzeer waar, dat zij tot ons kwamen door
bemiddeling van de Helleenen en dat deze laatsten er den stempel van hun hooge
begaafdheid op afdrukten. Zonder te gewagen van de koren der Grieksche treurspelen,
- ware oden, die alleen door hun strenger afgeperkten vorm van de gewone ode
afwijken en uit strofen, antistrofen en epoden bestaan, - kan men zeggen, dat de
Grieksche oden- en hymnenlyriek, zoo niet de tijd, eilaas! een overgroot aantal van
haar schoonste meesterstukken had vernietigd, de lyriek van alle latere volken zou
overtreffen.
Van het betrekkelijk weinige, dat tot ons is gekomen, verdient vooral bewondering:
Hymnen:+ eenige aan den half fabelachtigen Orpheus toegeschreven brokstukken;
de zoogezegde Homerische hymnen, waarschijnlijk niets anders dan aanroepingen, +Grieksche hymnen.
die de aëden en rhapsoden vóor hun epische verhalen aanhieven; daaronder zijn
vooral te noemen de lofzangen aan Apolloon van Delos, aan Apolloon den
Puthoondooder, aan Aphrodite, aan Bakchos, en, als de mooiste van alle - die aan
Demeter; verder, van Kleanthos den Eoliër, Lofzang aan Zeus; van Proklos van
Xanthos, Hymnen aan de Zon, aan Minerva Polyhymnia, aan de Muzen; van Sappho,
Hymne aan Venus; van Erinna of een andere, Hymne aan de Dapperheid; van Alkaios,
Lofzang ter eer van Harmodios en Aristogiton; verscheidene van Pin-
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daros' oden, - zijn eigenlijke hymnen zijn verloren, - en de Hymne aan de Deugd van
Aristoteles.
Van een onbekende uit de 4e eeuw v. Chr. hebben wij een Hymne op Demetrios
Poliorkos; van Dionusios, een aan Kalliope en een andere aan Apolloon; van
Mesomedes (?) een aan Nemesis.
Oden+ : Menschenlot van Simonides van Argos; Parthenieën of maagdenkoren
+
van Alkman; Op ten Kamp van Alkaios; Vaarwel van Sappho; Danklied aan
Grieksche oden.
Poseidoon, verkeerdelijk toegeschreven aan Arioon; Aan de Atheners van Soloon;
De Medevrijer van Anakreon; Op de Overwinning van Ageridamos, Op Psaumis van
Kamarina, Op Ergoteles van Himera van Pindaros, enz..
Eigenlijk dienden hier ook genoemd: Op ten Strijd van Kallinos; Opwekking tot
den Strijd en Lof der Dapperheid van Turtaios; Het Noodlot en Staatkundige
Geloofsbekentenis van Soloon; Levenswijsheid van Simonides; Aan Phoibos, Aan
Zeus, Twijfel, Wensch, van Theognis; Aan Bakchos van Ioon; doch, daar deze stukken
in distichen geschreven zijn, werden zij door de Grieken zelven onder een andere
soort gerangschikt. (Zie verder de Elegie).
+
De Latijnsche letterkunde is niet zoo rijk als de Grieksche. Een enkele werkelijke
+
hymne, het Carmen saeculare van Horatius, en verder de oden van denzelfden,
Latijnsche hymnen en oden.
waaronder Aan Aristius Fuscus, Aan Posthumus, Aan Pompejus Grosphus, Gelijkheid
vóor den Dood, Aan de Bron van Blandusia, Aan Melpomene, Lof van Drusus, Aan
Maecenas, Aan Vergilius, ziedaar ongeveer al het merkwaardige, dat hier valt aan
te stippen.
Enkele van Horatius' oden zijn nauwelijks iets meer dan een vrije navolging van
gekende Grieksche modellen, vooral van Alkaios (O navis referens en Nunc est
bibendum b.v.).
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+

6. De echte antieke oden zijn meestal geschreven rijmlooze metrische strofen.
+
Vorm van ode en hymne.
Ofschoon, in ónze taal, de meeste odendichters zich eenvoudig van regelmatig
rijmende versregels bedienden, werden de strofen van Grieken en Roineinen toch
ook meer dan éens nagebootst. Meestal echter, althans tot vóor een tachtigtal jaren,
op gebrekkige, uiterst onvolledige wijs. Zoo b.v. door Willem van Haren in Het
menschelijk Leven en door P.J. Kasteleyn in zijn stuk De Krijg: deze dichters
bepaalden zich er toe, ongeveer als zekere Franschen na en vóor hen deden,
vierregelige jambische strofen te bouwen met een korteren vierden regel. De eerste,
die het stoutweg waagde, de antieke strofen metrisch na te bootsen in een
Germaansche taal, was Klopstock. Zijn voorbeeld werd gevolgd door van Alphen
(De Rust in God), Hoffham (Aan Hypnus), Kinker, J.P. Kleyn (Het Vergenoegen), doch vooral door J.M. Dautzenberg, Frans de Cort, Vosmaer en Waalner (van
Nouhuys).
+
7. In onze taal werden beide dichtsoorten vrij veelvuldig en dikwijls met
+
In de Nederlanden.
voortreffelijken uitslag beoefend.
Schoone hymnen zijn: bij Vondel, in zijn Lucifer, Wie is het die zoo hoog gezeten;
bij Bilderdijk, Jezus' Intrede te Jeruzalem en Gebed; bij Feith, De groote Lofzang;
bij da Costa, Voorzienigheid en God met ons; bij Beets, Paaschgezang; bij
Hasebroeck, De Lof der Almacht; bij Tollens, Lofzangen aan God; bij Nolet de
Brauwere, De Storm; bij Schaepman, Zang der Zuilen uit Aya-Sofia.!
Fraaie oden leverden Jakob van Maerlant in ‘Vanden Lande van Over-See’, b.v.:
Kerstenman, wat 's di gesciet; Hooft, De Ballingschap (Wien zit de wreedheid in 't
gebeent); Vondel, De Kruisberg, een overheerlijk meesterstuk, De Drukkunst, De
Rijnstroom, Geluk van den Akkerman, Zegezang ter eere van Frederik Hendrik,
Olijftak aan Gustaaf Adolf, De Zeeleeuw
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op den Teems, Huwelijksliefde, De koninklijke Harp; Jakob van Zevecote, Oorlog
aan Gent en De Vlaamsche Vluchtelingen bij het Beleg van Leiden; J.A. van der
Goes, De Teems in Brand, Zeetriomf over twee koninklijke Vloten; H.K. Poot, Arme
Rijkdom, Akkerleven; Willem van Haren, Het menschelijk Leven, Een Man van Eer;
O.Z. van Haren, De Schimmen; Nieuwland, De Vrijheid, Orion; Bellamy, Ode aan
de Lente; Bilderdijk, De Mensch, De Zeevaart, Arbeid; Nierstrasz, Rubens; J.F.
Willems, Rubens; van Duyse, Nieuwpoorts Slagveld, Parijs in Vreugd, Jakob van
Artevelde, De onzichtbare Kerk, de fragmenten Aan de Zon en De Onsterfelijkheid
uit Godfried; da Costa, De Hollandsche Poëzij; Nolet de Brauwere, Aan de Germanen,
De beide Nederlanden; ten Kate, De Waarde van den Arbeid, Aan de Ode;
Dautzenberg, Liefde, Noodlot, Mijn Levensboot, Ware Godsvereering; Helmers, De
Geest des Kwaads; Bilderdijk, Aan de Poëzij, De Mensch; Jan de Laet, Aan een
meisje dat zich op de beoefening der Dichtkunst wilde toeleggen; van Beers, De
Stoomwagen; Schaepman, Napoleon, Vondel; Multatuli, Poëzie; Lod. de Koninck,
Ode aan Rubens.
+
Tot de schoonste hymnen, die in eenige taal bestaan, dienen te worden
+
medegerekend, Job XXXVIII, Gods grootheid en macht; Jesaïas XL, Gods
In Schrift en Liturgie.
almacht; Koning David, de Psalmen 18, 29, 33, 49, 96 en 104 (zie de vertalingen
van Marnix, Vondel, Hiel, enz.); en een tamelijk groot aantal kristelijke kerkgezangen,
waaronder de allerschoonste zonder twijfel zijn: Te Deum laudamus van Ambrosius,
4e eeuw; Pange lingua van Claudianus Mamertius (453); Vexilla regis prodeunt van
Venantius Fortunatus (580); Primo dierum omnium, Ecce jam noctis, Audi, benigne
Conditor, Te lucis ante terminum van Gregorius den Groote; Veni, creator spiritus
van Raban Maur, abt van Fulda en bisschop
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van Ments; Ave, Maris Stella van een onbekende uit de Xe eeuw; Veni, Sancte Spiritus
van Hermanus Contractus of van koning Robert I; Tu praeclarus en Jesu, dulcis
memoria van St. Bernard; Lux jucunda, lux insignis van Adam van St. Victor; Verbum
Supernum, Adoro te suplex, Pange lingua gloriosi en Lauda Sion van Thomas van
Aquino.
+
Vermelden wij verder, voor de ode, in het Fransch: Ronsard, Contre les Bûcherons
+
de la Forét de Gastine; Malherbe, Ode à Louis XIII, Consolation à un Père sur
Fransche oden.
la Mort de sa fille, Paraphrase d'une partie du psaume CXLV; Patrix, Un Mourant;
Racan, Sur les douceurs de la vie champêtre, Ode à M. de Termes; Mlle de Scudéry,
Stances sur la Résurrection; Jean Racine, Sur les vaines occupations des gens du
siècle; Chaulieu, Les Louanges de la vie champêtre; J.B. Rousseau, Existence de
Dieu, Au Comte du Luc; Louis Racine, Ode sur la Solitude; Lefranc de Pompignan,
Les Tombeaux, Sur la Mort de J.B. Rousseau; Voltaire, Conseils aux pères et aux
enfants; Gresset, L'Amour de la Patrie; Malfilàtre, Le soleil fixe au milieu des
planètes; Thomas, Sur le Temps; Gilbert, Le jugement dernier; Lebrun, Sur le vaisseau
‘le Vengeur’; La Harpe, Ode sur la Navigation; André Chénier, La jeune Captive,
Aux premiers Fruits de mon Verger; A Fanny malade; Versailles; A Charlotte de
Corday; O mon esprit! au sein des Cieux; X. de Maistre, Le Prisonnier et le Papillon;
Delavigne, Mort de Jeanne d'Arc; Lamartine, Le Chrétien mourant, La Prière, La
Liberté, Toast aux Gaulois et aux Bretons, La Vie champètre, Bonaparte, Le Crucifix;
Hugo, Pluie d'Eté, A mes Amis, Pour les pauvres, Ce siècle est grand et fort; Mme
Ackermann, Le Nuage, La Guerre; Banville, A la Font-Georges, A Théophile Gautier;
Barbier, Dante, La Cureé; V. de Laprade, Alma parens, A un grand Arbre, La Mort
d'un Chêne; Leconte
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de Lisle, La Ravine St. Gilles, Nox, Midi, La Vénus de Milo; Louis Ménard,
Empédocle; Sainte Beuve, Rêverie, A la Rime; Alfred de Vigny, La Bouteille à Mer;
de Musset, Les Nuits, L'Espoir en Dieu; Baudelaire, L'Horloge; Grenier, Thalatta;
Theuriet, Les Paysans; L. Tailhade, Au Sommeil; Charles Potvin, Oui j'aime ma
patrie et j'y reviens sans cesse; André van Hasselt, enz..
+
In het Engelsch: Spenser, Epithalamion; Ben Johnson, Ode tohimself, To the
Memory of my beloved Master W. Shakespeare; Wotton, Farewell to the vanities +Engelsche oden.
of the world; J. Addison, The spacious firmament; R. Southey, My days among the
Dead are past; Byron, On this day i complete my thirty sixth Year, Ode on Venice,
Modern Greece (uit Don Juan); Shelley, To the Assertors of Liberty, To a Skylark;
Keats, On a grecian Urn, To a Nightingale, To Autumn; W. Wordsworth, To the
Sons of Burns, Intimations of Immortality; Browning, The Cry of the Children;
Coleridge, Love; Fel. Hemans, The Sunbeam, The Song of Night, The Voice of Spring,
The Treasures of the Deep; Scott, Farewell to the Muse; O' Shaugnessy, An Ode (We
are the music makers), en tal andere van John Dryden, Pope, Caroley, Chatterton,
James Montgomery, Longfellow, enz..
+
In het Duitsch schreven Klopstock, Ramler, Ebert, Uz, Vosz, Hölty, gebroeders
+
Stolberg, Gleim, Schubart, Schiller lierzangen.
Duitsche oden.
+
En dan, voor de hymne, in het Engelsch: Milton, Hail, holy Light, On the Nativity;
+
Wotton, Eternal Mover; Ben Johnson, On the Nativity of my Saviour; Giles
Engelsche hymnen.
Fletcher, Christ's Victory in Heaven; Will. Drummond, Ascendit in Coelos; Addison,
When all thy mecies; W. Scott, Hymn to the Virgin; Keats, Hymn to Pan; W.C. Bryant,
To the north Star; verder van John Drijder, Thomas Gray, Chatterton, enz..
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In het Fransch+: Lefranc de Pompignan, Pour le Jour des Morts, Imitation du Psaume
CIII; André Chénier, Hymne à la France; Desplaces, A la Beauté; Baour Lormian, +Fransche.
Hymne au Soleil; Tailhade, A Aphrodite, A Dionysos.
In 't Duitsch zijn er van Platen, Schiller, Albert Möser.
+
8. Goed is het op te merken, dat wat de Franschen aanduiden met den naam
van ode familière in de meeste gevallen veel meer een lied dan wel een eigenlijke +De Fransche ode familière.
ode is. Zoo zijn tot de liederen te rekenen niet alleen stukjes als Un vanneur de blé
aux vents van du Bellay, Avril, l'honneur et des bois et des mois van Remy Belleau,
Mignonne, allons voir si la rose, A un Aubespin en L'alouette van Pierre Ronsard,
ook meer dan éen ode en epode van Horatius, van den onechten Anakreon, van
Ibukos, zijn dit het geval. Zekere skoliën van Alkaios, de stukjes Opwekking tot den
Drank van den echten-, Wijnlust van den onechten Anakreon, zijn heusche
drinkliederen. De ode Sluimer ligt op bergenkruinen van Sappho, Lente van den
valschen Anakreon, Lente van Ibukos, zijn ware natuurliederen. Late Liefde van
laatstgenoemde is een werkelijk minnelied.
Overigens zijn vele dezer stukken dan ook bepaald in strofenvorm gedicht.

III. Dithyrambus en lyrische Rhapsodie.
+

1. Beide woorden zijn van Griekschen oorsprong. Dithyrambus duidde
oorspronkelijk aan een lofzang ter eere van Dionusos of Bakchos, die ook
Dithurambos geheeten werd1).
Met rhapsodie bedoelden de Ouden het lied, voorgedragen

1) Van, δίς, twee, en
van dezen god.

ύ α, deur, en εμβαίνω, ik treed in, ter oorzaak van de dubbele geboorte
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door rondtrekkende zangers, welke men Rhapsoden noemde, omdat zij, hun verzen
voordragende, een rhapsos, dit is, een staf, een lauwertak b.v., in de hand hielden.
+
2. Een rhapsodie was echter oorspronkelijk heel iets anders dan een
dithyrambus; het was noch min noch meer dan een brok van een groot verhalend +De rhapsodie.
geheel. Deze brok maakte op zichzelf wel een den toehoorder bevredigend gedicht
uit, maar stond toch in zeer nauwe betrekking tot de andere gelijkaardige fragmenten.
Toch behandelen wij beide dichtsoorten hier tegelijkertijd, omdat heden ten dage
zoowel rhapsodie als dithyrambus een uitsluitend lyrisch gedicht te kennen geeft.
3. De dithyrambus+, die zijn ontstaan dankt aan den god des wijns, bleef evenwel
+
niet lang beperkt tot de uitsluitende verheerlijking van dezen god en van zijn
De dithyrambus.
kostbare gave. Weldra bezong hij alle denkbare wereldsche en bij voorkeur zinnelijke
genietingen, doch steeds behield hij, ten minste uiterlijk, de kenmerkende
hoedanigheden van den oorspronkelijken dithyrambus, nl. een buitengewoon hoog
opgevoerde geestdrift en een daarbij passende onstuimige vrijheid in de uitdrukking.
Den dithyrambus ontbreekt het dan ook aan een bepaalden, geijkten vorm. De
dichter versmaadt hier gaarne alle regelmaat en geeft aan elke nieuwe gedachte dien
rhythmus, welke het best geschikt is, om die gedachte met alle kracht uit te drukken.
+
Daar de dithyrambus de taal van de hevigste aandoening, de uitdrukking van de
zielsontroering in haar hoogsten graad van opgewondenheid is; en daar de mensch, +Sprongen.
die in een geweldigen zielstoestand verkeert, meestal in schijnbaar onsamenhangende
uitroepingen aan zijn vervoering lucht geeft, zoo is het zeer natuurlijk, dat in stukken
van dezen
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aard een schijnbare wanorde voorkomt, welke hierin bestaat, dat de dichter plotseling
van het eene gevoel naar het ander overspringt, dat hij slechts het kernachtigste van
zijn gedachten uitboezemt, zonder de overgangen, die ze aan elkander overbinden,
in aanmerking te nemen. Een voorbeeld van dergelijke lyrische sprongen vindt men
in de H. Schrift, in Boek Genesis, waar Mosche, om een schrikwekkend denkbeeld
van des Heeren verbolgenheid te geven, God zelf van zijn vijanden laat zeggen: ‘Ik
sprak, - waar zijn ze?’ dit is: Ik sprak in mijn gramschap tot mijn vijanden, en mijn
enkel woord deed ze verdwijnen. Gij, die getuigen zijt geweest van mijn zegepraal,
antwoordt: waar zijn ze? Ziet gij er nog eenig overblijfsel van?
Zoo ook bij Helmers in den voorzang van zijn Hollandsche Natie:
Dat hij verga, die, diep verbasterd,
den vaderlandschen grond miskent,
den grond van zijn geboorte lastert
en 't heilig graf der Vaadren schendt!
Hij leev', maar leve als slaaf der slaven!
Zijn rif, verworpen, onbegraven,
zij 't aas, waarop 't gevogelt brast!
Zijn naam zij elk een vloek in de ooren,
en 't kroost, den onverlaat geboren,
zij eeuwig met dien vloek belast!
+

4. Vooral uiterlijk levert de hedendaagsche rhapsodie veel overeenkomst op met
den dithyrambus. Ook hier onstuimige hartstocht, stoute beeldspraak, wilde
sprongen, onbeperkte vrijheid van maat en kadans. Nu eens gelijkt ze meer op de
ode, dan weer eens meer op de hymne. Wat haar inwendig karakter betreft, moet
men echter opmerken, dat zij, welk
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onderwerp ze ook behandelt, dit onderwerp slechts fragmentarisch, nooit in zijn
geheel, altijd slechts van éen of andere zijde mag beschouwen, zoodat ook thans nog,
zooals Kleinpaul het zeer juist uitdrukt, haar kenmerkende eigenaardigheid juist
hierin ligt, ‘dat ze er slechts uitziet als een brokstuk, als een fragment.’
+
5. De geniaalste dithyrambendichter der latere tijden was de Zweed Bellmann.
In het Duitsch werd het genre beoefend door J.H. Voss, Schiller, Goethe, Kopisch, +Beoefenaars van deze
Heine, Scheffel en Bodenstedt; in het Engelsch door Dryden, wiens feestzangen dichtsoorten.
ter eer van de H. Cecilia, - en Alexander Pope, wiens Ode on St. Cecilia's Day, als
dithyramben kunnen beschouwd worden; in het Fransch door La Harpe, Aux Mânes
de Voltaire, en Delille, Sur l'Immortalité de l'Ame; in het Nederlandsch door
Bilderdijk, Aan de Poëzij; Nierstrasz (zijn reeds onder de oden vermelde Dithyrambus
op Rubens); Prudens van Duyse, Willem I; Beets, Elia op Karmel; Immerzeel, de
vertaling van Delille's Onsterfelijkheid der Ziel.
Rhapsodieën schreven in ónze taal Vosmaer; Jan van Beers, Licht; F.M. van Leent,
Liefde.
In het Duitsch Klopstock, Goethe, Schiller, Hélderlin, Heine, Hamerling, Albert
Möser.
In het Engelsch Jonathan Swift, On Poetry.

IV. Klaaglied of Elegie en Heldenbrief of Heroïde.
+

1. Deze beide dichtsoorten zijn, - en wel vooral naar de opvatting van de moderne
dichters -, zoowel wat den inhoud als wat den vorm betreft, nauwelijks van
elkander te onderscheiden. Beide zijn de uitdrukking van een smachtend verlangen
naar een wezen of een geluk, dat men onbereikbaar acht, of van een diepgevoelde
smart over een
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wezen of een geluk, dat men verloren weet of verloren waant. Ook neemt de elegie
zeer dikwijls den vorm aan, niet alleen van een toespraak tot -, maar van een brief
aan een bepaalden persoon. Zoo zijn de vier stukken, welke Ledeganck's klaagliederen,
Het Graf mijns Vaders en Het Graf mijner Moeder uitmaken, werkelijke brieven in
verzen aan dierbare bloedverwanten of vrienden.
Terwijl echter, in de elegie, de dichter spreekt in eigen naam, laat hij, in de heroïde,
een of ander geschiedkundig heros, een personage uit de fabelleer of zelfs een van
eigen vinding zijn weemoed of zijn verlangen ontboezemen.
+
2. Het kenmerk van de meeste elegieën en heroïden is een zachte, gelatene,
+
Algemeen kenmerk.
doch innige weemoed. Toch sluit geen van beide soorten hartstocht uit, zooals
ten overvloede blijkt uit meer dan éen gedicht van Ovidius, een der voortreffelijkste
meesters in de beide vakken.
+
3. Gelijk uit het bovenstaande blijkt, leiden wij, modernen, het wezenlijke en
kenmerkende van deze twee soorten alleen en uitsluitend van den inhoud af. Dit +De elegie bij de Grieken.
nu was geenszins het geval bij de Grieken, die den naam elegie toepasten op alle
stukken, bestaande uit een min of meer lange reeks van elegieën, of, zooals zij 't zelf
noemden, van disticha, d.i. van tweeregelige strofen, regelmatig samengesteld uit
éen hexameter en éen pentameter. Zoo komt het dan, dat heel wat Grieksche gedichten,
die wij, met onze hedendaagsche begrippen, volgens den aard van hun onderwerp,
voor lierzangen of zelfs voor gewone liederen, vooral voor gevoels- en minneliederen,
aanzien zouden, door hun makers zelven als elegieën opgevat werden (zie Het Lied,
1, bl. 56). De eerste van alle Helleenen, onder wiens hand de elegie, ofschoon nog
steeds trouw in distichenvorm, gewaarwordingen van weemoed en spijt uitdrukte,
was Mimnermos, van Kolophon, wiens
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Ouderdom en Ontbering en 's Levens Nood in dit opzicht van+ groote beteekenis zijn.
Hoogst waarschijnlijk verschilde de opvatting van de veel latere Alexandrijnsche +Latijnsche elegieën.
dichters niet zoo heel veel van die van Mimnermos. Dit bewijzen althans de Latijnsche
treurdichten, waarvan men met zekerheid, ja, uit den mond zelf van hun auteurs,
weet, dat zij navolgingen zijn van de Alexandrijnsche origineelen.
Op weinige uitzonderingen na behouden ook de vier groote Romeinsche elegische
dichters den ouden distichenvorm. Men leze Valerius Catullus, Bij het Graf mijns
Broeders, Bij den Dood mijns Broeders; Albius Tibullus, Doodsgevoel, Wenschen
voor den Geliefde, Gebed voor de Liefste; Sextus Aurelius Propertius, Cynthia op
het Land, Aan Cynthia, Aan Cynthia gedurende een Storm, Berusting, Scheiding van
Cynthia; Publius Ovidius Naso, Op Tibullus' Dood, De laatste Nacht te Rome, De
zieke Dichter en zijn Gade te Rome, De Lenie te Tomi.
Ook voor hun heroïden gaven de Ouden door den band de voorkeur aan den reeds
bekenden vorm.
+
Wanneer de elegie, zooals bv. bij Lenau en soms bij onzen Vondel, bij Poot,
+
Wellekens en van Beers, geschreven is in eenige korte, gelijkvormige strofen,
Elegisch lied.
wordt ze door sommigen elegisch lied of liederelegie betiteld.
+
In de hedendaagsche talen heeft men zich meestal bediend van den
+
Alexandrijnvorm of den vijfvoetigen jambus. 't Spreekt echter wel vanzelf, dat
De vorm.
ook andere versmaten zijn toegelaten.
4. Onze taal is bizonder rijk aan klaagliederen, minder echter aan heldenbrieven.
+
Merkwaardige Nederlandsche klaagliederen zijn: van Vondel, Uitvaart van mijn
Dochterken en Kinderlijk; van de Decker, Aan mijn Vader en Aan mijn Broeder; +Nederlandsche elegieën.
van Wellekens, Aan Lycoris; van Poot, Op den Dood van mijn Dochterken;
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van Bilderdijk, Afscheid; van Nieuwland, het zeer mooie Ter Gedachtenis van mijn
Echtgenoote; van Bellamy, Klaagzang, De Dood en De Verwachting; van Staring,
Ada van Holland als gevangene op Texel in 1323; van Borger, Aan mijn Kind; van
Tollens, Aan een gevallen Meisje, Op den Dood van mijn zesjarig Dochterken; van
ter Haar, Aan een spelend Kind; van Ledeganck, Het Graf mijner Moeder; van Prudens
van Duyse, uit Natalia eerst, de fragmenten de Moeder, de Dochter en de Kranke,
dan De Herfstavond, doch vooral deze twee juweelen van poëzie, Ontmoediging en
Vaderzucht; van Beets, de fijngevoelde Najaarsmijmering; van Nolet de Brauwere,
Aan een doofstomme blindgeboren; van Hofdijk, Gedaalder Zonne; van de Génestet,
Morgen bij de Duinen; van Dautzenberg, Aan mijn Moeder en Des Grijsaards
Overpeinzing; van Jan van Beers, Het Broerken, Een Zwanenzang, De Blinde, Blik
door een Venster, Bij de Wiege van een Kind des Armen; van de Cort, Thereze.
In het Duitsch+ verdienen aangehaald te worden: Haller, Trauer-Ode; Klopstock;
+
Jacobi, Wiegelied, De Linde op 't Kerkhof; Salis; Matthisson; Hölty; Goethe,
Duitsche-,
Epilog zu Schiller's Glocke, Alexis und Dora; Schiller, Der Spaziergang, Klage der
Ceres, Elegie auf den Tod eines Jünglings, Herkulanum und Pompeji; Hölderlin, Die
Eichenbäume; Freiligrath; Lenau; Rückert; Geibel; Dranmor, Heimweh, Requiem,
Kaiser Maximilian.
In het Engelsch+: Dr. John Donne, Elegy on his Wife; William Congreve, To a
+
Candle; Edward Young, Night Thougts; Th. Gray, Elegy written in a Country
Engelsche-,
Churchyard; Byron, Fare thee well, Stanzas to Augusta, And thou are Dead, I would
i were a careless Child; Burns, To a mountay daisy, To Mary in the Sky; George
Eliot, Brother and Sister; Oliver Wendell Holmes, The Voiceless; Wolfe, Mary;
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Fitzgerald, lanthe; en tal van sonetten van Keats, Wordsworth, Browning, enz..
In het Fransch+: Ronsard, Contre les Bûcherons de la Forêt de Gastine; La Fontaine,
Aux Nymphes de Vaux; Garnier, Sur la Mort de Ronsard; Malherbe, Consolation +Fransche-,
à Du Perrier; Racan, Consolation à Mgr. de Bellegarde; Gilbert, Adieux à la Vie;
Voltaire, Sur la Mort de Mlle Lecouvreur; Parny, Sur la Mort d'une jeune Fille
(eigenlijk een complainte); M.J. Chénier, La Promenade; André Chénier, Néère, La
jeune Captive; Chênedollé, Le Tombeau du jeune Laboureur; X. de Maistre, Chanson
russe; Millevoye, L'Anniversaire, La Chûte des Feuilles; Delavigne, enkele van zijn
Messéniennes; Nodier, Le Buisson; Lamartine, L'Isolement, Le Lac, L'Automne, Le
Crucifix; Desbordes-Valmore, Les Cloches du Soir; Hugo, Exil, Autrefois (Livre des
Mères), A la Mère d'un Enfant mort; Barrillot, Eolida; Grenier, La Mort de Président
Lincoln; Musset, Lucie; Lemoyne, Un Regard en arrière; Sully Prudhomme. La Voie
lactée; Glatigny, La Chanson ignorée.
+
Eenige psalmen van David, o.a. 136, de klachten van Jeremia, en eenige kerkelijke
+
gezangen van de Heiligen Gregorius van Nazianze en Ambrosius zijn ook ware
Hebreeuwsche elegieën.
elegieën.
+
5. Wat de heroïde betreft, Vondel vertaalde Ovidius' Heldinnebrieven en gaf
+
Nederlandsche heroïden.
er navolgingen van in zijn eigen Maagdebrieven (Theodora aan Basilia, haar
Zuster). Verder beoefenden Wellekens, Bilderdijk, Helmers, van Duyse en anderen
dit vak. Ook in het Duitsch zijn de heroïden weinig talrijk: Wieland, Schlegel, Platen
en enkele anderen schreven er.
+
6. Niet alle brieven in verzen geschreven kunnen als heldenbrieven beschouwd
+
Het dichterlijk epistel.
worden. Zekere dichterlijke epistels kunnen tot de elegieën -, andere tot de
hekeldichten gerekend worden. Dit laatste is bv. het geval met Vondels beide
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stukken, Harpoen en Roskam, en ook met de meeste brieven in verzen van Nolet de
Brauwere.
+
7. In het Duitsch schreven Wieland, Goethe, Rûkert, Gottschall, Möser en
eenige anderen dergelijke epistels. In het Fransch La Fontaine, A M. l'Evéque de +Zijn beoefenaars.
Soissons; Segrais, A Mme la Marquise de G.; Boileau; Mme Deshoulières; Dessiaux;
Lebrun, Sur la bonne et la mauvaise plaisanterie; André Chénier, A Le Brun et au
marquis de Brazais, A Le Brun; André van Hasselt; Charles Potvin, enz..

V. Satire of Hekeldicht.
+

1. Zooals de Nederlandsche benaming het aanduidt, is het doel van deze dichtsoort
te hekelen, d.w.z. te gispen, te berispen, te geeselen, echter niet uit louter kortswijl +Doel.
of enkel om het plezier van te hekelen, maar wel om terecht te wijzen en te
verbeteren1).
+
Zulk een gedicht ontstaat, - indien het een wezenlijk gedicht zijn zal -, uit de
+
verontwaardiging of allerminst de tot spot prikkelende ontevredenheid, waarin
Hoe de satire onstaat?
het leeren kennen van een, in zedelijk, aesthetisch of maatschappelijk opzicht, geheel
of deels gebrekkigen toestand, den man van hoogeren geest verplaatst, die het besef
heeft van een idealen -, d.i. van een in zekeren zin volmaakten toestand.
+
Doet verontwaardiging den dichter spreken, dan levert hij wat men heet een
ernstige of rechtstreeksche satire; is het enkel ontevredenheid, dan beschouwt hij +De ernstige satire.
de dingen meer van hun belachelijken dan wel van hun verderfelijken kant, en zijn
werk is wat men heet een luimig+ of onrechtstreeksch hekeldicht.
+

De luimige.

1) Het woord satire komt van het Latijn satura = mengelmoes.
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+

2. Niet elke verkeerdheid kan stof leveren voor een hekeldicht; immers, omdat
+
De stof van de satire.
niet elke verkeerdheid in het bereik valt van het persoonlijk oordeel van den
mensch-dichter. Er zijn verkeerdheden, die alleen door de ingestelde machten der
maatschappij kunnen worden tegengegaan en hun daders dan ook blootstellen aan
gerechtelijke maatregelen en aan beteugeling. Tegenover zulke gebreken moet niet
de zedenmeester, - hier dus de dichter, - maar het Gerecht optreden. Zoo bv. zijn
moord, vergiftiging, geen geschikte stoffen voor den satirischen poëet.
Geschikte stoffen zijn echter wél al zulke dwaasheden, gebreken, ondeugden,
modes, enz., waarvan men met recht kan verhopen, dat scherpe hekeling of geestige
scherts minstens eenige menschen een afkeer zullen doen krijgen.
Lichaamsgebreken, ziekten, en, in het algemeen alle verkeerdheid, waarvan men
niet op goeden grond de schuld aan een medemensch kan wijten, mag de hekeldichter
niet tot onderwerp verkiezen. Deed hij dit wél, dan zou hij den schijn aannemen, niet
een toestand, maar een persoon aan te vallen, niet te willen kastijden en terechtwijzen,
maar zich te verlustigen in het leed van zijn evenmensch. Dan zou zijn werk niet een
satire, maar nog hoogstens een paskwil zijn.
+
3. Eenigszins verwant met de satire is de parodie, d.w.z. een gedicht, waarin
men personen en toestanden uit een ander gedicht in een bespottelijk licht poogt +De parodie een
ondichterlijke genre.
te stellen. Op zichzelf reeds ondichterlijk in hooge maat, - want, wat kan
ondichterlijker zijn dan met erkende meesterwerken den spot te drijven? - levert dit
genre weinig gewicht op bij de studie der belletrie. Alleen wanneer zij tot doel heeft,
valsche kunst belachelijk te maken, den goeden smaak te wreken op gezwollenheid,
holle hoogdravendheid, gevoelerigheid, gezochtheid, gekunsteldheid en aanstellerij,
alleen dán kan de parodie
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wellicht als een wezenlijk kunstprodukt beschouwd worden. Zoo zijn bv. De razende
Roeland van Ariosto en de Don Quijote (spreek uit: qui Chote) van Cervantes,
meesterstukken van parodistische+ poëzie. In het Nederlandsch kunnen wij vermelden:
+
De Post van den Helikon, Orosman de kleine of de Dood van Zaïre van Kinker;
Beroemde parodieën.
de parodie op Feith's romance Alrik en Aspasia, door Bilderdijk; de Snikken en
Glimlachjes van Piet Paeltjens; de Grassprietjens van Cornelis Paradijs, enz..
4. Evenals de elegie neemt meer dan éens de satire den briefvorm aan. Zoo is
Vondels Roskam een brief ‘Aan den Heer P.C. Hooft, Drost van Muiden.’
+
5. Merkwaardige hekeldichten in onze taal schreven: van Maarlant, Der
+
Het hekeldicht in
Kercken Claghe; W. van Hillegaarsberg, Van Mer; Anna Byns, Marten Luther
Nederland,
en Marten van Rossem; Jan Fruytiers, Aan de Tyrannen; Vondel, Harpoen, Een
Otter in 't Bolwerk, Sprookje van Reintje de Vos, De Geuzenvesper, Rommelpot van
't Hanekot., enz.; Huygens, 't Kostelick Mal; Poirters, Trouwen is houën, Leuvensche
Huwelijken en de beste deelen uit Het Masker van de Wereld afgetrokken; Jeremias
de Decker, Lof der Geldzucht; Ant. v.d. Goes, Oorsprong van 's Lands Ongevallen;
Bilderdijk, Rondedans in futuro om de Doodkist, Letterclubs onzes tijds, enz.; Staring,
Jamben; van Duyse, De Spellingsoorlog, Een Eerekruis, De valsche Munters in
Historie, Een Mirakel der XIXe eeuw; de Génestet, zekere deelen uit zijn St.
Niklaas-avond; Nolet de Brauwere van Steeland, Huwelijksraad aan een zoekenden
Vriend, Het Bed, Aan Doctor.... den Dien, Broederschap en het overkostelijke
Dichterreputatie; meer dan éen Geuzen- en Anti-Geuzenlied uit de XVIe eeuw, en
vooral politieke refereinen en liederen van Theodoor van Rijswijck, Dautzenberg,
Vuylsteke, de Cort, Hiel, enz..
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+

In het Engelsch leverden hekeldichten Hall; Rochester; Dryden, Absalon and
+
Achitophel; Pope, De Oorlog der Dwazen; Jonathan Swift; Th. Moore; Lord
- in Engeland,
Byron, The Valse, The Profecy of Dante, en zijn op 23 jaren geschreven stuk over
Engelsche Barden en Schotsche Kritiekvoerders; Hood, The Song of the Shirt, door
Beets vernederlandscht; H.B. Browning, The Cry of the Children.
+
In het Duitsch: Murner, Narrenbeschwörung, Schelmenzunft; Fischart, Nacht-Rab
+
oder Nebel-Kräh, Der Barfüszer Sekten- und Kuttenstreit, en vooral Glückhafft
- in Duitschland,
Schiff ron Zürich; Rachel, Das poetische Frauenzimmer oder die bösen Sieben, Der
Poet; Hagedorn; Rabener, Satiren in proza; Liscow, Die Vortrefflichkeit und
Notwendigkeit der elenden Skribenten; Abraham Gotthelf Kästner; Jean Paul;
Wieland; Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen; Hamerling, Teut; Detlev
von Liliencron.
+
In het Fransch kan men noemen, in de 13e eeuw, Guyot de Provins, Hugues
+
- in Frankrijk,
de Berze, Rutebeuf, en vooral den ketterschen Pierre Cardenal, wiens schriften
e
soms zoo verbazend met die van onzen Maarlant overeenkomen; in de 15 Ronsard
Discours sur les misères du Temps; Du Bellay, Le poëte Courtisan; in de 16e Pierre
Viret, Ant. Du Verdier, Vauquelin de La Fresnaye, Satires françaises; Regnier,
L'Honneur ennemi de la Vie; Maynard; in de 17e Boileau, La Noblesse, A mon Esprit,
vaak van zeer nabij Horatius nagevolgd; in de 18e eeuw Gilbert, Le Siècle, Le 18e
Siècle; André Chénier, o.a. het onvoltooide stuk A propos de la Translation du Corps
de Marat au Panthéon en andere Jambes; in de 19e, nu, Hugo met verscheidene van
zijn Châtiments; Mme Ackermann, Le Nuage, La Guerre; André van Hasselt, Epître
d'un Communard de Paris, La grande Débâcle; Ch. Potvin;
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Barbier, om meer dan éen van zijn Jambes, o.a. L' Idole en Le Lion; Amédée Pommier,
Les Profanes, enz..
+
Als Grieksche hekeldichters verdienen aangehaald te worden Archilochos,
Simonides van Amorgos; als Latijnsche Lucilius; Horatius (verscheidene Epistels, +- en bij de Ouden.
o.a. die Aan de Pisonen; verder Stad en Land, en I, 6); Persius; Juvenalis (III, VIII,
Satiren), en anderen.

VI. Epigram of Puntdicht.
+

1. Het woord epigram beteekent, volgens zijn inhoud, zooveel als opschrift of
+
Beteekenis en oudste
bijschrift, en diende oorspronkelijk om een gewoonlijk zeer beknopten, meest
opvatting.
tweeregeligen tekst aan te duiden, waarvan men een grafteeken of een offergift
plag te voorzien. Deze beteekenis ging echter spoedig te loor, en nu werd het woord
eerlang toegepast op al even beknopte gedichtjes, hetzij van verliefden, hetzij van
luimigen inhoud. - Heden+ beteekent epigram, - in het Nederlandsch puntdicht of
+
sneldicht geheeten, - de uitdrukking in een uiterst beperkt aantal verzen van een
Het nieuwere puntdicht.
treffende gedachte, in den geest des dichters verwekt door een bepaalden persoon,
een bepaalde gebeurtenis of een bepaald voorwerp, en daarvan óf een enkelen,
werkelijk belangwekkenden kant scherp toelichtend, óf er de geheele beteekenis, het
geheele karakter, de volledige zedeles treffend van te zamen vattend.
+
2. Het epigram moet beantwoorden aan deze twee eischen: het moet verrassen
+
Eischen van het genre.
of aangrijpen door de nieuwheid, de juistheid, de diepte of de scherpte van de
meegedeelde gedachte, en het moet deze gedachte uitdrukken in juist zooveel
woorden, als er volkstrekt toe noodig zijn. Zeer veel hangt dus af van de keus dezer
woorden: stoplappen en nuttelooze epitheta zijn hier teenemaal misplaatst.
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+

3. In elk goed epigram moet men, volgens Herder, twee deelen kunnen
+
Herder's oordeel.
onderscheiden, welke hij Exposition (uiteenzetting) en Anwendung (toepassing)
noemt. De eerste is als een thesis, een verklaring, waarin de persoon of de zaak,
welke het epigram heeft ingegeven, bekend gemaakt wordt; de tweede is een
antithesis, waarin, wat men omtrent dien persoon of die zaak wil mededeelen,
uitgedrukt wordt. De aandachtige lezing van een paar voorbeelden volstaat, om dit
op te helderen.
Krijn las en zei, zoo tusschen waken
en dutten in: ‘dat kon wel klaarder zijn.’
Voor die half slapen, lieve Krijn,
kan 't een, die droomt, slechts duidlijk maken.

Staring.
Heemskerk, die dwars door 't ijs en 't ijzer dorst te streven,
liet de eer aan 't land, hier 't lijf, vóor Gibraltar het leven.

Hooft.
Gelooven op gezag dat mag
niet meer op onze dagen! Maar ach!
't schijnt, niet gelooven op gezag
komt nu aan de orde van den dag. Is 't beter? wou ik vragen.

De Génestet.
Overbevolkt is de wereld. Zoo scheen het ten tijde van Adam
reeds aan den ouderen zoon, dien fijn oordeelenden Kaïn....
Neefje, ge moogt nooit hopen tot Keizer te worden van Frankrijk,
maar gij stapt als arts op het pad van Keizer en Kaïn.

Dautzenberg.
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De roos die bloeit,
als de ochtend gloeit,
heeft ras heur schoon verloren:
ruischt de avondwind,
zij valt: - gij vindt,
waar 't roosken stond - den doren.

Pr. van Duyse.
Gij spreekt bestendig kwaad van mij,
ik spreek van u bestendig goed.
Vergeefs gepraat, vergeefs getoet!
Geen enklen mensch bepraten wij.

Pr. van Duyse.
Ci-gît l'illustre el malheureux Rousseau:
Le Brabant fut sa tombe et Paris son berceau.
Voici l'abrégé de sa vie,
Qui fut trop longue de moitié:
Il fut trente ans digne d'envie
Et trente ans digne de pitié.

J.B. Rousseau.
+

4. Talrijke, en daaronder voortreffelijke epigrammen bestaan in onze taal. Van
+
Nederlandsche -,
de meer dan 400 Quicken of sneldichten, welke in de KVIe eeuw de goedburgerlijke
Roemer Visscher in zijn Brabbelingh verzamelde, mogen er nog zooveel onbeduidend
zijn; van Huygens, die er éen eeuw later rond de 3000 schreef; van Hooft, Vondel,
Brandt, A. van der Goes, Simon von Beaumont, Pieter Langendijk, Jan Vos, Jeremias
de Decker; later nog van Bilderdijk, vrouwe K.W. Bilderdijk, Staring, Spandaw,
Witsen Geysbeek, Coninckx, van Alphen, Tollens, de Génestet, Helvetius van den
Bergh, van Duyse, Ledeganck, Beets, G. Gezelle, de Geyter, Penning (Coens), van
Nouhuys (Waalner), Lütkebühl, enz.,
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hebben wij er, die de vergelijking met de beste epigrammen der buitenlanders kunnen
doorstaan.
In het Duitsch+ schreven epigrammen Goethe, Schiller, Lessing, Rückert, Platen,
Wilhelm Müller, Hebbel, Leuthold, Greif, Kalbeck, Möser, von Ebner-Eschenbach, +Duitsche -,
Otto von Leixner, von Bodenstedt, Lorm, Heyse, Th. Fontane, Gustav Legerlotz,
Kirchbach, L. Fulda, E. Scherer, Arno Holtz; - in het Engelsch+ Sir Thomas Wyat,
+
Sir Walter Raleigh, Sir Henry Wotton, Dr. John Donne, Ben Johnson, William
Engelsche-,
+
Drummond, John Dryden, John Gay, Byron; in het Fransch Mellis de Saint-Gelais,
Leloyer, Malherbe, la Chapelle, Scarron, Brébeuf, La Fontaine, Boileau, Boursault, +Fransche -,
La Fare, La Monnoye, Sénecé, Conrart, J.B. Rousseau, La Motte, Destouches,
Grécourt, Voltaire, Piron, Marmontel, Lebrun, Rivarol, Chénier, Andrieux, Emile
Deschamps, Félix Naquet.
+
5. Bij de Grieken beteekende het epigram weinig meer dan een zeer kort stukje
+
Antieke epigramdichters:
in elegievorm (zie hooger, 3, bl. 82, de elegie). In het eerste of hexametervers
stelde men een of ander natuurverschijnsel of wat dan ook vast; in het tweede, het
pentametervers, sprak men de gedachte of de gewaarwording uit, waartoe feit of
verschijnsel aangeleid hadden. De zoogenaamde ‘pointe’, door den modernen
epigrammatist zoo zeer op prijs gesteld, was niet éens vereischt. Evenmin, overigens,
als de satirische bedoeling, later bij de Romeinen en vooral bij Martialis zoo algemeen.
+
Simonides van Keos, Kallimachos van Alexandrië, en in het algemeen de dichters
+
uit het Alexandrijnsche tijdvak (die van de zoogenoemde Anthologie), schreven
Grieken -,
dergelijke epigrammen. Alleen bij deze laatsten ontmoeten wij de eerste sporen van
spot- en hekellust.
+
Bij de Romeinen is Marcus Valerius Martialis de hoofdvertegenwoordiger van
+
het vak. Hij schreef niet minder dan
Romeinen.

Pol de Mont, Inleiding tot de poëzie

94
1200 epigrammen, verdeeld in vier Boeken, in hun geheel genomen een uiterst
belangrijk spiegelbeeld van de deugden en gebreken, den handel en den wandel van
zijn tijdgenooten. Ook van Ausonius zijn er zeer mooie.

VII. Sonet of Klinkdicht.
+

1. Op den inhoud af komt het sonet wel eenigszins overeen met het lied. Evenals
het lied toch, is het sonet de uitdrukking van een enkele, eenvoudige, d.i. met geen +Eigenlijk ook een lied.
andere vermengde stemming. Evenals het lied vertoont het dus de lyrische poëzie in
haar eenvoudigste gedaante.
+
2. Door zijn uiterlijken vorm onderscheidt het zich meer van het lied dan elke
+
Niet echter door den vorm.
andere dichtsoort. Het is dus van het hoogste belang, dat wij in de eerste plaats
nagaan, waaraan deze zeer willekeurige en konventioneele vorm zijn ontstaan dankt.
+
3. Van eerst af hebben de dichters er naar gestreefd, - en dit vooral in elk
+
Oorsprong en ontstaan van
zoogenaamd tijdvak van hoogeren kunstbloei, - om te ontdekken een uitgezelen
dezen
vorm.
patroon, een uitverkoren vorm, waarin zij elke gewaardoring, om het even van
welken aard en van welke kracht die dan mocht zijn, op nagenoeg volmaakte en
volledige wijs zouden kunnen weergeven.
Het noodzakelijke gevolg van dit streven was het onstaan van allerlei vaste patronen
en schemata, van het enkele, zich telkens herhalende distichon af tot de telkens
wederkeerende stroof.
Sommigen vonden dan een eigen strofenvorm, dien zij met zulke voorliefde
beoefenden, dat hij met hun naam verbonden bleef: de sapphische - de alkaïsche -,
de asklepadische stroof, bv.1)

1) Het woord stroof, etymologisch strophe, komt van het woord στ επε ν, d.w.z. draaien,
keeren. Oorspronkelijk beteekende dit woord elke wending, welke de leden van het koor bij
het zingen van de treurspelen maakten.
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Zoo ook, - en dit heeft hier wél zijn beteekenis - waren het kwartet of kwatrijn: de
vierling of vierregelige rijmstroof, en het tercet of de terzine: de drieling of
drieregelige rijmstroof, reeds lang door allerlei dichters beoefend en ‘ausgebildet,’
toen de sonetvorm gevonden werd.
+
4. Degene nu, die dezen vorm, welken men terecht genoemd heeft ‘die Blüte
+
Petrarça.
modischer u. höfischer Kunst-Poesie,’ voor goed zijn beslag gaf, was Petrarca.
Zijn sonetten, die voor alle tijden als modellen gelden, bestaan uit de wel willekeurige,
maar wonder gelukkige vereeniging van twee vierregelige rijmstrofen of kwartetten
met twee drieregelige rijmstrofen of tercetten van gelijke lengte.
+
Deze kwartetten zijn innig verbonden door het gelijkluiden van twee rijmen,
+
welke geschakeerd zijn als: a b b a, a b b a; of wel zoo: a b b a, a b a b; of ook
De schakeering van de
verzen.
nog: a b a b, a b b a.
Somtijds treft men ook deze schakeeringen:
a b a b, a b a b,
en ook
a b a b, b a b a.
De eerste aangeduide schikking is de meest gezochte. Wat de tercetten betreft, deze
kunnen op twee of op drie rijmen rollen, welke men op vele wijzen schikken kan,
waarvan de voornaamste hier volgen:
a b a, a b a; a b a, b a b; a b a, b a a; a b b, a b b; a b b, a a b; a b b, b a a; a a
b; c e b; a a b, c b c, a b a; b c c; a b a, c b c, enz..
Opmerking verdient het, dat even vóor Petrarca, de groote Dante in zijn Goddelijke
Komedie den vorm der terzine of 3 regelige rijmstroof tot volmaaktheid had gebracht.
+
5. Het voorbeeld van zeer goede sonettendichters heeft verder nog eenige
+
Gewoonten.
gewoonten doen ontstaan, waarvan het goed is, niet te zeer af te wijken. Zoo is
het niet aan te
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raden, het 13e en het 14e vers op elkander te laten rijmen, terwijl het integendeel
aanbeveling verdient, het 4e en het 8e door gelijke rijmklanken te verbinden. Zoo
ook dient men de oversprongen (enjambements) te vermijden, vooral in de drielingen,
waarvan de verzen door stevigen bouw en rijken klank dienen uit te munten. In den
eersten vierling is de oversprong echter zeer goed aan te nemen.
+
6. Ziehier de groote voordeelen, welke de sonettenvorm oplevert. In de eerste
+
Voordeelen van dezen
plaats onderscheidt hij zich door die treffende indeeling in twee, welke aan alle
vorm.
lyrische strofen eigen is, en die ja in haar wezen ligt. Evenals de vierregelige stroof
haar keerpunt heeft na het tweede vers, evenals de ottave en de stanze dat keerpunt
hebben na het zesde vers, zoo heeft het sonet hetzelfde na het vierde vers van de
tweede stroof, terwijl het daarenboven nog een ander geschikt keerpunt kan vertoonen
in elk kwartet op zichzelf alsmede na vers drie van het eerste tercet.
+
Als men dezen vorm vergelijkt met de indeeling van de koren bij de oude Grieken,
+
dan zou men haast zeggen, dat de geniale vinder bij de treurspeeldichters is ter
Overeenkomst met het
Grieksche
koor.
school gegaan. Dan merkt men inderdaad op, dat het eerste kwartet beantwoordt
aan de stroof, het tweede aan de anti-stroof, dat het eerste tercet niets anders is dan
de epode, en het tweede de antipode.
+
7. Dat deze vorm moet uitmunten door groote hoedanigheden, zou reeds hieruit
af te leiden zijn, dat de grootste dichters van alle tijden er de meest uiteenloopende +Waarin ligt het wezenlijke
onderwerpen met gelijk gemak en even groote volmaaktheid in behandeld hebben: van het sonet?
Dante, Michelangelo, Petrarca, Spencer, Milton, Shakespeare, Shelley, enz..
Het essencieele karakter van het klinkdicht ligt niet in de herhaling der rijmen,
maar wel in de indeeling in twee
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strofengroepen, krachtens welke de 14 regels eigenlijk bestaan uit een golf van acht
en een tegengolf van 6 verzen.
+
8. Het sonet is oorspronkelijk een Italiaansche vorm, spoedig in het Spaansch,
+
Het oorspronkelijke en het
en daarna van lieverlede in al de talen van Europa overgenomen.
Germaansche
sonet.
In het oorspronkelijk Italiaansch sonet dienden de dubbelrijmen, om eerst de
twee kwartetten en daarna de twee tercetten onderling te verbinden. In het Italiaansch
was het zeer natuurlijk, dat men hoogen prijs hechtte aan rijkdom en volmaaktheid
van rijmen, vermits deze taal buitengewoon rijk is aan rijmende woorden. Dit is
echter geenszins het geval met de Germaansche talen, en het is dan ook geen wonder,
dat Engelsche dichters, zooals Shakespeare, zich met het oog op het rijm vrij groote
vrijheden veroorloofd en klinkdichten geschreven hebben met zeven in stede van
met hoogstens vijf rijmen. Doch ook deze dichters hebben de indeeling in een rijzing
van acht en een daling van zes verzen nauwgezet geëerbiedigd.
‘Volmaakte’ sonetten+, d.w.z. zulke, welke met Petrarca's modellen getrouw
overeenkomen, zijn in de Germaansche talen uiterst schaarsch. Graaf von Platen +‘Volmaakte’ sonetten.
echter schreef er een zestigtal.
+
9. Wat nu betreft de lengte van de sonetverzen, hieromtrent bezit men een
tamelijk groote vrijheid. Het sonetvers kan bestaan uit 3, 4, 5 en 6-voetige jamben, +De keus van het vers.
terwijl er zelfs geen werkelijk gegronde reden is, om trocheën en zelfs andere voeten
onvoorwaardelijk uit te sluiten. - Het klinkdicht kan samengeschakeerde staande en
slepende evengoed als uitsluitend enkel staande of enkel slepende versregels bevatten;
ook kunnen de tercetten evengoed vóor als na de octaaf geplaatst worden. Zoo bestaan
de klinkerts van de meeste Nederlandsche dichters als Coornhert, IJsermans,
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van Beaumont, Smijters, Hooft, de Hardewijn, Vondel, van der Goes, de Decker,
Bellamy, de Lannoy, van Duyse, de Laet, Bilderdijk, haast alle uit zesvoetige
jambische verzen. Zoo schreven in het Fransch Musset, Silvestre, Mendes en anderen
sonetten in verzen van acht en negen lettergrepen, ja van zes en zeven, terwijl zelfs
tot in het Italiaansch toe dergelijke uitzonderingen bestaan. Zoo schreef Bürger
sonetten in trochaeische afgeknotte trimeters. Toch is het zeker, dat van al deze
verssoorten de 5-voetige jambus+ verreweg het meest aanbeveling verdient. Inderdaad,
+
vermits het sonet, zooals wij reeds zegden, de meest verschillende rhythmische
De 5-voetige jambus.
bewegingen moet kunnen weergeven, en dat die rhythmus ontegenzeggelijk het
gemakkelijkst en eenvoudigst kan afwisselen in verzen, waarin men de plaatsen van
de caesur en van de rust der perioden het gevoeglijkst verschuiven kan, dringt het
gebruik van bedoelde verzen zich als het ware vanzelf op. Bij verzen van 4 en 6
voeten bestaat er te veel kans, om hun vier of zes zware lettergrepen te verdeelen in
twee of drie deelen van gelijk gewicht, zooals II + II, II + II + II, of ook III + III.
Daaruit ontstaat dan een ergerlijke, voor elk geoefend oor onverdraaglijke
eentonigheid. Gebruikt men daarentegen 5-voetige verzen, dan brengt dit getal mee,
niet alleen dat het onmogelijk is, een enkel vers van het sonet in twee nauwkeurig
gelijke deelen te snijden, maar ook dat men de caesur kan plaatsen na elken voet,
bijna na ieder woord. Overigens kan men zeggen, dat deze caesur niet onontbeerlijk
is; zeer groote dichters hebben haar verwaarloosd.
De zware lettergrepen van het vijfvoetig vers worden dan altijd verdeeld in II +
III of III + II, in I + IV of IV + I.
In den jongsten tijd werd dan ook door de Nederlandsche sonettendichters de
voorkeur gegeven aan den vijfvoetigen jambus. Zooals Albert Verwey zegt, ‘leidt
de richting onzer
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tegenwoordige rhythmiek er toe, dat het 5-voetige jambenvers ook bij ons een
artistieke konstructie zal worden, met volkomen vrijheid in de caesur, en opgebouwd
uit jamben, trochaeën, spondaeën en pyrichiën.’
Zonder deze vrijheid kan het doel van den sonetvorm: voor elke schakeering des
gevoels een middel te hebben, om het te beelden in woorden, niet bereikt worden.
+
10. De Franschen, van welke wij den sonetvorm overnamen, bezitten een schat
van voortreffelijke klinkdichten. Het was Sabatier de Castres, die het schema van +Het regelmatig Fransch
het regelmatig Fransch sonet vaststelde. De rijmen mochten deels slepend, deels sonet.
staande of ook alle slepend wezen; zij moesten geschikt worden als volgt: a b b a
voor den 1en en 2en vierling, c c d voor den 1en drieling, e d e voor den 2en drieling.
Het regelmatig Fransch sonet telde dus vijf onderscheiden+ rijmen. In den loop der
+
jaren weken de Fransche poëten hier in verscheiden opzichten van af. Vooral de
Afwijkingen.
schikking van de drielingen onderging vele wijzigingen. Door allen echter werd het
als een algemeene regel aanvaard, dat de gebruikte rijmen noch uitsluitend slepend,
noch uitsluitend staand, maar noodzakelijk gemengd moesten zijn. Voor de
Nederlandsche, Duitsche en Italiaansche dichters geldt dezelfde regel niet.
+
11. Als voornaamste sonneurs de sonnets noem ik Mellin de Saint Gelais
+
Fransche -,
(1491-1559), den oudste van allen, immers, schreef Dubellay, ‘estant le sonet
d'italien devenu français par Mellin de Sainct Gelais’; Joachim du Bellay
(1525-1560); Louise Labé (1526-1266); Phil. Desportes; Pierre Ronsard (1524-1585)
en, met dezen, de dichters van de Pléiade; de Malleville (1597-1647, o.a. La belle
Matineuse); Voiture, (1598-1648, o.a. A Uranie); Benserade (1612-1691, o.a. Job);
Regnier; Desmarais (1632-1713); La Monnoye; Mlle
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de la Vigne (1634-1684); Des Barreaux (1602-1673); Malherbe; Fontenelle
(1657-1757); Boileau (1636-1711); verder Ogier de Gombaud; Maynard; Scarron;
St. Amand; Regnard; Corneille; eindelijk, in onze eigen eeuw, Ste Beuve, Musset,
Gauthier, Hugo, de Banville, Baudelaire, André van Hasselt, Emile Deschamps,
Leconte de Lisle, Soulary, Coppée, Arvers, Sully Prud'homme, de Hérédia, Léon
Valade, Dierx, Mendès, Richepin, Sylvestre, Verlaine, Cros, Rollinat, Tailhade,
Vicaire, Blémont, Rodenbach, Verhaeren, Giraud, Gilkin, enz.. Scarron en Musset
dichtten o.a. sonetten in verzen van 8 lettergrepen.
12. De beste Engelsche+ sonettendichters zijn Edmund Spenser (Like as a Ship);
+
Sir Philip Sidney (With how sad steps; Leave me, o love; To sleep); William
Engelsche-,
Shakespeare; Will. Drummond (To a Nightingale; I Know; To sleep; To spring);
Milton (On Shakespeare; To Cyriac Skinner); William Lisle Bowless (The Rhine;
Dover Cliffs); Wordsworth (Scorn not the Sonnet; To Evening; The Poet); Keats (On
first looking into Chapman's Homer); Rosetti; Coleridge (November); Longfellow
(Holidays; The Poets); Owen Meredith of Lord Lytton; Browning; George Eliot;
Tennyson; Swinburne, enz..
+
In het Duitsch muntten vooral uit Chamisso, Goethe, Rückert, Platen, Eichendorff,
Lenau, Heine, Geibel, Fr. Hebbel, Keller, Lingg, Hopfen, Bodenstedt, E. Scherer, +Duitsche sonettendichters.
Kalbeck, Heyse, Leuthold, Möser, Isolde Kurtz.
+
13. Het waren de rederijkers uit de 16e eeuw, die het sonet in onze taal het
eerst beoefenden. Zij noemden het klinkert en schreven gaarne in dezen vorm hun +Het sonet in de
Nederlanden.
voor de werken van hun vrienden bestemde lofdichten.
Meesterlijke sonetten schreven Hooft (Mijn Zon, Schoorvoetige tijd, Aan Anna
Roemer Visscher, De wijde Wereld uwer Oogen); Vondel (Palamedes, Frederik
Hendrik; Aan den
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heer Laurens Reaal; Aan den Drost Hooft en zijn Bruid; van der Goes; de Decker;
van Duyse; Bilderdijk; Dautzenberg; Vuylsteke; Sabbe; Jacques Perk; Hélène Swarth;
Alb. Verwey; Willem Kloos; Frederik van Eeden; J.H. Boeken; Marie Boddaert;
Prosper van Langendonk; Alfred Hegenscheidt.

VIII. Zangdicht of Kantate.
+

1. Rechtstreeks bestemd, om getoonzet te worden, moet het zangdicht aan twee
bizondere eischen beantwoorden: het moet het onderwerp beurtelings behandelen +Eischen van deze
dichtsoort.
in zich zelf en in de gewaarwordingen, welke het doet ontstaan; het moet
geschreven zijn in een beurtelings gespierde en krachtige, beurtelings weeke en
vloeiende, kortom bij uitstek vol- en rijkklinkende taal en in zooveel mogelijk
afwisselende verzen.
+
2. Uit den eersten van deze beide eischen is ontstaan de drievoudige vorm,
welken de onderscheiden gedeelten van een kantate kunnen aannemen: in verhalen +Drievoudige vorm: verhaal,
of recitatieven wordt de persoon, het natuurverschijnsel of de verheven abstractie
omschreven, voorgesteld of veraanschouwelijkt, welke den dichter en zijn
medewerker, den komponist, tot hun+ schepping bezielen; in éen of meer aria's of
liederen, welke men, naargelang zij door éen, twee, drie of vier personen gezongen +lied,
worden, soli, duetti, terzetti, quartetti noemt, worden de stemmingen uitgesproken,
waarin óf de poëet zelf, óf een door hem voorgesteld persoon, door de beschouwing
van het reeds beschreven onderwerp verplaatst is+; in koren, eindelijk, worden deze
onderscheiden stemmingen met elkaar vergeleken, versmolten, met meer nadruk +en koren.
bevestigd, ofwel er worden gewaarwordingen in meegedeeld, welke, door al wat de
dichter of de ten tooneele gevoerde persoon beleefd heeft, in de volksmenigte, in de
algemeenheid van de menschen, zijn wakker geroepen.
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+

3. Het spreekt van zelf, dat er in de kantate geen plaats is voor langdradige
+
Kortbondigbeid.
beschrijvingen of eentonige verhalen. Alleen met de karakteristiekste,
eigenaardigste zijde en de groote lijnen van de stof mag zij zich bezig houden.
Bondigheid en treffende juistheid van taal zijn hier vooral aan te bevelen.
+
4. Er zijn, naar den aard van de behandelde stof, godsdienstige kantaten en
wereldsche. Religieuze en wijsgeerige zangdichten van ongemeen grooten omvang +Godsdienstige en
noemt men bij voorkeur oratorio's. Eigenlijk is deze dichtsoort van Italiaanschen wereldsche kantaten.
oorsprong. De oudst bekende proeven zijn van zekeren Ferrari van Reggio en van
Barbara Strozzi van Venitië (beiden in de 17e eeuw). Ook Metastasio, Apostolo Zeno
en Rolli schreven er vele.
+
5. In het Fransch was J.B. Rousseau een van de eerste en voortreffelijkste
beoefenaars van het vak. Zijn Cantate de Circé werd destijds beschouwd als een +Fransche -,
modèle du genre (Mallet). Joseph Chénier schreef Le Chant des Victoires, André Le
Chant du 14 Juillet, L'Hymne à l'Egalité en Le Chant du 1r Vendémiaire; Lebrun,
L'Hymne pour la fête de l'agriculture; Desforges, L'Hymne à l'Etre suprême. - La
Damnation de Faust van Berlioz en L'Enfance du Christ zijn veel meer oratorio's
dan kantaten.
+
In het Engelsch is vooral te vermelden Alexander's Feast en A Song for St.
+
Cecilia's Day van Dryden, en Hellas van Shelley.
Engelsche -,
+
In het Duitsch schreven Ramler (Tod Jesu); Herder (Oster-Cantate;) Goethe
(Erste Walpurgisnacht;) Schiller; Albert Möser; Bulthaupt; Bodenstedt en Sturm +Duitsche -,
zangdichten. Vooral Der Tod Jesu van den eerste is in Duitschland gewaardeerd.
Ook het oratorio, Die Legende der Heiligen Elisabeth, door Otto Roquette, is
merkwaardig.
Het was Hieronymus van Alphen, die de kantate in Nederland
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invoerde:+ zijn De Doggersbank en De Starrenhemel zijn twee verdienstelijke proeven.
+
Verder hebben wij van Onno Zwier van Haren De Komst van den Messias; van
en Nederlandsche kantaten.
Rhijnvis Feith Het Onweder; van Staring De Zee en het zeer fraaie Ariadne, een waar
juweeltje; van M.C. van Hall De Lof der schoone Kunsten; van H.H. Klijn De Ruiters
Komst te Middelburg na den Vierdaagschen Veldslag; van K.W. Bilderdijk De Zege
op Waterloo; van Prudens van Duyse Het Belfroot van Gent, De Zondag, De Orkaan;
van Vwe van Ackere De schoome Kunsten in België; van Hiel het uitmuntend frissche
en levendige De Wind, en het krachtige Zeeslag bij Roemerswaal; van Versnaeyen
Het Woud; van de Geyter De Wereld in; van Eug. van Oye Daphné; van Rodenbach
De Nederlaag der Nerviers.
Oratorio's+ schreven Bilderdijk, 's Konings Komst tot den Troon; van Beers, De
+
Oorlog, een tot nu toe onovertroffen meesterstuk; de Geyter, Vlaanderens
Nederlandsche oratorio's.
Kunstroem en De Rijn; Em. Hiel, de kleurrijke en zwierig gerhythmeerde Lucifer;
Antheunis, De Vlaamsche Nacht; Julius Sabbe het gelukkig gevondene De Klokke
Roeland; Lodewijk de Koninck, Sint Franciscus.
Een geheel bizondere plaats beslaat het fantastisch- of sprookjesoratorio van Jan
van Droogenbroek, Doornrozeken.

IX. Andere lyrische dichtsoorten met vasten vorm.
+

1. Thans nog een en ander over eenige lyrische dichtsoorten, die, evenals het
sonet, hun naam ontleenen aan hun bepaalden, geijkten uiterlijken vorm, en niet
aan het daarin behandelde onderwerp.
Deze dichtsoorten zijn van zeer uiteenloopenden oorsprong. Italiaansch zijn,
evenals het sonet zelf, de canzone, de
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terzine, de sestine, de ottave, het madrigraal, het ritornel en de villanella; Fransch
zijn het rondeel, het rondeau, het virelai; Provençaalsch is de ballade; Spaansch zijn
de tenzone, de seguidilla; Perzisch is de ghazele; Maleisch het pantoen.
+
2. Italiaansche dichtsoorten:
+
Italiaansche: de terzine;
a) De terzine, waarin Dante zijn meesterstuk schreef, is een drieregelige
rijmstroof, waarvan het eerste en het derde vers met elkander, doch het tweede met
het eerste en derde vers van een volgende stroof van gelijken aard rijmen; namelijk
in dezer voege: a b a, b c b, c d c, enz., tot aan de laatste stroof. Het gedicht wordt
besloten door een laatste alleenstaande vers, dat met het tweede vers van de laatste
stroof rijmt. De verzen zijn gewoonlijk 5-voetige jamben.
De oorspronkelijke Italiaansche terzine gaat altijd uit op een slepend rijm; in onze
taal bestaan terzinen met staande en ook met gemengde rijmen. Potgieter schreef
zijn ‘Florence,’ Couperus zijn ‘Een Dag van Weelde’ en van Eeden zijn ‘Lied van
Schijn en Wezen’ in gemengde terzinen; Johan Bohl schreef zijn Canzonen in den
oorspronkelijken vorm.
De Duitschers Chamisso (Sala y Gomez); Heyse (Marianne, Ernest;) Kalbeck
(Nachtwache) en Geibel schreven terzinen met gemengde-, Platen en Bodenstedt
met enkel slepende rijmen. Byron benuttigde den vorm in zijn The Prophecy of
Dante.
In het Fransch werd deze vorm - natuurlijk met gemengde rijmen - beoefend door
Th. Gautier, Alb. Glatigny, Leconte de Lisle (La Tête du Comte. Le Lévrier de Magnus
en La Chasse de l'Aigle) en door Mendès (Le Mystère du Lotus).
De terzine is vooral geschikt voor wijsgeerige of geheimzinnige onderwerpen.
+
b) De sextine of sestine, dat is: de zesregelige rijmstroof, bestaat uit zes strofen
+
van zes verzen ieder, gesloten door een slotstroof van drie. De verzen zijn
de sestine;
vijfvoetige jamben. De
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sestine mag slechts zes verschillige eindwoorden bevatten. Men kan ook zeggen dat
de sestine bestaat uit 39 vijfvoetige jamben, verdeeld in 6 strofen van zes en een
stroof van 3 verzen, die onderling niet rijmen. Elk van deze zes eindwoorden moet
éens in het eerste vers en éens in het laatste vers van een der zes strofen voorkomen,
en wel gewoonlijk, zij 't ook niet altijd, in de orde, opgegeven in dit schema:
1e stroof.
1

2e str.
6

3e str.
3

4e str.
5

5e str.
4

6e str.
2

2

1

6

3

5

4

3

5

4

2

1

6

4

2

1

6

3

5

5

4

2

1

6

3

6

3

5

4

2

1

Het eindwoord van het eerste vers van elke stroof moet echter altijd hetzelfde zijn
als dat van het laatste vers van de onmiddellijk voorgaande.
In de zevende stroof worden de zes eindwoorden aangewend in 't midden en op 't
eind van elk der drie verzen.
De werken van Schlegel en Rückert bevatten mooie sestinen. In ónze taal werden
sestinen geschreven door Jan van Droogenbroek en Isidoor Teirlinck1) alleen; in het
Fransch
1) Ziehier éen enkel voorbeeld van den laatstgenoemde.

ach, vroeger vlood zoo snel de koude winter....
Ach, vroeger vlood zoo snel de koude Winter,
zoo vroeg begon de lieve Mei te glansen;
in woud en wei, daar geurden, fleurden bloemen;
en in de lucht, daar gloeide hel de zonne,
terwijl de liefde vonkelde in mijn harte,
mij lachend toog in hoogren, reinen hemel!
Helaas! Verduisterd is die liefdehemel
en immer woedt met ijs en vorst de Winter.
Een koele korst omvangt mijn treurend harte,
waar eens de liefde met haar warme glansen
het al omstraalde - liefde, vuurge zonne,
zacht koestrend voor des harten zoetste bloemen.
't Is alles dood! Want zij, die milde bloemen
me teelde, 't al herschiep tot gullen hemel,
het valsche, lieve kind, mijn hopezonne,
vlood heen met licht en geur, en liet den Winter,
den zwartsten nacht, waar nimmer sterren glanzen,
geen hoopstraal glimt, in mijn verbrijzeld harte.
Ach, nimmer zal ik op haar golvend harte
mijn harte drukken; nimmer zal ik bloemen
zacht plukken op haar lippen, nimmer glansen
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door Comte F. de Gramont (Non loin encor de l'heure où rougit la nuit sombre).
c) De ottave+, ook stanze geheeten, bestaat in onze taal uit elflettergrepige, slepende
+
jamben, somtijds afwisselend met
de ottave;

ontvangen uit haar oog - 'nen liefdehemel,
die smolt het ijs, verjoeg den guren Winter
door zijne klare, warme blikkenzonne!
Waarom die duistre wolken vóor de zonne?
Waarom dit razend schokken in mijn harte?
Waarom in stee van Lent nog barre Winter?
Waarom die kille sneeuw in stee van bloemen?
Waarom die woeste storm in onzen hemel!
Helaas, ons liefde is heen, zal nimmer glanzen!
O valsche deern, uw hart zond valsche glansen!
Met valschen gloed blonk uwe liefdezonne!
Het was een hel van smart, uw valsche hemel!
Schijnheilig sloopt gij in mijn argloos harte
en beet er van den stengel al de bloemen,
zooals de noordewind in vroegen Winter!
Het blijve Winter!... Vrouwenoogeglansen
en bloemen - voor eeuwig weg - en ook de zonne!....
Stom blijf naijn hart - en stormig zwart mijn hemel!...
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tienlettergrepige staande jarnben. Ook trochaeische stanzen worden aangetroffen.
Goethe, Schiller, Platen, Schulze, Rückert, Uhland, Lingg, Liliencron, schreven
Duitsche ottaven; in 't Engelsch Spenser (Fairy Queen), Byron, enz..
d) De canzone+ is eigenlijk Provençaalsch, doch kreeg in Italië haar klassieken
+
vorm. Zooals Petrarca die verstond, is ze een dertienregelige rijmstroof van de
de canzone;
volgende schakeering: a b a b c c e f f e g g e, zonder bepaalde rust tusschen de
verzen, of a b c b a c, c d e e d f f, met een voorgeschreven rust achter het zesde vers.
Het 7e en het 10e vers bevatten zeven lettergrepen; al de andere bevatten er 11. Schlegel, von Zedlitz, Brentano, Hamerling schreven canzonen in 't Duitsch; Albert
Möser leverde een meesterlijke canzone in zijn 25 strofen bevattend gedicht An das
Glück.
e) Het madrigaal+, dat, volgens zijn naam zelf, oorspronkelijk wel een herderslied
zal geweest zijn, is een kort gedichtje, waarin een of andere bevallige of geestige +het madrigaal;
gedachte uitgedrukt of een aardig komplimentje gemaakt wordt. Dikwijls echter
duidt men met dit woord ook aan een soort van boutade in verzen, een vluchtigen
inval, een klein 4, 5 of 6-voetig stukje, van welken aard dan ook. Zoo noemde Petrarca
madrigalen zijn liederen, welke slechts uit éen enkele stroof bestonden.
Wat men echter meer bizonder madrigaal noemt, laat zich onderscheiden in drie
onderling door rijmen verbonden deelen. In het Fransch werd deze dichtsoort beoefend
van af de 16e eeuw. Marot, Mellin de St. Gellais, La Fare, Moncrif, Lainez, Montreuil,
later Mlle de Scudéry, Pradon, Fénelon, Fontenelle, Voltaire, Meinard de St. Juste,
de Bernis, Châteaubriand, Buffon, schreven madrigalen. Meer dan éen ‘impromptu’
van hedendaagschen als Lamartine, Hugo, Musset, Nodier, Dumas fils, Cros, kan
als tot deze soort
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behoorende beschouwd worden. Vooral in de 18e eeuw was deze dichtsoort in zwang.
Duitsche madrigalen schreven Voss, Goethe, Schlegel, Hoffmann von Fallersleben;
Nederlandsche Hooft, Huygens, Bilderdijk, van Duyse1).
f) Het ritornel+ bestaat uit een niet vooraf bepaald aantal strofen van drie verzen,
welke gewoonlijk 5-voetige jamben zijn, al zijn ook andere vormen niet uitgesloten. +het ritornel;
Het 1e vers is zeer dikwijls korter dan de twee andere. Meer dan éens ook is het
weinig meer dan de aanhaling van een of ander voorwerp, een bloem, plant, vogel,
enz., staande in zeer los of ook in géen verband met hetgeen voorafgaat en volgt. De
onpare verzen rijmen meestal; het 2e assoneert met een van de beide anderen. Er
bestaan echter voorbeelden van ritornellen, waarin het tweede vers niet eens assoneert;
in andere, zelfs Italiaansche, assoneeren het 1e en het 3e, terwijl het

1) Een paar voorbeelden: a) madrigaal met vasten vorm.

sur un portrait
C'est ici madame du Tort.
Qui la voit et ne l'aime a tort,
Mais qui l'entend et ne l'adore
A mille fois plus tort encore;
Pour celui qui fit ces vers-ci,
Il n'eut aucun tort, Dieu merci.
Fontenelle.
b) Vrij madrigaal.
Alle de bloemkens, die 'k u bringe,
bloeiden in der liefde zon;
alle de liedren, die 'k u zinge,
vloeiden uit der liefde bron;
eeuwig leeft mijn lied gewis,
zoo 't der liefde maar waardig is.
Dautzenberg.
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1e en het 2e of het 2e en het 3e onderling rijmen. De meeste ritornellen zijn slepend.
Rückert, Müller, Heyse, Leuthold, Isolde Kurz, schreven er Duitsche; van
Droogenbroeck, van Hensbroek, van Nouhuys, van Loghem, Anri, en een paar andere,
Nederlandsche1).
g) De siciliane+ is een acht-regelig gedichtje, rollende op slechts twee gekruiste,
liefst beide vrouwelijke, soms echter gemengde, soms ook uitsluitend mannelijke +de siciliane;
rijmen, en meestal geschreven in vijfvoetige jamben.
Detlev van Liliencron schreef er zeer fraaie.
h) De villanella+, ook van Italiaanschen oorsprong, is een klein landelijk gedichtje
in strofen van 3 verzen, waarvan de bouw echter vrij is. In Frankrijk, vanwaar zij +de villanella;
tot ons kwam, geraakte ze reeds in de 16e eeuw in de mode. Ze werd er met bijval
beoefend door Grévin, Honoré d'Urfé, Passerat (1530-1602), du Bellay en Desportes
(1546-1606).
De vorm wijzigde zich herhaaldelijk in den loop der tijden. De villanella's van
Desportes bestaan uit 4 koepletten van 8 verzen waarna het laatste of de 2 laatste
verzen van de 1e stroof herhaald worden als refrein. - Richelet (1631-1698) schrijft
voor, dat de villanella zal bestaan uit tercetten, waarin beurtelings een van de twee
gelijkrijmende verzen van het 1e tercet als 3e vers of refrein terugkeert. In het laatste
koeplet echter keeren deze twee verzen samen terug, zoodat dit koeplet uit 4 verzen
bestaat. La Tourterelle envolée van Passerat is het beste voorbeeld van zulk een
villanella.
De villanella is evenals het ritornel uitnemend geschikt, om

1) Een enkel voorbeeld:
Ik heb twee fraaie gouden oorringetjes,
daarbij een parelsnoer van drie rangetjes.
Mijn meisje krijgt vandaag die twee dingetjes.
Jan van Droogenbroeck.
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uiterst eenvoudige dingen - de verliefde klacht van een boer of een aardig beuzelarijtje
- in naïeve woorden uit te drukken. In deze eeuw werd ze in het Fransch beoefend
door Soulary, Glatigny en de Banville. Nederlandsche vindt men in Fladderende
Vlinders van Pol de Mont.
3. Fransche dichtsoorten.
i) Het rondeel+, Fr. rondel, ook aanvankelijk rondeau geheeten, is een klein stukje,
+
waarvan de vorm meer dan éens wijzigingen onderging.
het rondeel;
e
In de 16 eeuw bestond het, zonder eenig onderscheid van strofen, uit acht op 2
rijmen rollende verzen, waarvan het eerste als vierde en de twee eerste te zamen ook
nog als zevende en achtste herhaald werden. Het stukje, Blanche com lys, plus que
rose vermeille, van G. de Machault, is er de zuiverste type van. Baudouin de Condé
(13e -) Froissart (14e eeuw) schreven er dergelijke.
In de 15e eeuw bestaat het rondeel reeds uit drie strofen, waarvan de beide laatste
uitgaan op de herhaling, als refrein, van het eerste of van de twee eerste verzen.
Van nu af is de eerste stroof altijd vierregelig; de tweede kan evengoed drie- als
vierregelig wezen; de derde telt vijf of zes verzen, naargelang men het eerste vers
alleen of de twee eerste verzen gezamenlijk als refrein herhaalt. Ook zijn slechts
twee rijmen toegelaten. Omtrent de keus van de verzen is niets bepaald
voorgeschreven.
De mooiste rondels schreven Charles d'Orléans (1391-1467), Baude, de Collerye,
Marot; op onze dagen de Banville, Rollinat, enz.. Rondeelen bezitten wij in onze
taal, o.a. van Anthonis de Roovere, Matthijs de Casteleyn, Pol de Mont, Arnold
Sauwen, Hélène Swarth, Fiore della Neve.
+
j) Het eigenlijk rondeau. Van af het einde dor 16e eeuw heeft men de benaming
+
het rondeau;
rondeau voorbehouden voor een ander
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soort van gedichten, waarvan de vorm, uit dien van 't rondeel ontstaan, zich in de
16e eeuw bepaald heeft vastgezet.
Dit rondeau telt 13 verzen op 2 rijmen in 3 groepen geschikt. De eerste groep bevat
5, de tweede 3, de derde weder 5 verzen. Na de twee laatste groepen herhaalt men,
zonder ze echter te laten mederijmen, het begin - gewoonlijk de twee, drie of vier
eerste woorden - van vers éen. Hieruit volgt reeds dat, na vers 4, een rust in den
idieeëngang moet voorkomen.
Meesters in dit vak waren Baude (1430, Regrets), Jean Marot (1457-1517), Clément
Marot (A un Créancier), Benserade, Voiture, La Chapelle, La Fontaine, Adam Billaut,
Hamilton, en - onder onze tijdgenooten, Banville, Baudelaire, Rollinat, Glatigny,
Mendès, Tailhade1).
Zoowel van rondeau als rondel is de vorm geschikt voor speelsche, vluchtige,
naïeve gedachten. Boileau zegt er van:

1) Dit enkele proefje ontleenen wij aan Cours des belles-lettres van Le Betteux (1713-1770).

Rondeau.
Ma foi c'est fait de moi: car Isabeau
M'a conjuré de lui faire un rondeau.
Cela me met en une peine extrême.
Quoi? Treize vers, huit en... eau, cinq en... ème!
Je lui ferais assitôt un bêteau!
En voilâ cinq pourtant en un monceau,
Faisons-en huit en invoquant Boileau,
Et puis mettons, par quelque stratagênte:
Ma foi c'est fait.
Si je pouvais encor de mon cerveau
Tirer cinq vers, l'ouvrage serait beau.
Mais cependant, me voilâ dans l'onziême,
Et si je crois que je fais le douziême,
En voilâ treize ajustés au niveau...
Ma foi c'est fait!
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‘Le rondeau, né gaulois, a la naiveté.’
Een enkel rondeau schreef Jan van der Noot (1558, Vrede van Cateau Cambrésis).
k) Het triolet+ of ringgedicht bevat soms negen of twaalf, in zijn zuiverste gedaante
+
echter slechts acht jambische of trochaeische, op niet meer dan twee rijmen
het triolet;
loopende verzen. De beide eerste drukken de hoofdgedachte uit en doen ook dienst
als de twee laatste verzen van het stukje, terwijl het eerste daarenboven nog voorkomt
als het vierde.
Verscheiden trioletten kunnen verbonden worden tot een triolettenkrans. Wij
hebben er van Hiel, Dautzenberg, Ferguut. In 't Fransch bestaan er van Ranchin,
Marigny, Rivarol, de Banville, Alphonse Daudet en Gabriel Vicaire1).
Triolettenkransen kennen wij van Marquis de Surville (L'Absence de l'Epoux),
Julien Fertiault (Une Rencontre), Alphonse Daudet (Les Prunes).
+
l) De Fransche ballade of refereinballade, welke men niet verwarren mag met
+
de Noorsche of Germaansche ballade, is herkomstig van de Provençaalsche
de ballade;
e
troubadours der 12 eeuw. Het woord ballade beteekent ongeveer hetzelfde als ‘une
chanson ballée,’ dus een gedanst lied. In het Nederlandsch noemt men dezen
dichtvorm bij voorkeur ‘referein’ (Anna Bijns).

1) Een proefje van den Nederlandschen Antonis de Roovere:
Die gheen pluymen en can strijcken,
die en dooch ter werelt niet.
Is hy aerm, hy en zal niet rijcken;
die gheen pluymen en can strijcken,
allomme soe heeft hy tachterkijken,
hy wordt verschoven, waer men hem siet:
die gheen pluymen en can strijcken,
die en dooch ter werelt niet.

Pol de Mont, Inleiding tot de poëzie

113
De oorspronkelijke+ Provençaalsche ballade bestond uit drie op slechts twee rijmen
+
rollende koepletten, gevolgd door een kortere stroof, die men envoi, d.w.z.
De oorspronkelijke -,
opdracht, betitelde, en waarin men den persoon, wien het stukje gewijd was, als
‘prins’ of ‘prinses’ begroette. Later werd het aangenomen, dat het gedicht meer dan
twee rijmen mocht bevatten, op voorwaarde+ dat de rijmen van de eerste stroof
getrouw in de twee andere en in het envoi zouden weerkeeren. Daarenboven gold +en de latere ballade.
het als vaste regel, dat het laatste vers van de eerste stroof ook het laatste vers van
het envoi en de twee andere moest wezen. Dat noemde men dan het keervers of
refrein, in het Nederlandsch den stokregel van het gedicht.
+
Balladen schreven Guillaume de Machault, Froissart, Eustache Deschamps, Alain
+
Chartier, Charles d'Orléans, G. Cretin, Cl. Marot (1495-1544, o.a. Frêre Lubin)
Wie er schreven.
Villon (1431-1484, o.a. La Ballade des Dames du temps jadis) en, gedurende den
vervaltijd van denzelfden dichtvorm, La Fontaine en Mme Deshouillères. Molière, in
Les Femmes savantes, zegt er van:
‘La ballade, à mon goût, est une chose fade.
Ceci n'est plus de mode, elle sent kon vieux temps.’

In onze eeuw verjongde Théodore de Banville deze dichtsoort. Evenals Marot en
Villon geeft hij aan de ballade haar strengsten vorm. Hij gebruikt uitsluitend het 8of 10- lettergrepig vers.
Zijn voorbeeld werd gevolgd door Jean Richepin (Ballade des Rôdeurs de Paris),
Rollinat, Charles Cros, Gabriel Vicaire. De meest beroemde en tevens voortreffelijkste
aller balladen zijn nog steeds die van den reeds hierboven vermelden Villon.
+
In het Nederlandsch werd de refreinvorm het meest beoefend door de rederijkers.
+
Anna Bijns muntte er in uit. Wij
In onze taal.
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vermelden van haar: Is God met mij, wie kan mij schaden? - Schoonheid van God;
- Meilied. Beroemd zijn verder, in onze taal: Spotrefrein op den Prins van Oranje
(1579), - Lieven, maak uw testament (1584), - Gent, gij waart een stad vol vrede
(1580). Hedendaags wordt deze vorm in de Nederlanden uiterst zeldzaam beoefend1).
+
Engelsche balladen zijn The first stocke father of gentilness van Chaucer (1400),
+
As straight as a ram's horn van Lydgate, en een paar gedichten van Rober
In het Engelsche.
Henrysone en William Dunbar.
+
4. Aan de Spaansche poëzie ontleende men de tenzone, de copla en de
+
Spaansche dichtvormen.
seguidilla.
+
m) De tenzone is driedeelig: in het eerste deel, meestal uit vier verzen bestaande,
+
wordt, bij voorkeur in de gedaante van een vraag, het onderwerp vooruitgezet.
Tenzone.
Op die vraag wordt dan, ofwel door twee afzonderlijke dichters of door een enkelen
dichter, op twee uiteenloopende wijzen antwoord gegeven. In elk van deze antwoorden
wordt de gestelde vraag van een verschillenden kant beschouwd. In elk antwoord
komen er ook zooveel strofen voor als er verzen in het eerste deel zijn. Ln het Duitsch
bestaan tenzonen van Eichendorff, Rückert en Uhland. (O. a. Sänger, sprecht mir
einen Spruch van de twee laatsten).
n) De copla+ is de klassieke vorm van het Spaansche volkslied. Zij bevat slechts
4, meestal korte verzen, welke men echter soms vermeerdert met 4 andere, zoodat +Copla.
het geheel dan 8 verzen omvat. Toch zijn er voorbeelden van coplareeksen, bestaande
uit 6, 8 en meer enkele kwartetten. Vele Spaansche copla's werden in het Duitsch
vertaald door Günther Walling.

1) Zie in Fladderende Vlinders, Amsterdam, Elsevier, het stuk ‘Refrein van achten’, en in Iris,
Antwerpen, Buschmann, het gedicht ‘De Kibitka.’
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a) Men noemt seguidilla+ een copla met een aanhangsel van 3 verzen. Dit aanhangsel
heet estribillo en staat zeer dikwijls in geen verband hoegenaamd met het kwartet. +Seguidilla
De tweede regel moet met den 4en en de 5e met den 7en assoneeren. De assoneerende
verzen moeten van gelijke lengte zijn en twee lettergrepen minder bevatten dan de
andere, die echter ook onderling even lang moeten zijn. In onze Noorsche talen mag
men de assonanties door rijmen vervangen. In het Duitsch heeft men vertaalde en
oorspronkelijke seguidilla's van Heyse en Walling1).
5. Aan de Oostersche poëzie+ zijn we de gazele en het pantoen verschuldigd.
gazele+ p) De, van Perzischen oorsprong, is een meestal niet zeer lang gedicht, +Oostersche vormen.
+
samengesteld uit koepletten van 2 verzen ieder, en strekkende tot lof van een
Gazelen.
persoon of tot verheerlijking van wereldsche genietingen. De twee eerste verzen
rijmen onderling, en in al de daarop volgende pare regels moet dezelfde rijmklank
wederkeeren. De eerste stroof van de gazele komt, wat haren aard betreft, nagenoeg
overeen met de eerste stroof van de tenzone. Zooals van Droogenbroeck het zegt is
zij ‘een stelling, en het rijmwoord is de kern van de stelling, de beknopte samenvatting
daarvan.

1) Ziehier een enkel nummer uit een kransje Nederlandsche seguidilla's:
Naast mijn ezel, wiens bellekens klonken,
daalde ik fluitend hel bergpad af.
Vogeltjes piepten in heesters en stronken,
lustig stapte mijn ezel op draf.
Tusschen de bergen - tandarada!
werkte in den wijngaard het lieflijkste meisje...
- Ezelken, groeten wij 't misje? - Hi-ja!
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Dit thema, dat niets anders is dan de uitdrukking der grongedachte, kan in velerlei
gedaanten voorkomen: als spreekwoord, als toespraak, als uitroeping, als vraag, als
klacht, als wensch, enz. In de volgende strofen zweeft de dichter rondom de stelling
en keert er op terug, en het rijm wijst dien terugkeer aan.’
Somtijds volgt op het rijmwoord een refrein van een of meer woorden, b.v.:
Dietsch, du schoone, du machtige taal, ons Dietsch,
duizendtonig als des beiaards metaal, ons Dietsch!
‘Ontwaak, ten einde is ons geduld, Vlaanderen!
Boeien knellen, al zijn ze verguld, Vlaanderen!’
Het was Rückert, die voor het eerst in Europa den gazelenvorm beoefende. Zijn
voorbeeld werd gevolgd door Platen, von Hermannsthal, Strachwitz, Bodenstedt,
Heinrich Leuthold. In het Nederlandsch schreven van Droogenbroeck, Honig,
Lütkebühl en Pol de Mont gazelen. De gazelen van Honig wijken echter ten onrechte
af van den zuiveren vorm1).
q) Het pantoen+ is een Maleische dichtvorm. Het bestaat uit een onbepaald aantal
+
strofen van 4 verzen, waarvan er telkens 2, namelijk het tweede en het vierde,
Pantoens.
terugkeeren in de eerstvolgende stroof, doch ditmaal als onpare verzen. Het

1) Ziehier éen juweeltje van H. Leuthold:
Nach Westen zieht der Wind dahin,
er säuselt lau und lind dahin:
er folgt dem blauen Strome wohl
und flieht zu meinem Kind dahin.
Bring' meinen Thränenregen ihr
und einen Grusz geschwind dahin! Ach. Wolken kommen trüb daher,
die frohen Tage sind dahin.
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gedicht wordt besloten door een stroof, waarvan het laatste vers niets anders is dan
de letterlijke herhaling van het allereerste vers der eerste stroof.
Chamisso voerde dezen vorm in Europa in. Men leze de diepgevoelde Todesklage,
waarin hij den zuiveren pantoenvorm getrouw heeft toegepast, en het luimige ‘Die
Korbflechterin,’ waarin hij van dezen vorm eenigszins is afgeweken. De eerste, die
er zich in ónze taal aan waagde, was Dautzenberg (Natuurontwaken). Hij liet het
echter, evenals zijn vriend Prudens van Duyse, bij een enkele proef. Later werden
er meer geschreven door Hélène Swarth, Louis Couperus, Fiore della Neve, Cosman
en anderen.
In het Fransch bestaan er van Leconte de Lisle en de Banville.
+
6. Velen, maar vooral in de Nederlanden, willen in de wederkeering van een
+
Voordeelen van deze
zelfde vers of een deel van een vers in de verschillende strofen van rondeel,
dichtvormen.
villanella, pantoen, niets anders zien dan een kinderachtig en voorzeker overbodig
patiënciewerk.
Om het bewijs te leveren, dat deze herhalingen, waar zij met smaak en talent
worden teweeggebracht, een wezenlijk middel tot schoonheid opleveren, is het
voldoende op te merken, dat zij den dichter toelaten een gevoel of een gedachte met
veel meer klem voor te stellen, een beeld met veel meer kracht te omlijnen.
Vooral om de groote bewegingen van de ziel: angst, haat, afschuw, wanhoop,
liefde, zoo intensief mogelijk weer te geven, zijn deze keeren uitmuntend geschikt,
zooals blijkt uit de eenvoudige lezing van Primula Veris van Soulary, het pantoen
Het is zoo duister in mijn hart van Hélène Swarth, tal van gedichten van Platen en
Rückert, Heyse, Bodenstedt en Leuthold, de Banville en Leconte de Lisle.
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Derde boek.
Epische poëzie.
Hoofdstuk I.
Algemeene begrippen.
+

1. Het woord episch is afgeleid van het Grieksch επο , dat beteekent woord,
+
Beteekenis van het woord
wat men zegt, dus ook verhaal of vertelling. Het is dus eigenlijk synoniem met
episch.
het Nederlandsche en Duitsche woord sage. Zooals reeds vroeger gezegd werd,
is de epische of verhalende poëzie de poëzie van het objectieve of het objectief
gedachte, van het konkreet buiten ons bestaande of als zulkdanig opgevatte. Indien
men terecht kan zeggen, dat de lyriek zang is, dan kan men met evenveel recht als
den voornaamsten karaktertrek van de epische poëzie aangeven+, dat zij verhaalt.
+
Haar domein is niet meer het gevoelsleven, de geheimzinnige wereld van onze
Het domein van het epos.
aandoeningen en stemmingen; haar domein is al wat in den tijd, dit woord uitgemeten
in zijn allerbreedsten zin, en dit niet alleen in de menschelijke samenleving, maar
evenzeer in het dierenrijk en in de denkbeeldige wereld van alle mogelijke goden en
godinnen, óf werkelijk heeft plaats gegrepen, óf hadde kunnen plaats grijpen, óf
eindelijk als zullende plaats grijpen voorgesteld wordt.
+
Uit deze woorden volgt, dat als epische stoffen moeten beschouwd worden niet
+
alleen de gebeurtenissen van de werkeEpische stoffen.
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lijkheid, maar ook die, welke slechts in de verbeelding van den dichter bestaan; niet
alleen de daden van machtigen en grooten, door de geschiedenis geboekstaafd, maar
ook de levensvoorvallen van den eenvoudigen land- en werkman; niet alleen het
lijden en de wonderen van de stichters der Israëlitische, Kristelijke en Bouddhistische
leer, maar ook al wat de sage ons leert van de wijzen en heiligen van elke andere
religie en de onuitputtelijke schat van fabelen, die herinneren aan de afgoden van de
oud-klassieke tijdvakken.
+
2. De epische poëzie is aanvankelijk niet afzonderlijk ontstaan; zij heeft zich
+
Het ontstaan van de epiek:
ontwikkeld uit de lyrische. Dit geschiedde reeds in de ver achter ons liggende
tijden, toen, in de streken aan den Ganges en op het eiland Ceylon, de verdeeling der
bevolking in Warna's of Kasten tot stand gekomen - en in Indië een maatschappelijke
toestand geboren was, die in vele opzichten met dien van het leenroerig
middeleeuwsch Europa kan vergeleken worden. Toen ontstond noodzakelijk en
natuurlijk de epische poëzie, en haar eerste woord was, wat het in dien tijd en dat
land alleen zijn kón: een verheerlijking van de groote daden van koningen en helden.
Hoe zou de poëzie zich ook verwaardigd hebben, zich bezig te houden met+ de
lotgevallen der onderdrukte oorspronkelijke bevolking van de door ons bedoelde +Verheerlijking van vorsten
en helden.
gewesten, vermits deze poëzie, sprekende de eigen taal der overwinnaars, even
goed als dezen de tot den allerlaagsten stand gerekende sjoedra's verachten en
verfoeien moest? Alleen van wie kroon en schepter, zwaard en schild droeg of
hanteerde, konden de daden de toenmalige dichters, echte kinderen van dien verren
tijd, tot zingend scheppen bezielen.
Van lieverlede werden nu lyrische krijgsliederen en gezangen meer en meer vervuld
met het verhaal van de groote daden, door de helden bedreven. Alleen de namen der
meest
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+

beroemde strijders bleven bewaard, en aan dezen werden door de mondelinge
+
overlevering langzamerhand allerlei daden toegedicht, welke in werkelijkheid
van lyriek tot epiek.
door vele andere helden, ook reeds in gezangen verheerlijkt, vervuld waren... ‘Hoe
grooter het getal gezangen werd, hoe sterker de behoefte drong om ze te verzamelen,
en om bijeen te houden, wat op éen groot feit betrekking had... Ook ontstonden er
talentvolle mannen, die den geheelen schat overzagen en naar eigen vinding ordenden
en regelden, zoodat er een gedicht ontstond, waarin de deelen met zekere kunst
verbonden waren en het geheel een regelmatigen gang had. Zoo ontstond de
Mahā-Bhārata, dat is de groote strijd der Bhāratiden, der Koeroes en Pandoes, een
ontzaglijk uitgebreid dichtstuk, dat epizoden bevat, die op zichzelf reeds een groot
gedicht uitmaken.’ (Dr. W. Doorenbos, Handleiding.)
+
Het epos is dus de eerste en oudste gedaante van de verhalende poëzie; het is dit
+
niet alleen in Indië, maar ook in Griekenland, Finland, Duitschland, Frankrijk,
Het epos de oudste vorm
van
de epiek.
Nederland. Eerst later, naar gelang de maatschappelijke toestanden en de
heerschende gedachten zich wijzigden, konden de andere verhalende dichtsoorten
geboren worden.
+
De voornaamste van deze dichtsoorten zijn: de ballade en de romance; de sage,
+
het sprookje en de legende; het epos en het heldendicht; de fabel, de parabel en
Voornaamste soorten.
de allegorie; de dichterlijke vertelling en de idylle: de novelle en de roman.

Hoofdstuk II.
Epische dichtsoorten.
I. De Ballade en de Romance.
1. Deze beide soorten willen we vóor al de andere behandelen, omdat zij, in haar
innigste wezen beschouwd, als een
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tusschensoort, namelijk als de natuurlijke overgang van de lyriek tot de epiek
moeten opgevat worden. Inderdaad, de stof mag nog zoo overtuigend de
eigenschappen der epische onderwerpen vertoonen, de gedachtengang, de inkleeding,
de dictie van beide soorten zijn en blijven zuiver lyrisch.
+
Het woord ballade, dat men ten onrechte afgeleid heeft van het Fransch ‘ballade,’
+
komt naar allen schijn van het Keltisch ‘gwaelawd’ (spreek uit wallad), dat wil
Oorsprong en beteekenis
van het woord ballade.
zeggen een volkslied van meestal verhalenden inhoud. Schotten en Engelschen
noemden hun verhalende liederen reeds sedert eeuwen balladen, wanneer, in de
tweede helft van de 18e eeuw, eenige Duitschers, die sommige van deze gezangen
begonnen na te bootsen, het woord ‘ballade’ in hun taal burgerrecht deden verkrijgen.
Omstreeks denzelfden tijd werden ook tal van+ Spaansche volksliederen, zooals die
+
voorkomen in de romancero's van deze natie, in hetzelfde land vertaald of
Romance.
nagevolgd, en, daar de inhoud van deze romancen meer dan éens met dien van de
balladen verwant bleek, kwam ook deze tweede benaming nu meer en meer in zwang1).
Zooals A.F.C. Vilmar (Handbüchlein) zegt, verstond men, toen men voor het eerst
deze benaming gebruikte, daaronder niets anders dan ‘een naar den modernen stijl
omgewerkt volkslied van historischen inhoud.’
+
2. Volgens sommigen berust het onderscheid tusschen beide soorten uitsluitelijk
of hoofdzakelijk op den vorm. De oude volksballade is inderdaad een gedicht in +Onderscheid tusschen de
strofen; de romance niet. Een gewichtiger onderscheid is echter het volgende: in beide soorten
de ballade behandelt de dichter zijn stof geheel

1) Het woord romance beteekent niets anders dan een lied, geschreven, niet in de taal van de
geleerden: het Latijn, maar in de taal van het volk, d.w.z.: de Romaansche taal. Op den
inhoud komt het daarbij geenszins aan. Zie verder ook het woord roman.
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objectief, verdwijnt hij geheel achter de personen, die hij laat optreden; in de romance
integendeel geeft hij, veeltijds op onrechtstreeksche wijze, den indruk te kennen,
dien de door hem behandelde gebeurtenissen op zijn geweten of gemoed te weeg
brengen.
+
Onder den invloed van de vele Engelsche en Schotsche balladen, welke men in
+
Nieuwere opvatting.
de 18e eeuw in Duitschland vertaalde en nabootste, gewende men er zich aan, tot
deze dichtsoort meê te rekenen al zulke naar den vorm lyrische en naar den inhoud
verhalende stukjes, waarin sterk uitgesproken dramatische toestanden, sombere of
geheimzinnige gebeurtenissen voorkwamen.
Heden maakt men haast geen onderscheid meer tusschen balladen en romancen.
Hoogstens kan men nog zeggen, dat het geheimzinnige element uitsluitend aan de
ballade eigen is, terwijl de romancestoffen, als veel rustiger en zelfa alledaagscher,
eenigszins met die van de dichterlijke vertelling en de novelle, - waarover later, verwant zijn. In al wat volgt zullen wij dus de beide soorten als een enkel geheel
behandelen.
+
3. De ballade is, zooals uit al het bovenstaande blijkt, een door en door
+
De Duitsche ballade.
Germaansch gedicht.
Oude Germaansche volksliederen aan den eenen kant, en de voortreffelijke
modellen van mannen als Bürger, Goethe, Schiller, Uhland, Strachwitz aan den
anderen, stelden haar karakter+ onwrikbaar vast. Thans kan men ze best omschrijven
+
als een verhaal van bovennatuurlijke of aan het bovennatuurlijke grenzende
Een omschrijving.
gebeurtenissen, waarvan de helden allen of gedeeltelijk tehuis hooren in de wereld
van de fantazie (Erlkönig en Der Zauberlehrling van Goethe; Siegfried der
Drachentödter van Uhland; Urzijn en Valentijn van Bilderdijk), als een verhaal
berustend op voorvallen van een eenvoudig
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menschelijke ervaring (De twee Broeders dan Th.v. Rijswijck, De Koe van Bürger),
- of eindelijk als een verhaal van feiten, die ontleend zijn aan de geschiedenis (De
Ring van Polykrates van Schiller, Dirk W. van Asperen van Tollens) of aan het
werkelijke leven in stad en dorp (Caris van de Geyter+, Die Brück' am Tay van
Fontane). In dit allerlaatste geval is het dan de taak des dichters, zijn ballade door +Het dramatizeeren van
het gebruik van uitwendige middelen de noodige geheimzinnigheid bij te zetten. stoffen uit de alledaagsche
werkelijkheid.
Om dit te bereiken, neemt hij zijn toevlucht tot de herhaling van éen of méer
verzen, van éen of méer strofen, ofwel tot een kunstmatige en op effekt berekende
schikking van de in het stuk bezongen gebeurtenissen.
+
Goethe zegt: ‘De ballade heeft iets mysterieus, zonder mystiek te zijn; deze laatste
eigenschap van een gedicht ligt in de stof, de andere echter in de behandeling. In +Goethe's oordeel over het
geheimzinnige.
de ballade spruit het geheimzinnige voort uit de wijze van voordragen.’
Aan dit geheimzinnige moet Bilderdijk gedacht hebben, toen hij de ballade als
volgt beschreef in zijn bekende verzen:
Hij kent dit kunstvak niet, hij toont het niet te kennen,
die 't enkel losse scherts van weinig ambacht acht.
't Valt lichter, Herkules ten hemel na te rennen,
of zich in 't bloed te baân van Pelops' nageslacht.
Meer zullen er met roem op Thespis' laarzen stappen
en Klioos Krijgstrompet doen darren als om strijd,
dan met een enklen greep dal zachte schoon betrappen,
dat met één schitring treft en geene tooisels lijdt.
Dit vak laat woordenpraal noch opgeblazen zwelling -,
maar enkel waarheid toe, doch, zóo ze een dichter ziet!
't Eischt schildring en gevoel bij d'eenvoud der vertelling:
maar schildring, los van trek en vlak van koloriet.

4. Zeer ruim is het veld, waarop de balladendichter zich beweegt. Uit den aard der
zaak sluit deze soort geen enkelen
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van de groote factoren der poëzie uit: in haar schijnbaar eng kader is er plaats zoowel
voor lyrische ontboezemingen als voor beschrijvingen van menschen en landen;
zoowel voor een gedramatizeerde als voor een eenvoudig vertelde gebeurtenis. Zelfs
luimige stoffen zijn niet uitgesloten, zooals in onze taal door Bilderdijks Robbert de
Vries en door zoo menig stuk uit Bon Gaultiers' Book of Ballads bewezen wordt.
+
5. Ofschoon de meeste balladen strofisch zijn, is een strofenvorm toch niet
+
De vorm.
onontbeerlijk. Van de voortreffelijkste poëten bestaan er voorbeelden van in
doorloopende verzen geschreven balladen: ik noem maar in 't voorbijgaan Goethe,
Dahn, Meyer, Strachwitz, Platen, Holger Drachmann, Poe, Bilderdijk, van Rijswijck.
Ook het rijm is geen vereischte, zooals wederom blijkt uit meer dan éen
voortreffelijk stuk van Goethe, Geibel en nog anderen.
+
6. Tot den Nederlandschen balladenschat dienen gerekend te worden tal van
+
Nederlandsche -,
middeleeuwsche volksliederen: Hildebrand, Van here Halewine, Brunenborch,
Een ridder en een meisken jonk, De Koningsdochter, Wachterlied, Brunswijk, Mooi
Aaltje en koning Alewijn, Hanselijn, Het daghet in den Oosten, Van twee
Koningskinderen, Het Heerken van Maldegem, Des Soudaens+ Dochterken, enz.,
evenals tot den Duitschen Dar steit ein lindboem an jenem dal, een merkwaardig +Duitsche -,
tegenhanger van onzen Minnebode, Ich weisz mir eine Jungfran schöu, Rosengarten,
Ulinger, Es ritt gut Reuter durch das Ried, Ich sach den liechten Morgen, Kerenstein,
Der Todwunde en zoo vele andere, door Uhland (Alte hoch- und niederdeutsche
Volkslieder)+ en anderen medegedeeld; evenals tot den Franschen balladenschat het
Bretonsche volkslied van Graaf Nann en zijn eigenlijk Fransche tegenhanger Le +Fransche -,
Roi Renaud1), en

1) Ditzelfde lied bestaat in 't Italiaansch onder den titel: Comte Anzolino en ook onder dien van
Il Re Carlino.
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verder Monsieur de Clergenton, Germaine1), La Femme du Croisé, Trois jeunes
Français tous trois s'en vont en guerre, La Maîtresse captive, Renaud et ses quatorze
femmes2), Le Fils du Roi d'Espagne, La courte paille; evenals tot den Engelschen+
+
May Colvin, Chevy Chase, Alison Gross, Clerk Saunders, Lady Elspat, Lord
en Engelsche
Volks-balladen.
O'Drum, Childe Maurice, Sir Hugh of Lincoln, Lord Brackley, - Child Waters,
Sir Roland, The Harper of Lochmaben, Proud Lady Margaret, Two Brothers, en een
overgroote hoeveelheid volksgezangen, welke door verscheidene auteurs verzameld
en uitgegeven zijn, o.a. door Scott, Buchan, Motherwell, Herd, Jamieson, Chambers,
Allingham, Aytoun, Percy, enz. (Men zie mede Lieder- und Romanzen Alt-Englands,
Deutsch von Karl Knortz; Schottische Balladen, Deutsch von Karl Knortz; enz.).
Van Nederlandsche+ dichters vermelden wij meer bepaald als behoorende tot de
+
ballade:
Nederlandsche -,
Het Wiel van Heusden, Graaf Floris IV, Urzijn en Valentijn van Bilderdijk; Adolf
en Emma, Leona, Wichard van Pont van Staring; De Weduwe en Twee Zusters van
Prudens van Duyse; De Pelgrim van ter Lede en Jan Harink van Tollens; De Stalboef,
De Balling, De blinde Koning, De grootste Worp van Hofdijk; Richard met de Lans,
De Tooverkol, Twee Broeders van Th. van Rijswijck; Theunis Ruwhart en Otto Clant
van Bogaers; De laatste Meistreel en De St. Jans-markt van Beets; De Bergwerker
van Dautzenberg; 's Hoveniers Dochterken en Van een Koningskind van Hélène
Swarth.

1) Beantwoordt aan het Spaansche Don Guillermo en aan het Provençaalsche La Pourcheireto.
2) Komt overeen met het Spaansche La Monfrejna en ook met het Italiaansche La Figlia del
Conte.
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Als meer behoorende tot de romance kunnen vermeld: Maria van Brabant van J.F.
Willems; de Eiber van Egmond van Jakob van Lennep; De Kindermin, De
Bedevaarder, De Non en de Beeldstormers, De Stiefmoeder, De Prior en de Bedelaar
van Prudens van Duyse; De Kapitein en zijne Moeder van Ledeganck; De
Noord-Amerikaansche Jager en De Brand van Tollens; Cornput's Profeetsy van
Potgieter; Het Meisje met de Zwavelhoutjes van Nolet de Brauwere; Het Kruis op
de Heide van Hofdijk.
+
De Duitschers zijn de meesters der ballade en der romance. Zonder nog verder
onderscheid te maken tusschen de beide soorten vermelden wij als zoovele ware +Duitsche -,
modellen: Lenore, Der wilde Jäger, Der Raubgraf, Das Lied vom braven Manne van
Bürger; Eduard, Erlkönigs' Tochter en eenige epizoden uit den Cid-Romancero van
Herder; Der Sänger, Der Schatzgräber, Der Fischer, Erlköig, Die Braut von Korinth,
Der Zauberlehrling en Der Gott und die Bayadere van Goethe; Die Kraniche des
Ibykus, Der Ring des Polykrates, Die Burgschaft, Der Taucher, Der Gang nach den
Eisenhammer, Der Kampf mit dem Drachen, Der Graf von Habsburg van Schiller;
Der blinde König, Klein Roland, Roland Schildträger, Des Sängers Fluch van Uhland;
Das Herz von Douglas, Ein Faustschlag, Frau Hilde, Die Jacht des Moguls en Herrn
Winfreds Meerfahrt van Strachwitz; Karl I, Schlachtfeld bei Hastings, Don Ramiro,
Belsazar, Schelm von Bergen van Heine; König Rudolf's Ritt zum Grabe van Justinus
Kerner; Bothwell, Wittenberg, Drei Könige en Des Woiewoden Tochter van Geibel;
Totengrübers Hochzeit van Hamerling; Tilly en Nylufer van Lingg; König Harold
Haarfager und Gylda, Ralph Douglas, Die Mette von Marienburg van Felix Dahn;
Archibald Douglas, Gorm Grymme, Das Trauerspiel von Afganistan, Der 6 November
1632, Lord Afhol van Fontane;
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Das Ende der Wittwe Capet van G. v. Amyntor; Lucille Desmoulins van R. von
Gotschall; Die Kurassiere von Reichshofen en Der Skilaufer van Vierordt;
Bettler-Ballade, Das Auge des Blinden, Die Füsse im Feuer, König Etzels Schwert
en Die Rose von Newport van F.C. Meyer; Der Seneschall Karls XII van Albert
Möser; König Harold's Rosse, Schön-Adelheit en Das Hexenlied van Wildenbruch;
Die Schlacht bei Bornhövd, Herzog Knut der Erlauchle, Die Kapelle zum finstern
Stern, König Abels Tod, Wiebke Pogwitsch, Vier Augen sind im Wege, Hartwich
Raventlow van von Liliencron; zonder te spreken van Bodenstedt, Leuthold, Gerok,
Allmers, Hopten, Klaus Groth, Heyse, Joh. Meyer, Meiszner, Greif, Walloth, enz..
+
In het Engelsch schreven balladen: W. Cowper, Loss of the Royal George; John
Gay, Sweet William's farewell to blanck-eyed Susan; R. Southey, The Old Woman +Engelsche -,
of Berkeley, Lord William, The Maid of the Inn, The Battle of Blenheim; Hood, The
Dream of Eugene Aram, Faithless Sally Brown; J.G. Whittier, Maud Muller en
Barbara Fritchie; Campbell, Hohenlinden en Lord Ullin's Daughter; G.R. Lowell,
The singing Leaves; Charles Dibdin, Poor Tom Bowling, Lord William, Mary, Walter
Scott, The Palmer, Lochinvar1), The Lady of the Lake en Jock of Hazeldean2); Moore,
The Lake of the dismal Swamp; Lord Byron, The Destruction of Sennacherib;
Wordsworth, Ruth en Lucy Gray; Macauley, The Lay of Horatius; Wolfe, The Burial
of Sir John Moore; Edgar Poe, Annabel Lee; Alfred Street, The Prisoner; Rosetti,
Rose Mary, King's Tragedy, The blessed Damozel, Sister Helen; Robert Browning,
How they brought the good News from Gent to Aix en Incident in the french Camp;
Felicia Hemans, Casabianca;

1) Door Tollens vermeld: De Jonker van 't Sticht.
2) Door Tollens vertaald: Oene van Sneek.
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Longfellow, The Luck of Edenhall en The Mother's Ghost; Tennyson, The Lady of
Shallot, Oriana, The Revenge, Lady Clare, Edward Gray, The Lord of Burleigh;
verder Swinburne, Ingelow, William Edmonstone Aytoun, Walter Thornbury, Rudyard
Kipling, enz..
+
Weinige Franschen beoefenden deze dichtsoort: Barillon, Rocher, E. en A.
+
Deschamps, doch vooral Millevoye, La Feuille du Chêne; Belmontet, Les petits
en Fransche kunstballanden.
Orphelins; Alfred de Vigny, Le Cor, La Mort du Loup; Victor Hugo, La Fiancée du
Timbalier en Les deux Archers; Rogier, Le Roi des Aulnes: Leconte de Lisle, Christine,
Les Elfes, La Fille de l'Emir; Jean Moréas, La vieille Femme de Berkeley; Vicaire,
Robin des Bois; Ch. Cros, L'Archet; Millien, Les Orphelins; Richepin, La Glu; Jan
Nibor, Partance, L'Ouragan, Perdus en Mer; Zénon Fière en eindelijk nog Catulle
Mendès, in wiens in proza geschreven Lieds de France verscheidene echte balladen
voorkomen.
De Belgische dichter+ André van Hasselt schreef balladen, die niet altijd even
streng aan het voorbeeld van het vak beantwoorden: Les Six cents Franchimontois, +Een Belgisch dichter.
Les trois Dames de Crèvecaeur, Le Soulier de la Vierge. Een paar stukjes van
Chateaubriand, Béranger, Xav. de Maistre, konden wellicht ook nog tot de ballade
of de romance herleid worden.
+
Buiten de Germaansche volkeren hebben alleen die van Slavischen stam,
+
Boelgaren, Madzyaren, Montenegrijnen, Polen, Russen en Serben in deze
Andere volkeren.
dichtsoort uitgeblonken.

II. De Sage, het Sprookje en de Legende.
Eerst een enkel woord over de sage in het algemeen.
+
a. In zijn breedsten zin genomen beteekent dit woord de verzameling van alle
niet voor geschiedkundig gehouden over-
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leveringen, betreffende het ontstaan van de wereld en de goden; de wijze, waarop
de goden en andere bovennatuurlijke wezens in het leven der menschen hebben
ingegrepen; de stichting der bestaande godsdiensten en wat de stichters en hun
volgelingen deden en leden; de heldendaden van de heroën, de koningen, de
veroveraars, enz.. In engeren zin beteekent ‘sage’, - ditmaal in tegenstelling tot
‘legende’, - een niet in de geschiedenis vermelde gebeurtenis, onafscheidelijk
verbonden aan een bepaald geslacht of een bepaalden persoon, aan een bepaalde
plaats of een bepaalden tijd, gedurende eeuwen mondeling overgeleverd en eerst in
later tijd door dichter of folklorist uit den mond van het volk zelf opgeteekend. Er
zijn verscheiden soorten van dergelijke sagen. De sage+ is mythisch of een mythe,
wanneer zij speelt in de wereld der goden of der halfgoden, - zooals, bij de Grieken, +Soorten van Sagen.
die van Perseus, Herakles, de Argonauten, Theseus; bij de Romeinen die van Romulus
en Remus; bij de Germanen die van Siegmund en Siegelinde, Brunhilde en Siegfried;
- zij is historisch, wanneer zij betreft een in de geschiedenis besproken persoon, rond
wiens naam de volksverbeelding heeft gegroepeerd allerlei daden, welke niet door
dezen persoon alleen, maar ook door verscheiden anderen, niet enkel in zijn tijd,
maar zelfs vóor en na hem, gepleegd werden. Zoo werden bv. Karlomagnus in
Duitschland, Nederland en Frankrijk, en koning Artus in Groot-Brittanje, het
middelpunt van een lange en hoogst verscheiden reeks sagen, die bekend zijn onder
deze benamingen: de cyclus van Karel den Groote en zijn paladijnen en de cyclus
van Koning Artus en de Tafelronde. Zoo ontstonden ook veel vroeger in Griekenland
en Klein-Azië een reeks overleveringen van krijgshaftigen aard, die later verzameld
en omgearbeid werden tot het wereldberoemde epos, De Ilias.
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+

b) Het sprookje - Een sprookje is een sage, waarvan de oorspronkelijke, mythische
+
of geschiedkundige beteekenis tot dusverre verzwakt is, dat de mythologische
Het sprookje. Wat het is.
gedachte zoo niet geheel verdwenen, dan toch vast onherkenbaar is, en de
geschiedkundige personages, die er in optraden, niet alleen hun waren naam en hun
ware gedaante, maar ook hun meeste karaktertrekken hebben verloren. De sprookjes
maken de goden en godinnen van vroeger geslachten tot duivelen en duivelinnen,
toovenaars en toovenaressen; de reuzen tot sterke mannen en zonderlinge
avontuurjagers, enz.. Zij zijn als het ware een laatste herinnering, in den loop der
eeuwen bleeker en bleeker geworden, aan wat priesters van verdwenen godsdiensten
eens leerden en verhaalden, en aan de groote wapenfeiten van werkelijk bestaan
hebbende vorsten en helden. Honderden en duizenden dergelijke sprookjes werden
in onze eeuw door geleerden en folkloristen uit den mond van het ongeletterde volk
opgeteekend, niet alleen in alle beschaafde, maar ook in vele onbeschaafde landen.
De meestberoemde van die verzamelingen is ontegenzeggelijk die der Kinderund Hausmärchen, door de Gebroeders Jakob en Willem Grimm uitgegeven.
Ook in het Nederlandsch verschenen dergelijke verzamelingen, bv. Brugsche
Volksvertelsels door Lootens, Rond den Heerd door Alf. de Cock, en de twee lijvige
verzamelingen. Dit zijn Vlaamsche Wondersprookjes (Siffer, Gent) en Vlaamsche
Sprookjes (v.d. Poorten, Gent) door Pol de Mont en Alfons de Cock.
+
c) De legende. Het woord legende beteekent ‘het te lezene,’, diende vroeger om
aan te duiden die hoofdstukken uit het evangelie of de geschiedenis der heiligen, +De legende. Beteekenins
welke elken dag des jaars gedurende de godsdienstoefeningen aan het volk moesten van het woord.
voorgelezen werden.
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+

De legende onderscheidt zich tweevoudig van de sage: waar deze op mondelinge
+
overleveringen berust, steunt gene op schriftelijke; waar de sage zoo niet een
Tweevoudig verschil met
de
sage.
heidensch dan toch een wereldsch karakter vertoont, vertoont de legende een min
of meer godsdienstigen aard.
+
Dit laatste neemt niet weg, dat ook de legende een luimigen inhoud kan hebben:
in dit geval behandelt zij een of ander vroolijk, lachwekkend voorval uit het leven +Luimige legenden.
van een heilige, of doet het bijgeloof uitschijnen, waarop een voorgewend-wonderbare
daad in werkelijkheid berust. Alsdan echter zweemt ze wel eenigszins naar de satire.
+
Sagen. Nederlandsche: tal van sagen werden door Hofdijk, Tollens, van Lennep,
+
Staring, van Duyse, van Rijswijck in balladevorm behandeld. Zoo kan men bv.
De sage -,
Staring's Wichard van Pont onder de sagen rangschikken evengoed als De
wederkeerende Moeder, De Kinderen van Stokheim, De drie Bergluiden te
Koetenberg, De eeuwige Jager te Wijnendaal van Prudens van Duyse.
Duitsche: Die Sage vom Frankenberger See bei Aachen van W. Müller; Das
Riesenspielzeug van Chamisso; Riesen und Zwergen, Barbarossa en Das Irrglöcklein
van Rückert; Der Reiter und der Bodensee, Die Feien des Ursulenberges van Schwab;
verder stukken van Kopisch (Der Mäuseturm en Die Heinzelmännchen); Bechstein
(Das wilde Heer;) Simrock (Der Rattenfänger); Stöber (Das Lügenfeld); Groethe
(Der getreue Eckart); Mörike (Die Liljen des Mummelmeers); Zedlitz; Groth; enz..
Fransche: Les Elfes van Leconte de Lisle; Le Nain en Robin des Bois van Vicaire.
Engelsche: Bloomfield, The Fakenham Gost; Longfellow; Koning Witlaw's
Drinkhoorn en De Geest der Moeder.
+
Sprookjes. Beroemd zijn de sprookjes, welke de Deen
+

het sprookje -,
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H.C. Andersen, meer dan éens op aan echte volksvertelsels ontleende motieven in
proza dichtte, bv. De groote Klaas en de kleine Klaas, Het leelijke jonge Eendje, De
onwrikbare tinnen Soldaat, De Nachtegaal, Het nieuwe Kleed des Keizers, enz..
Weinig minder beroemd zijn die van Musaeus, Brentano en Arnim, Hauff,
Chamisso (Peter Schlemihl), Schwab, Bechstein, Görres, Simrock, Baumbach (door
Julius Pee vertaald) enz..
In het Fransch zijn Les Contes de la Mère l'Oye van Perrault sedert twee eeuwen
een steeds gezochte lektuur. In het Nederlandsch verdienen vermelding eenige
sprookjes van pastoor van Koetsveld (Het Vlas en Rekke-kek-kek koaks!), de
Vogelkens-idylle uit In Noord en Zuid van Pol de Mont (Elsevier, Amsterdam), en
vooral het voortreffelijke ‘De kleine Johannes’ van Frederik van Eeden.
+
Legenden. Nederlandsche: Philemon van Tollens; Beatrijs, bewerkt naar het
+
middel-nederlandsch gedicht van dien naam, van Nolet; De Paradijsvogel van
en de legende in
ten Kate; De Engel en het Zieltje en De mystieke Lelie van P.F. van Kerckhoven; verschillende talen.
Het Leidsche Wonder van Bogaers; De Heremijt Paphnutius, St. Augustijn en het
Kindeken, De Rozeknop, De Profeet en de Vogel en De arme Ziel in het Vagevuur
van van Duyse; Willem van Oranje van J.A. Alberdingk Thijm; Ste Cecilia van de
Bull; De Paradijsroos van van Lennep; Johannes en Theagenes van Ter Haer; in
zekeren zin Livarda van Jan van Beers; De Wolf van Gubbio, De Vogeltjes van St.
Franciscus en De Wolven van Premonstreit van Servaas Daems; Paulinus van Nola,
Goedele, Van Jezus en Uit de ‘Fioretti’ in Iris van Pol de Mont (Buschmann,
Antwerpen), enz..
Duitsche schreven Goerres, Herder, Goethe, Schubert (Der ewige Jude), Schlegel
(Die heiligen drei Könige), Kosegarten (Amen der Steine), Schwab (Die Wurmlinger
Kapelle), Kerner
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(Der Geiger zu Gmund), Tieck, Uhland, Rückert, Hugo von Blomberg, Simrock,
Julius Sturm, Benno Rüttenauer (Das Brevier des hl. René, Die Muttergottes von
Speyer).
Tot hiertoe spraken we alleen van ernstige legenden. Luimige schreven van Duyse
(De drie Wenschen, Ons Heer en de lekkere Makker), Guido Gezelle (De Voorspraak
van St. Joseph), Goethe (Die Legende vom Hufeisen), Gotfried Keller, namelijk
Sieben Legenden in voortreffelijk proza; Benno Rüttenauer (Die Wallfahrt des H.
Juniperus, Der hungrige Wolf und der heilige Franziskus, Das Brei des hl. Juniperus,
Sankt Georg der Andere, Der hl. Seiltänzer), Rudolf Baumbach (Die gestohlene
Feder en Das Gänslein). Ook van den ouden Nurenbergschen volksdichter Hans
Sachs bestaan er zeer welgeslaagde.
In het Engelsch schreven legenden Mary Howitt, The Boy and the holy Image;
Southey, Bishop's Hatto's Tower; R. Browning, De Knaap en de Engel.
De Franschen bezitten La Confession de l'Âne van een onbekende; Christine en
La fille de l'Emir van Leconte de Lisle; Légende van Nicolas Martin; La Pierre sacrée
van Delamare; La Légende de l'Etang van Gustave Mathieu; La Vierge à la Crêche
van Alph. Daudet; Les deux Etoiles par Paul Arène (in proza); Les Rois mages, Marie
Madeleine en Tristesse de la Vierge van Vicaire; Saint Satyre, Les Pains noirs, Le
Mystère du Sang, Amicus et Célestin, Le Jongleur de Notre Dame en La Légende
des Saintes Oliverie et Librette, heusche meesterstukken in proza, van Anatole France;
La Vierge dans la Tour, Praxédis, Eulalia, Blondine en Le Songe auprès des Flots,
van A. Ferdin. Hérold.
Bij de Fransche sprookjes voege men nog Le Poirier de Misère van Ch. Deulin;
Blanche, Claire et Candide en Smetse Smee van den rijkbegaafden, en tot zelfs in
zijn Franschen tekst door en door Vlaamsch voelenden Belg Charles de Coster.
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III. De Fabel, de Parabel en de Allegorie.
1. De fabel.
+

a) Het woord fabel beteekent, in algemeenen zin, een hamdeling, een gebeurtenis
bv. een, die de stof uitmaakt van een idylle, een ballade, een grooter episch gedicht, +Algemeene beteekenis van
het woord fabel.
een drama, enz..
+
In meer engen zin beteekent fabel een kort en zaakrijk verhaal van een enkele
gebeurtenis, ontleend aan het leven van dieren of planten of aan de menschelijke +De fabel in engeren zin.
samenleving, en waarin een of andere zedelijke waarheid, of allerminst een les der
ervaring, der ondervinding, veraanschouwelijkt wordt.
+
b) Oorspronkelijk behoort de fabel niet tot de kunst-, maar tot de volksdichting.
De eerste fabelen zijn ontstaan uit dat+, zelfs den meest verachterden wilde als het +De fabel, oorspronkelijk
volksdichting.
ware aangeboren streven, om in de verschijnselen van de planten- en de
+
Haar ontstaan.
dierenwereld een spiegel te zien van het leven der menschen. Aan de wijze, waarop
deze plant zich ten koste van gene, het eene dier zich tot nadeel van het andere geneert
en ontwikkelt, ontleenden te allen tijde de niet ver van den natuurstaat verwijderde
menschen nuttige voorbeelden, praktische wenken, lessen der ervaring, welke zij
van lieverlede voor zedelijke waarheden van algemeene beteekenis gingen houden.
Zoo kwamen zij er toe, aan zekere wezens een vast en blijvend karakter, meer dan
éens zelfs in strijd met hun werkelijken aard, te verleenen. Zoo werd de ezel een
toonbeeld van dom- en koppigheid; de leeuw van trots, dapperheid en gezag; de
jakhals, elders de vos, van list en schranderheid; de haas van blooheid; het lam van
onschuld en eenvoud, enz..
+
c) Heden is liet uitgemaakt, dat Indië de bakermat is van het meerendeel der later
in alle Europeesche talen bewerkte fabelen. In het beroemde werk, Pantsjatantra+ +De oudste fabelen.
+
,
Pantsjatantra.
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d.w.z. Pentateuk, Pentamerone, of verzameling van rijf boeken, zijn de typen
voorhanden van een menigte zelfs door de meest moderne dichters behandelde
fabelstoffen, namelijk van het grootste deel der eeuwen lang, doch geheel ten onrechte,
aan zekeren waarschijnlijk nooit bestaan hebbenden Aesopus toegeschreven
prozafabelen. Zoo komen de, gedurende de middeleeuwen, in de Duitsche, Fransche,
Turksche, Indische poëzie verspreide lezingen van de beroemde fabelen, De Ezel
met de Leeuwenhuid en De Schildpad die op reis wou en omkwam door haar
babbelzucht, bepaald uit Boeddhistische volksvertellingen. Ofschoon op bevel van
zekeren wijzen Koning Amarasakti ten gerieve van zijn drie domme zoons door den
80-jarigen kluizenaar, Wisjnusarman, te boek gesteld, zijn toch de meeste van de in
Pantsjatantra verzamelde verhaaltjes, ook ondanks de bepaald Brahmaansche redactie,
veel ouder dan dit boek zelf. Sommige dagteeken ongetwijfeld van vóor de stichting
der boeddhistische religie.
+
d) Edoch, is de oorsprong van de fabelstoffen in Indië te zoeken, de vorm, waarin
+
zij tot ons gekomen zijn, is meer bepaald een Grieksche. Het was een Syriër,
Invloed van de Grieken,
+
Babrius , die, waarschijnlijk rond 200 na J.C., aan tientallen van deze verhaaltjes
hun definitieve, men zou kunnen zeggen, hun klassieke gedaante gegeven heeft. +Babrius.
Wel kwamen deze Grieksche teksten niet tot ons; wij bezitten er echter een vertaling
van in Latijnsche verzen, die van Avianus+, welke, de middeleeuwen door, gelezen,
+
nagevolgd en vertaald werd.
Avianus.
Naast de fabels van Avianus bestond nog een andere Latijnsche verzameling, die
van Phaedrus+, vermoedelijk een tijdgenoot van Tiberius.
+
+
Phaedrus.
In de tiende eeuw, wellicht zelfs vroeger, werden de fabels van Phaedrus in
+
proza omgewerkt door een onbekende,
Romulus Augustulus.
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en deze omwerking werd in de middeleeuwen - ook weer ten onrechte - toegeschreven
aan Romulus Augustulus, Keizer van Rome.
Nu bestaat er van deze verzameling een in de tweede helft van de 15e eeuw gedrukt
exemplaar, hetwelk, volgens Prof. Dr. Jan te Winkel ‘een opeenvolging van fabels
vertoont, waarmee die van den Esopet’, d.i. de oudste verzameling van in onze taal
geschreven fabels, in vele opzichten overeenkomt. ‘Niet alleen komen alle fabels
van dezen Esopet in de (onderscheiden) HSS. van den Romulus voor, maar wie het
Latijn met het Nederlandsch vergelijkt, zal er geen oogenblik meer aan twijfelen, of
hij heeft origineel en vertaling vóor zich.’
+
De Esopet-fabels, ten getale van 67, dagteekenen van de XIIIe eeuw en werden
+
Esopet.
in 1881 door Prof. Dr. Jan te Winkel opnieuw in druk gegeven.
Tot ongeveer denzelfden oorsprong zijn te herleiden Les Fables de Marie de
France+, uitgegeven door B. de Roquefort, Paris, 1832.
+
Tot de merkwaardigste fabels uit den Esopet behooren II, Wolf en Lam, VI.,
Marie de France.
Schaap, Koe, Geit en Leeuw op Jacht, XV., Raaf en Vos, XVI., De Leeuw oud
geworden, XVII., De Hond, de Ezel en hun Meester, XXI., De Ezel, die zich Leeuw
gebaart, XLII., De Kikvorsch, die zoo dik wil zijn als de Os.
Ziehier een enkel voorbeeld uit deze verzameling:
Over .1. brugghe ghinc .1. hont
Die .1. been droech inden mont.
Doen hi die scade int water sach
Vanden bene hort wat hi plach.
Hi snauwede omt stic van onder
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Dus wert hi vanden bene sonder.
Dese favele es gheseyt vandien
Die al willen hebben dat si sien.
Die emmer anders goed begharen
Onblide worden si vanden haren.

e) De handeling van de fabel+ is, uit den aard der zaak, hoogst eenvoudig. In
algemeenen regel wordt deze handeling verricht door dieren, welke alsdan denkend, +De handeling van de fabel.
redeneerend, m.a.w.+ als vermomde menschen, voorgesteld worden. Somtijds treden
er alleen dieren in op, zoo bv. in De Raaf en de Vos, De Krekel en de Mier; elders +Wie er in optreden.
spelen alleen menschen er een rol in, bv. in Le Laboureur et ses Enfants, Le Savetier
et le Financier; in andere fabels treden menschen en dieren vriendschappelijk naast
elkander op, bv. in De Beer en de twee Jagers, L'Ane et son Maître; eindelijk, in
andere weer, hebben wij te doen met planten, bv. De Eik en het Riet; met planten en
menschen, bv. Le Gland et la Citrouille, en zelfs met onbezielde voorwerpen, bv.
Le Pot de terre et le Pot de fer.
+
f) De groote kunst van de fabeldichter bestaat in de karakterschildering. In zeer
weinige woorden, door slechts twee of drie voortreffelijk gekozen trekken, moet +De schildering van
hij de eigenaardigheden, neigingen, gebreken van zijn personages duidelijk doen karakters.
uitkomen. Hij moet ze vóor al 't andere doen handelen volgens dat karakter, het mag
dan, zooals in de meeste fabels wel het geval is, getrouw overeenkomen met de
nauwkeurige studie der natuur, - bv. waar de leeuw als een toonbeeld van
edelmoedigheid en trots, de vos als een doortrapte schurk, de beer als een domme
gulzigaard worden voorgesteld, - of, zooals in eenige uitzonderingen
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voorkomt, berusten op louter konvensie, - zooals waar men den ezel als dom en lui,
praalziek en laf afschildert1).
g) Een woord over de didaktische strekking van de fabel, d.w.z. over de zedeles+
+
of moraal.
De zedeles.
De les, welke, zooals in de omschrijving gezegd werd, in de fabel
veraanschouwelijkt wordt, hoeft geenszins door den schrijver, in uitdrukkelijken
vorm, vóor of na het kleine verhaal te worden opgegeven. Dit gebeurt wel aldus in
een groot aantal van deze gedichten; zoo komt de zedeles afzonderlijk achteraan in
La Besace, L'Hirondelle et les Petits Oiseaus, La Grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le Boeuf van La Fontaine, terwijl zij integendeel vooraf is uitgedrukt in
Le Lion et le Rat, Le Loup et l'Agneau. In de allerbeste fabelen juist is er van geen
epimuthion, zooals men de uitdrukkelijke opgave van de zedeles heet, spraak. In
zulke fabelen spreken de feiten alleen zoo duidelijk en treffend de

1) Men vergelijke met het hierboven gezegde deze verzen van J.B. Rousseau over zekere minder
goed geslaagde fabelen van La Motte:
Dans les fables de la Fontaine
Tout est naïf, simple et sans ford.
On n'y sent ni travail ni peine,
Et le facile en fait tout l'art:
En un mot, dans ce froid ouvrage,
Dépourvu d'esprit et de sel,
Chaque animal tient un langage
Trop conforme à son naturel.
Dans La Motte-Houdart, au contraire,
Quadrupède, insecte, poisson,
Tout prend un noble caractère,
Et s'exprime du même ton.
Enfin, par son sublime organe,
Les animaux parlent si bien,
Que dans Houdart sourent un âne
Est un académicien.
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zedelijke waarheid, door den dichter bedoeld, uit, dat het volkomen overbodig wordt,
deze waarheid nog eens samen te vatten. Zie, met het oog hierop, bij La Fontaine,
La Cigale et la Fourmi, Les deux Mulets, Le Loup et le Chien, La Genisse, la Chèvre
et la Brebis en société le Lion, Le Rat de Ville et le Rat des Champs, Le Voleur et
l'Ane; alsmede De jonge Vorsch van Wellekens, De Aap van Wolf-Deken, De Ganzen
van Bogaers.
+
h) Over de Grieksche en Latijnsche fabelen is er reeds voldoende gesproken.
+
Duitsche -,
In het Hoogduitach kunnen wij vermelden: der Stricher, die, in de XIIe eeuw
reeds, een verzameling fabelen schreef onder het opschrift, Die Welt; Ulrich Boner
of Bonerius, die, rond 1340, honderd ‘Beispiele’ dichtte in zijn boek, Der Edelstein;
verder Hans Sachs, Erasmus Alberus en Burkhard Waldis; later, nadat de invloed
van La Fontaine zich ook in Duitschland had doen gelden, Hagedorn (1708- 1754,
Das Hühnchen und der Diamant), Gellert (1715-1769), Lessing, Lichtwer, Claudius,
Pfeffel en J.A. Schlegel. Der Adler und die Taube van Goethe verdient een bizondere
vermelding. Onder de Duitsche fabulisten van den laatsten tijd verdienen vooral
Julius Sturm en Karl. Aug. Mayer genoemd te worden.
De oudste Fransche+ fabelen dagteekenen uit de XIIIe eeuw. Zij zijn het werk
van de hooger genoemde Marie de France (La Mort et le Bosguillon). La Fontaine +Fransche -,
verwierf met zijn fabelen onsterfelijken roem; zoozeer, dat Th. de Banville niet aarzelt
te verklaren: ‘Il n'y a, il n'y a eu et il n'y aura en France qu’ un seul fabuliste, lui, et
il n'y a pas de fables à faire après lui.... Les Fables de la Fontaine, c'est la perfection
et le dernier mot du génie... ‘Hij ontleende zijn stoffen aan Phaedrus, Horatius, den
zoogezegden AEsopus, en - vol-
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gens zijn eigen verklaringen, aan zekeren Indischen wijze, ‘un sage indien,’ dien hij
Pilpay noemt. Waarschijnlijk bedoelt de dichter hier zeker in 1644 te Parijs verschenen
verzameling, getiteld: Livre des Lumières ou la Conduite des rois par le sage Pilpay,
l'Indien. Ook Boileau, Fénelon1), La Motte (1672-1731), Dorat (1731-1780), Aubert
(1731-1814), Imbert (1747-1790), Florian (1747-1790), Monvel (1745-1811),
Guinguené (1748-1815), Le Bailly (1756- 1832), André Chenier (1762-1794), Arnault
(1766-1834), Ch. Nodier (1780-1844), de Jussieu, Rouveroy, Viennet, de Stassart,
Savatier-Roche, La Chambaudie, en zeer onlangs Riffard schreven merkwaardige
fabels.
+
In het Nederlandsch bezitten wij, buiten den middeleeuwschen Esopet, een
aanzienlijken voorraad fabels van Jakob Cats (De Leeuw en de Muis, De Kwakkel +Nederlandsche fabelen.
en haar Jongen), Vondel (Vorstelijke Warande der Dieren), Pater Poirters, Croon,
Wellekens, Wolff en Deken, Schermer, Bilderdijk (De Nachtegaal en de Koekoek,
De Ezel), Schonck, van Alphen, Coninckx, Tollens (De groote en de kleine Hond),
Bogaers, Beets, Goeverneur, Ledeganck, Prudens van Duyse, Jan van Rijswijck,
Emanuël Hiel, Jan van Droogenbroeck, Jacob Stinissen, Leo Leefson en Theodoor
Sevens.

2. De gelijkenis.
+

a) De parabel of gelijkenis is het meestal kort verhaal van een ingebeelde
gebeurtenis, waarin een of andere waarheid van hoogere godsdienstige, zedelijke
of wijsgeerige beteekenis, in enkele sobere, doch krachtige trekken belichaamd
wordt. De parabeldichter ontleent de elementen van

1) Le Singe, Les Abeilles, L'Abeille et la Mouche.
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zijn dichting niet, zooals de fabeldichter, aan het leven van dieren en planten, maar
uitsluitend aan dat der menschen.
+
Zelden wordt in een gelijkenis de beoogde zedeles afzonderlijk uitgesproken.
+
Regel is het, dat de moreele of godsdienstige waarheid, welke men wil
De zedeles.
verduidelijken, in het verhaal zelf overtuigend uitkomt. In meer dan éen geval stelt
echter de dichter, bij het slot van zijn klein verhaal, de vraag, - welke leering hij
bedoeld heeft (De goede Samaritaan).
+
De taal van de meeste gelijkenissen is zoo natuurlijk en eenvoudig als die van
+
de fabel zelf. Platheid en banaliteit zijn echter teeenemaal in strijd met den aard
De trant de van de
gelijkenis.
van deze dichtsoort.
+
b) Waar het in de parabel vooral op aankomt, is de karakterteekening. Een scherpe
blik op zijn evenmensch is de eerste vereischte voor dengene, die in gelijkenissen +De karakterteekening.
wil spreken. Niet in vele, in een enkelen doelmatig gekozen trek moet de in 't oog
springende deugd of ondeugd van de personages voorgesteld worden.
+
c) Het voornaamste onderscheid tusschen de fabel en de gelijkenis bestaat hierin,
dat de eerste zich meer tot het nuchter verstand, de tweede zich meer bepaald tot +Onderscheid tusschen fabel
en parabel.
het gemoed wendt. Evenals de fabel is de parabel dikwijls in proza geschreven.
+
d) De gelijkenis is van Oosterschen oorsprong . In de boeken van het Oude en het
+
Nieuwe Testament komen voortreffelijke parabels voor. Daaronder zijn wel de
Oorsprong.
meest beroemde die van den profeet Nathan tot koning David na den moord op Uri,
en onder de aan Jezus toegeschrevene die van den zaaier, van dengene die bouwde
op het zand, van de talenten, van den goeden Samaritaan, van den verloren zoon.
+
e) In onze taal verdienen vooral opgemerkt te worden Ornis en De Japansche
+
Steenhouwer van Multatuli, twee kleine meesterstukken.
Nederlandsche -,
+
In het Duitsch, Das Heut ist einem jungen Weibe gleich
+

Duitsche -,
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van C.F. Meyer, en andere van den 17-eeuwschen Chr. Scriver, van Pestalozzi,
Krummacher, Diesterweg, Herder, Schiller, Hartmann, Lingg, Rückert en Hamerling.
+
In het Fransch schreven er de Lamennais (o.a. in Les Paroles d'un Croyant en
in Le Livre du Peuple), Madame Guizot, Fénelon, Jacques Bridaine (La Mort du +Fransche gelijkenissen.
Christ van den laatste).

3. De allegorie.
+

a) Het woord allegorie heeft een dubbele beteekenis: vooreerst kan het aanduiden
een redekunstige figuur of troop, d.w.z. een door de vergelijking van een geheele +Dubbele beteekenis van 't
woord.
reeks tusschen twee wezens of voorwerpen bestaande overeenkomsten,
doorgevoerde of uitgewerkte metafer, en - ten tweede - een epische dichtsoort.
+
b) In deze tweede opvatting is het de benaming van een gedicht, waarin, in de
gedaante van een tot onze zinnen sprekend beeld, een buiten het bereik van onze +De allegorie als gedicht.
zinnen liggende gedachte belichaamd wordt. Dit kan gebeuren in een enkel,
eenvoudig, zelfs niet eens breedvoerig ontwikkeld beeld, ofwel in een geheele reeks
beelden, zoodanig gekozen en niet elkander in verband gebracht, dat zij als tot een
enkel, onafscheidbaar geheel versmolten.
+
e) De verzinnelijking of verzinnebeelding geschiedt onmiddellijk of middellijk.
+
Men noemt onmiddellijk de allegorie, waarin men een afgetrokken begrip, een
De verzinnelijking is
niet in het bereik van onze zinnen vallend onderwerp, zelf als een zinnelijk wezen, tweeërlei: onmiddelijk -,
als een handelende persoonlijkheid laat optreden. Zulk een allegorie geeft ons La
Fontaine in zijn fabel, Les Animaux malades de la Peste:
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Un mal qui répand la terreur,
Mal qui le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom),
Faisait aux animaux la guerre.

Zulk een allegorie noemt men ook verpersoonlijkende allegorie of eenvoudig
verpersoonlijking.
+
Zij geschiedt middellijk, wanneer de dichter zijn gedachten belichaamt in
+
en middellijk.
voorwerpen, welke de werkelijkheid hem Oplevert+. - Alsdan is de allegorie
+
metaforisch, indien hij het hoofddenkbeeld geheel en al vervangt door een ander
De metaforisch
beeld, dat het wezen en de hoedanigheden van het eerste echter met voldoende
klaarheid doet uitkomen. Zulke metaforische allegorieën zijn bv. de bekende plastische
voorstellingen van de Tijd, als een ouderling met een zandlooper, van de Dood, als
een menschelijk rif met een zeis, van de Alziendheid van God, als een in een driehoek
besloten oog.
Zoo ook is dit fragment uit Heine:
Das ist der böse Thanatos!
Er kommt auf einem fahlen Rosz....
Ich hör' den Hufschlag, hör den Trab,
der dunkle Reiter holt mich ab er reiszt mich fort...

Hier vervangt, verzinnelijkt het konventioneele beeld geheel de uit te drukken
gedachte.
+
Zij is echter anthropomorfich, wanneer de schrijver het denken en doen van
menschelijke personages toeschrijft aan dieren, planten of geheel onbezielde
voorwerpen.
Puike voorbeelden van zulk een allegorie hebben wij in
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Heine's beroemde verzen van den Fichtenbaum en de Palme, in Musset's prachtige
regelen, aanvangend met: Lorsque le pélican lassé d'un long voyage, in Schillers
Mädchen aus der Fremde, in Goethe's Haidenröslein, althans in het beeld van het
bloempje zelf, in het geheele, voortreffelijke lyrisch-epische gedicht Mei van Herman
Gorter, in Reinaart de Vos, in Perk's meesterstuk Iris, enz..
+
d) Op deze laatste soort van allegorieën berust natuurlijk het kleine drama van
+
elke fabel. Toch mag dit geen aanleiding wezen tot het verwarren van de twee
Verband tusschen allegorie
en
fabel.
soorten. De allegorie heeft geenszins de beleerende, stichtende strekking van de
fabel; haar doel is niet een zedelijken regel aan te geven of een wijsgeerige waarheid
ingang te doen vinden; zij legt het er veel meer op aan, een ideale handeling of een
bovenzinnelijken toestand plastisch, als het ware met kleur en lijn, in ons bereik te
brengen.
+
Is de allegorie op zich zelf gewoonlijk kort, toch staat daar tegenover, dat zekere
+
zeer uitgebreide gedichten, zelfs dramatische scheppingen, in hun geheel als
Dramatische allegorie.
allegorieën kunnen beschouwd worden. Dit is het geval met Vondel's treurspelen
Palamedes, Pascha en volgens velen ook Lucifer, en met zijn landelijk tooneelspel
De Leeuwerdalers.
+
Nederlandsche allegorieën zijn: van Vondel, Harpoen en Weegschaal van
Holland; van Huygens, Scheepspraat (op den dood van prins Maurits); van Cats, +De allegorie in Nederland.
tientallen zinne- en minnebeelden; van Bilderdijk, in De Ziekte der Geleerden, de
pijn voorgesteld als schildwacht van het lichaam, en ook Het Tooneelspel van het
menschelijk Leven; van da Costa, De barre Rots; van van Hall, De gevallen Eik; van
Tollens, 's Levens Kaartspel, enz..
+
In het Fransch: van Gresset, Le Rameau; Mme des Houillières, A mes Enfants;
+
Frankrijk,
Florian, Le Voyage; Arnault, Le
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Colimaçon; Lamartine, Le Papillon; Alfred de Musset, Le Pélican.
+
Duitsche allegorieën schreven Herder, Stolberg, Schiller en anderen.
+

In Duitschland.

IV. De Idylle.
+

1. Zeer ten onrechte heeft men de idylle verward met een bepaalde of allerminst
+
Waarmee men deze
gemakkelijk te omschrijven ondersoort van de idylle, namelijk het boekolisch1)
2)
dichtsoort
niet mag
of arkadisch gedicht of het zoogezegde amoebeïsche- of wisselgezang van twee
verwarren.
herders om een als prijs uitgeloofd voorwerp. Bij de Ouden, namelijk bij+ de
Grieken, had het woord ‘idylle’ een veel ruimere beteekenis. Het diende, om aan +Hoe de Grieken de idylle
opvatt'en.
te duiden een gedicht, meestal van geringen omvang, bevattende een schets,
schilderij of beeld van een eenvoudige doch kenschetsende gebeurtenis uit het leven
van een enkel of van meer personen uit den lageren volks-+ en zelfs uit den
burgerstand. Het woord idylle (Gr. ε δύλλιον) beteekent dan ook noch min noch +Wat het woord zelf
meer dan ‘schilderijtje, beeldje.’ De idylle kon velerlei gedaanten aannemen: naar beteekent.
den inhoud was ze beschrijvend, erotisch, luimig, humoristisch, elegisch, enz.; naar
den vorm was ze episch+, lyrisch, dramatisch, enz.. Zeer terecht heeft men opgemerkt,
+
dat zij verwant is met alle andere dichtsoorten, dat zij van alle éen of meer
Waarmee de idylle verwant
is.
eigenschappen ontleent, zonder nogtans in eenige andere te versmelten. Dit
verschijnsel kan slechts hierdoor opgehelderd worden, dat zij van alle dichtsoorten,
oorspronkelijk door de Hellenen gevonden en beoefend, het laatst ontstaan is. Zij is,
zooals Dr. aller zegt (Keus van

1) Bukolisch, juister boekolisch, van het Grieksch Βον όλος, herder.
2) Van carmina amoebea, d.w.z. liederen, welke de Siciliaansche herders te Syrakuse, Tindaris
of elders, ter gelegenheid van zekere feesten, om prijs voordroegen.
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Theokritos' Idyllen), ‘als een beknopte wedergave van al de soorten, die haar
voorafgingen, zooals de laatst overblijvende bloem van een plant, die heeft
uitgebloeid.’
+
2. De ware uitvinder der idylle, tevens tot nu toe de allervoortreffelijkste
+
De eerste idyllendichter:
beoefenaar van deze soort, is de Siciliaansche Griek Theokritos, die van ± 300
Theokritos.
tot ± 250 of 220 vóor Christus te Syrakuse, tijdens de regeering van Hiero II,
schijnt geleefd te hebben. Dit wil niet zeggen, dat er, vóor dezen+ dichter, geen spoor
+
van idyllenpoëzie zou bestaan hebben. Men is het er over eens, dat in meer dan
De idyllenpoëzie véor
dezen.
éen streek van Oud-Griekenland onder de herders boekolische zangen in omloop
waren; voornamelijk in Sicilië was dit het geval. Zeker is het echter, dat Theokritos
alleen de herderspoëzie tot den rang van een bizondere dichtsoort wist te verheffen.
De idyllische fragmenten, welke oudere poëten mogen geschreven hebben, stonden
niet op zichzelf, maar waren, tot afwisseling, in satirische drama's en komoediën
ingevlochten.
+
3. Theokritos knoopt rechtstreeks bij de volksdichting aan. Dit bewijst evenzeer
+
Invloed van de volkspoëzie.
de uiterlijke vorm als de inhoud van meer dan éen zijner idyllen. Aan de
Siciliaansche herderszangen ontleende hij zijn effectvolle refreinen of herhalingen,
het aanhalen van eenzelfde woord in den eersten voet van de beide helften van zijn
vers, ja tot zijn versvorm toe, namelijk de in twee ongelijke helften afbrekende of
boekolische hexameter. Wat zijn onderwerpen betreft, bediende hij zich reeds voor
zijn eerste idylle van een werkelijke volksoverlevering, die van het lijden en den
dood van den schoonen koeherder Daphnis.
+
4. Daar nu Theokritos in tal van zijn idyllen tooneelen heeft beschreven uit
+
Ontaarding van deze
het werkelijke herdersleven, zooals hij het, zonder ver te zoeken, in het
dichtsoort.
paradijsachtige Sicilië kon leeren kennen, en daar dit herdersleven zich vertoonde
als
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buitengewoon rustig, liefelijk, gelukkig, in een gewest waarvan de Ouden zegden,
dat het overvloeide van melk en honig, (Pindaros), zoo heeft men, voor het eerst
tijdens de regeering van Augustus, en later Europa door onder den invloed van de
Wedergeboorte der klassieke letteren, de beteekenis van de idyllenpoëzie meer en
meer ingekrompen eerst, en ten eenemale vervalscht daarna. Niet alleen is men er
toe gekomen, aan deze dichtsoort, als haar eenig en uitsluitend domein, een volstrekt
ideaal en konventioneel herdersleven toe te schrijven, men is die konventie ook
allegorisch gaan uitbreiden tot allerlei andere dichtsoorten.
+
5. Haller beschrijft als volgt het leven der herders op Sicillë. ‘Jong,
onbekommerd om zijn bestaan, waarin de opbrengst van wat vee rijkelijk voorziet, +Het herdersleven op Sicilië.
vreedzaam dat vee weidende op de helling der bergen te midden van een liefelijk
landschap, ongestoord neergevlijd in het lommer, boven zijn hoofd den wolkeloozen
hemel van het Zuiden, aan zijn voeten de breede, blauwe zee. Geen zwoegend
akkerleven dus, als dat der Romeinen, die slechts met noesten vlijt aan de aarde haar
schatten ontwoekerden, maar een bestaan, vrij van alle inspanning, vol zalig
nietsdoen.’ Dit, door Theokritos in de werkelijkheid waargenomen bestaan, werd nu
door 's mans navolgers bij middel van herinneringen aan het leven der menschen in
de fabelachtige gouden eenw, geïdealizeerd+ tot een louter in de verbeelding mogelijk
+
leven, waarin de mensch ons voorgesteld wordt in een toestand, niet alleen van
Hoe Theokritos' navolgers
volledige tevredenheid met het hem te beurt gevallen nederig, doch zalig lot, maar dit idealiseerden.
tevens van schier algeheele, alleen bij natuurkinderen mogelijke reinheid en onschuld
van zeden.
+
6. Vooral in tijden van overbeschaving en verfijning oefenden de beelden uit
+
Overbeschaving.
dit ideale herdersleven een groote
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aantrekkingkracht uit. Zoo tijdens de regeering van Augustus, zoo ook tijdens die
van Lodewijk XV en van den Regent; en juist in dergelijke tijden was het, dat de
idyllenpoëzie meer en meer tot eigenlijke pastorale ontaardde.
+
7. Tot de mooiste van Theokritos' idyllen zijn mede te rekenen: De Dood van
Daphnis, ook geheeten Thyrsis of De Zang van Daphnis' Dood, Thalysia of Het +Theokritos' voornaamste
idyllen.
Oogstfeest, De Visschers, De Kukloop, De Syrakusaansche Vrouwen, De
Tooverheks, ook De Kruidenmengster geheeten, en De Honigratendief. Van de 6
eerst genoemde gaf Dr. Haller ons een metrische vertaling.
+
Reeds in Vergilius' Eglogen en Boekolische Gedichten nemen wij vrij groote
afwijkingen van den door Theokritos geschapen typus waar. Bij dezen Latijnschen +Vergilius' Eglogen:
afwijkingen.
dichter zijn de personages geen werkelijke, onwetende of naïeve herders meer,
maar veel meer als herders verkleede hovelingen van het Augustiaansche tijdvak.
Meer natuur en waarheid vinden wij terug in den herdersroman; De Liefde van
Theagenes en Chariklea van+ Heliodoros, en vooral in Daphnis en Chloë van Longos
+
Heliodros en Longos.
(Ve eeuw), in het Fransch zoo uitstekend vertaald door Amyot (herzien door P.L.
Courier).
+
8. Gedurende eeuwen was de pastorale poëzie daarna als uitgestorven. In de
middeleeuwen echter herleeft zij, en wel het eerst in de kerken, waar de priesters, +Herleving van het genre.
op of rond Kerstmis, de geboorte van Jezus en de aanbidding door de herders in den
vorm van naïeve herderspelen lieten voorstellen. Weldra volgden pastorale drama's,
zooals bv. Le Jeu du Berger et de la Bergère ou Jeu de Robin et de Marion van den
beroemden Bossu d'Arras, Adam de la Halle, terwijl niemand minder dan Koning
René zich als navolger van Vergilius deed kennen in het bevallige Regnault et
Jehanneton ou Les Amours du Berger et de la Bergeronne.
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9. In de XVIe eeuw+ kwam de idyllische poëzie opnieuw eeuw. in de mode,
+
ongelukkiglijk veel meer in de gedaante van arkadische dan in die van
In de XVIe eeuw.
theokritiaansche gedichten. Clément Marot+ en Joachim du Bellay waren de eersten
die, zooals deze laatste zegt, ‘fredonne(nt) sur la musette des églogues rustiques.’ +Frankrijk.
Gilles Durant, Passerat (La Pastourelle et le Pastoureau), Tabourot (Le Berger et la
Bergère), Pasquier (La Pastorale du Vieillard), Charles Fontaine, Vauquelin de La
Fresnaye (Idyllies), Baïf, Remy Belleau (Bergeries) en vele anderen, volgen, de een
met nabootsingen van Vergilius, de ander met verbloemde, wijsgeerige of staatkundige
bespiegelingen, die hij zijn gewaande herders in den mond legt. Italië+ was echter in
+
deze renaissance Frankrijk vóor geweest. Lang vóor Marot hadden Petrarca,
Italië.
Boccaccio, enz., in het Latijn zelf Vergilius' Eglogen nagevolgd. Jacopo Sannazaro
(1485-1530) was de eerste, die deze dichtsoort in het Italiaansch beoefende. Zijn
Arcadia verscheen in 1502. Van dit oogenblik af treedt de konventie geheel in de
plaats van de natuur: de herder, welken hij ons voorstelt, is niemand anders dan hij
zelf, en het land, waarin hij leeft, het ideale Arcadia. Tasso schiep het arkadische
drama Aminta, nagevolgd+ door onzen Hooft in zijn Granida (1615). Guarini treedt
+
op met het eerste arkadische treurspel. Pastor Fido, nagevolgd door ridder
Nederland.
Roodenburch in zijn drama, De trouwe Batavier (1617) en door onzen Vondel in
zijn Leeuwendalers (1648). Vondel ontleende aan Guarini het drama, de verwikkeling
van zijn landelijk spel, doch het karakter en de verhouding van zijn hoofdpersonen
Hageroos en Adelaart aan Tasso.
In Spanje+ bloeide op hetzelfde tijdstip de arkadisclie roman in de Diana van
+
Montemayor, de Arcadia van Lopez de Ubeda en de Galatea van Cervantes.
Spanje.
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In Engeland+ zagen het licht de Arcadia (1590) van Sidney, The faithful Shepherdess
+
van Fletcher en Argenis van Barclay.
Engeland.
+
In Portugal werd alleen de egloge beoefend, namelijk door den grootsten van alle
+
Portugeesche dichters, Camoëns.
Portugal.
+
10. De arkadische roman , die de grootste beroemdheid verwierf en den grootsten
invloed oefende, was geen ander dan Astrée (1609) van den Franschman d'Urfé. +De arkadische roman.
Op het spoor van dezen laatste schreef Joan van Heemskerk in 1637 den eersten
arkadischen roman in onze taal, met name De Batavische Arkadia, waarin op de
vreemdste wijze een speelreis van jonge Hollanders van den Haag naar Katwijk
onder het mom van zinnebeeldige herdersnamen beschreven wordt. Minstens een
tiental navolgingen van Heemskerks roman zagen van 1637 tot 1748 het licht.
+
11. Op het einde der XVIIIe eeuw wijzigde zich in tweevoudigen zin nog eens
+
Een nieuwe opvatting in de
de opvatting van de idylle. In Frankrijk vooreerst volgde op de
XVIIIe
eeuw.
gessneriaansch-sentimenteele idyllen van Florian, Leonard en Berquin, op de
zoetgezouten familieidyllen van Diderot en de ontelbare tooneelflauwiteiten, waarin
Rose en Collart, Lubin en Annette steeds dezelfde rol speelden, een poging, om het
genre terug te brengen tot den waardigen eenvoud en de echte menschelijkheid van
Theokritos. André+ Chénier was de laatste vertegenwoordiger van de onvervalschte,
+
Grieksche richting. La jeune Malade, La jeune Tarentine, enz., kunnen het
In Frankrijk eerst: André
Cheénier.
bewijzen. Zijn Aveugle is een werkelijk meesterstuk.
+
De tweede poging ging uit van Duitschland. Johann Heinrich Voss opende voor
de idylle een geheel nieuwen weg, toen hij het onderwerp van zijn Louise en van +In Duitschland: Voss.
Der siebzigste Geburtstag ontleende aan de hem omringende burgerlijke maatschappij+
. In dubbelen zin verruimde Voss de beteekenis van de idylle. Hij maakte ze niet +Voss invloed.
alleen modern, maar deed
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haar ook belang stellen in het lot van anderen dan herders, visschers, landbouwers,
onbeschaafden en natuurkinderen. Voortaan+ zou de idylle, met de werkelijkheid
verzoend, meer en meer gaan gelijken op de novelle en de dichterlijke vertelling +De Idylle verzoend met de
werkelijkheid.
(zoo zijn Buchanan's Willy Bard en Southey's Battle of Blenham weinig minder
dan idyllen) en worden als de spiegel van vreedzame, kalme, schilderachtige en
tevens eenvoudige gebeurtenissen uit het leven van lieden uit elken stand, van rijken
en meer beschaafden evenzeer als van nederigen en natuurkinderen.
12. Zoo ontwikkelde zich uit de Theokritiaansche idylle, getrouw in den geest en
naar den smaak van Theokritos zelf, wat+ men heeft geheeten het burgerlijk epos, la
petite épopée, l'épopée bourgeoise, d.i.t.z. een verhaal van een enkele of een reeks +Het burgerlijke epos.
gebeurtenissen uit het moderne leven, aflossende echter en uitkomende op een
pastoralen achtergrond. Aan deze eischen+ beantwoorden Paul et Virginie van
+
Bernardin de St. Pierre; Hermann und Dorothea van Goethe, dit meesterstuk,
Zijn voornaamste
beoefenaars.
waarvan de dichter zelf verklaarde, dat slechts dit eene van al zijn werken hem
voortdurend tot vreugde strekte; De gouden Bruiloft van Messchert, grootendeels
een navolging van J.H. Voss; De Doop en De Heimreize van J.M. Dautzenberg; De
Bestedeling en Begga, dit laatste ongetwijfeld het meesterstuk van Jan van Beers en
een meesterstuk van poëzie terzelfdertijd; De Vorstin op het Dorp en De Verjaardag
van Staring; Mireio (Mireille), het meesterwerk van den Provençaalschen Félibre
Mistrau (Fr. Mistral); Evangeline van den Amerikaanschen dichter Longfellow; The
Maiqueen, Dora en De Grootmoeder van Tennyson; Peter Plumm, Hanne ut Frankrik
van Klaus Groth; Adam und Eva van Hartmann; Les pauvres Gens van Hugo; Pernette
van Laprade; Le Banc, Le petit Epicier en Les Aieules van Fr. Coppée; Mutter und
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Kind van Fr. Hebbel; La Robe, La Mère et l'Enfant van Manuel; Miette ed Noré van
Jean Aicard; enz..
+
13. Als dichters van herderszangen in den meer schoolschen zin van het woord
noemen wij nog Jakob Cats (Galathea); van Zevecote (Genoegten van 't Veld en +Herderszangen.
Taumantis); Wellekens (Visscherszang); Pieter Vlaming (Hogerwoert); Hoogvliet;
Lucas Schermer; Abraham de Haan; Bilderdijk; Rietberg; enz.. Amoebeïsche
gedichten+ hebben wij van Arnold Moonen (Alwaardij), Wellekens (Sylvius'
+
Geboortefeest en Jagerszang), Pieter Boddaert, Lucas Schermer, Arntzenius en
Amoebeïsche gedichten.
Bilderdijk. Eenige in Grieksch-klassieken trant opgevatte en overigens meesterlijke
idyllen danken wij aan Vosmaer (Nanno), Leconte de Lisle (Hylas) en Goethe (Alexis
und Dora)1).

V. De dichterlijke Vertelling.
+

1. De dichterlijke vertelling, die men zeer ten onrechte zou verwarren met het
sprookje (zie II), ontleent haar onderwerpen bij voorkeur, schoon niet uitsluitend, +Vertelling en eprookje.
aan het werkelijke+, dagelijksche leven. Zij behandelt evengoed onderwerpen die,
+
zonder op heusche werkelijkheid te berusten, enkel op gebeurtenissen uit de
Wat de vertelling behandelt.
werkelijkheid nagedicht, als 't ware op hun patroon nagesneden zijn en er dan ook
mede overeenkomen. Een bericht uit het gemengd nieuws van onze dagbladen, een
voorval uit het gewone doen en laten van den eersten den besten mensch, ernstig of
luimig om het even, kan de stof van een vertelling uitmaken.
+
2. Zij onderscheidt zich van de romance en de ballade door de uitsluiting van
+
Vertelling en ballade.
het geheimzinnige, het hoog bove-

1) Zie ook in Pol de Mont's Fladderende Vlinders de stukken Wijnoogst, Hel Krekeltje, Daphnis
en Chloë.
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natuurlijke+, het verheven dramatische; zij onderscheidt zich van de idylle door
soberheid, ongezochtheid en onmiddellijkheid van voorstelling; zij onderscheidt +Vertelling en idylle.
zich van beide soorten tegelijk door haar vasthouden aan waarheid en werkelijkheid.
Ofschoon het bovennatuurlijke uit den aard der zaak geen bestanddeel van een
dichterlijke vertelling zijn kán, is toch een zekere soort van 't wonderbare, namelijk
wat men zou kunnen heeten het familiaar -, het populair wonderbare, in zulk+ een
gedicht op zijn plaats. Éen voorbeeld volstaat, om dit op te helderen. Het geheele +Het wonderbare.
verloop met de drie wenschen, welke de op aarde wandelende Jezus twee arme
boerenmenschen, bij welke hij te gast was, laat doen in zeker stukje van Prudens van
Duyse, neemt niet weg dat dit gedicht een ware dichterlijke vertelling is. (Zie ook,
in Het Klaverblad van denzelfden, De Oorsprong der Schelde). Het hoogere
wonderbare blijft echter onvoorwaardelijk uitgesloten.
+
3. Menige middeleeuwsche sproke (Fransch: fabliau) beantwoordt aan het
+
Vroegere en latere
oorbeeld van dit genre; zoo o.a. de sproke van Pyramus en Thysbe uit de XIVe
Nederlandsche vertellingen.
eeuw; De Oude Ridder en de Jonge (zelfde eeuw); Vier Heeren wenschen van
Boudewijn van der Loren; De trotsche Keizer van Jan van Hollant. Verder vinden
wij in onze nationale letterkunde: Kupido verloren en uitgeroepen van J. Cats; De
getrouwe Hagedis van Vondel; Doralt van Jan Luiken; De filosofische Eieren van
Asschenberg; De Zwemmer van Schonck; De Waarheid en Exopus, De Siameezen
en De drie Vijanden van Bilderdijk; Roosje van Bellami; De Perzer en zijn Paard
van van Walré; De Kamerjacht van van Oosterwijk Bruyn; de voortreffelijke stukken
Het Vogelschieten, De hoofdige Boer, De Verjongingskuur, Het genezend Maal en
De Leerling van Pankrates van Staring; Het Vogelnestjen van Spandaw; De Dood
van Augias en Boerenkrakeel van Immerzeel; De Echtscheiding en Honden-
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trouw van Tollens; Meester Harmen en De Aanhaling van van Lennep; Huibert en
Klaartje van Ter Haar; De gelaarsde, Kat van Heije; De Boer in de Kist, De Ithaka
van Jan Trochée en Pieter Spa van van Zeggelen; Doctor Samuël en De
Dorpsschoolmeester en de Dominee van Th. van Rijswijck; De Torenbrand van
Mechelen van Willems; De twee Portretten van Alberdingk Thijm; De Schoenlapper
van Alexandrië van de Génestet; De arme Grootvader van van Beers: Heidebrand
van de Geyter.
+
In het Duitsch bezit men poëtische vertellingen van Hans Sachs, Kleist, Bürger,
+
Pfeffel, Schwab, Uhland, Chamisso, Endrulath, von Gaudy, Heyse, Rittershaus,
Duitsche -,
von Droste Hülshoff, Waldmüller, Baumbach.
+
In het Engelsch van Chaucer (Canterbury Tales). Dryden (Fabels), Miss
+
Edgeworth, enz..
Engelsche -,
+
In het Fransch van Ruteboeuf (Pyrame et Thisbé, Bourse pleine de Sens en Le
vilain Mire), la reine de Navarre, Bonaventure des Périers, La Fontaine, Marmontel, +Fransche vertellingen.
Voltaire, Florian, Andrieux (Le Meunier sans sonci), Nodier (Trésor des Fèves et
Fleur des Pois, La Fée aux Miettes), Ed. Schuré (Le Porte-drapeau du général
Hoche), Emm. des Essarts (Les Loups), Coppée (La Bénédiction en L'Un ou l'Autre),
A. Daudet, Clovis Hugues (Le Récit de Canut), Laurent Pichat (Le Confesseur).

VI. De Roman en de Novelle.
+

1. In tegenstelling tot de benaming van meest alle andere dichtsoorten werpt het
woord roman niet het minste licht op den aard en het wezen van een aldus genoemd +Het woord roman.
letterkundig voortbrengsel. Hoogstens herinnert ons het woord aan de geheele reeks
in proza omgewerkte heldenverhalen, waaraan
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men in de Middeleeuwen, in Frankrijk eerst en daarna in andere landen, den naam
van roman heeft gegeven.
+
Te dien tijde beteekende het woord weinig anders dan een in de Romaansche
taal geschreven boek. Zeer vele van die middeleeuwsche romans bieden dan ook +Zijn eerste beteekenis.
een uiterst geringe overeenkomst aan met de romans van de honderd laatste jaren,
zooals trouwens nog heden ten dage duidelijk blijkt uit al zulke volksboeken, die,
als Ourson en Valentijn, De vier Aymons Kinderen, De Ridder met de Zwaan, Cabonus
en Picavia, enz., niets anders zijn dan de laatste wel is waar deerlijk verminkte gestalte
van beroemde middeleeuwsche romans.
+
2. De roman in den ruimsten zin van het woord laat zich, naar mijn allerbeste
meening, omschrijven als volgt. In dicht of ondicht, om het even, is hij het verhaal +De moderne roman
van een reeks kenmerkende gebeurtenissen uit het leven van een enkelen of van omschreven.
meer personen, met elkaar in duurzame aanraking komende, beschouwd in het kader
van hun tijd, hun land, hun maatschappelijken rang, doch vooral bestudeerd in de
hun aangeboren hoedanigheden en gebreken, die de drijfveeren van hun doeningen
zijn.
+
Het getal en de aard van deze personen is teeenemaal onbepaald. Een enkele
+
(zooals in A Rebours en En Route van Huysmans) is voldoende. Doch het is
De personen.
geenszins uitgesloten, dat, in stede van een gegeven, zijn eigen individueel bestaan
hebbenden held, een min of meer talrijke vereeniging van menschen als middelpunt
van de handeling voorgesteld wordt.
Zoo kunnen bv. het personeel van een of andere inrichting, de werklieden van een
koolmijn, een legerkorps, de bevolking van een stad, beschouwd als collectieve
persoonlijkheden, helden zijn van een romantisch verhaal, zonder dat het daarbij
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noodig is, dat een enkel afzonderlijk individu uit deze verzameling zoozeer op den
voorgrond treedt, dat al het licht afstraalt op hem alleen (Au Bonheur des Dames,
Germinal en La Débâele van Zola).
+
3. Van zeer groot gewicht is het, dat men begrijpe, waarin eigenlijk het
+
Wat is het wezen van den
wezenlijke of essentieele van den roman gelegen is. Men zoeke het niet in het
vorm?
dramatisch of luimig karakter van de gebeurtenissen; maar wel in de waarde van
de brok menschenleven, die er ons in opgedischt wordt. Eigenlijk en wezenlijk is de
roman een studie van ware, of ten minste waarschijnlijke menschen. Gebeurtenissen
doen enkel en alleen dienst als middelen, om het treffende in elk van die menschen
te doen uitkomen. Zij zijn te vergelijken met de levenlooze planken, waarop, bij het
opvoeren van een dramatisch werk in den schouwburg, de tooneelspelers vóor het
voetlicht treden.
+
De romandichter kiest zijn menschen in welken tijd, in welken stand, op welken
+
leeftijd hij wil. Het kan niet betwijfeld worden, dat sterk afgeteekende,
Groote vrijheid van de
romandichter.
hartstochtelijke karakters, vooral waar die worden aangetroffen in machtige of
hooggeplaatste personen, van wier daden en denken het lot van velen kan afhangen,
gemakkelijker en zekerder de belangstelling zullen opwekken dan die van den eerste
den beste uit de duizendhoofdige menigte. Toch heeft de dichter het volste recht,
zijn aandacht te wijden aan den armste, nederigste, naar lichaam en ziel zwakste van
alle denkbare stervelingen. Het+ doel van den roman is, te geven een beeld uit dit of
dat hoekje van de maatschappij, een stuk uit het leven van menschen+ of van éen +Doel van den roman.
mensch. Tusschenkomst van bovennanatuurlijke wezens, in het epos zoo gewoon, +Het bovennatuurlijke blijft
uitgesloten.
ja, onvermijdelijk bijna, blijft hier geheel uitgesloten.
Alleen menschen, aan zichzelf overgelaten, wevende het
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weefsel van hun eigen noodlot, met eigen vrijen handel en wandel, moet de roman
te aanschouwen geven.
+
4. Men verwarre den roman ook niet met de levensbeschrijving van een
+
Een roman moet geen
mensch. Het kan geen vereischte zijn, de geschiedenis van een volledig
levensbechrijving
zijn.
menschenbestaan, van de geboorte tot den dood, in den roman mee te deelen; het
volstaat ook, een op zichzelf afgesloten tijdvak uit zulk een leven te behandelen.
Doch in de éene zoowel als in de andere onderstelling moet de roman ons inwijden
in de ontwikkeling van den hartstocht, van het oogenblik af van zijn ontstaan tot dat,
waarop hij zegeviert of bezwijkt.
+
Het spreekt vanzelf, dat het den lezer steeds aangenaam aandoet, wanneer hij in
karakter en lotgevallen van de personages iets of veel van zijn eigen aard en van +Hij moet menschelijk waar
zijn persoonlijke ervaringen terugvindt. Voor den bijval van den roman heeft het zijn.
dan ook heel wat te beduiden, dat de inhoud algemeen menschelijk waar weze. Toch
zou men overdrijven, indien men deze laatste hoedanigheid tot een volstrekt en niet
te ontduiken voorschrift maakte, indien men in de pas gebezigde uitdrukking te veel
nadruk legde op het woord algemeen. Al wat menschelijk is, eenvoudig menschelijk
zonder meer, d.w.z.: al wat in het bereik ligt van een enkel menschelijk wezen, het
moge zich dan in nog zooveel, ja, in alle opzichten onderscheiden van alle andere
menschelijke wezens, is in den roman voortreffelijk op zijn plaats.
+
Vooral in deze eeuw heeft men uitzonderlijke naturen en exceptioneele gevallen
behandeld. Novalis deed het in Heinrich von Ofterdingen; Hoffman en Poe in tal +Uitzonderlijke naturen en
van vertellingen; Chateaubriand deed het in Réné, Lamartine in Raphaël, Benjamin gevallen.
Constant in Adolphe, Gautier in Fortunio en in Mlle de Maupin; Stendhal of Henri
Beyle in al zijn verhalen; Amiel in Obermann; Disraëli in Lothar; Barbey d'Aurévilly
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en Villiers de l'Isle Adam in hun beste romans en novellen; J.K. Huysmans in A.
Rebours, Là-bas en En Route, drie meesterstukken; Couperus in Bertie uit zijn roman
Noodlot.
Eigenaardig mag het heeten, dat juist vele romans, welke in stede van algemeen
menschelijke waarheid slechts individueele of uitzonderlijke waarheid bevatten, tot
de volmaakste modellen van het genre behooren. Zulke romans zijn meer dan eens
niets anders dan lyrische biografieën+, geschreven in den zoogenaamden ichform,
+
d.w.z. in den eersten persoon, of ook in den vorm van gedenkschriften, van
Lyrische biografieën.
elkander beantwoordende brieven (Majoor-Frans door Mevr. Bosboom Toussaint)
of van een doorloopend gesprek (Reymond de Schrijnwerker door dezelfde).
Richard Kralik gaat zelfs zoover te beweren: ‘Sofern aber der Roman in den
Bereich der hohen Kunst gehören soll, kann er es höchstens als lyrische
Selbstbiographie.’
+
5. Uit het bovenstaande blijkt, hoezeer de roman in aard en wezen van het
epos onderscheiden is. Zonder te spreken van het veel grootscher karakter en de +Onderscheid tusschen
roman en epos.
strenger lijnen van dit laatste, volstaat het, er op te wijzen, dat beide deze
dichtsoorten berusten op een geheel verschillenden grondslag, vermits het epos,
zooals men weldra zien zal, zijn onderwerpen ontleent aan de sage en de roman de
zijne aan de werkelijkheid. Het epos omvat hemel, hel en aarde, verleden, toekomst
en heden, al wat behoort tot de wereld van de bovennatuurlijke evengoed als van de
natuurlijke wezens; in het bereik van den romanschrijver ligt alleen onze eigen aarde
met al wat er oogenblikkelijk op gebeurt of er in het verleden op voorgevallen is.
Deze weinige opmerkingen zijn voldoende, om te doen uitschijnen, dat men in den
roman ten onrechte den eigenlijken vorm van het moderne epos heeft willen
herkennen.
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6. Men onderscheidt vele soorten van romans naar gelang men in het oog houdt óf
de maatschappelijke kringen, waartoe de personages behooren, - en zoo heeft men
roover-, schelmen-, herder-, helden-, burgerromans, enz.; - wijsgeerige-, luimige-,
karakter-, gevoels-, geschiedkundige romans; óf den aard van den verhaaltrant zelf,
óf het ernstige of luimige karakter van de voorgedragen geschiedenis.
+
7. De twee voornaamste soorten zijn volgens velen de historische roman en
+
De twee voornaamste
de zedenroman.
+
soorten.
In het algemeen noemt men zedenroman zulk een, waarvan de stof aan onze
hedendaagsche maatschappij ontleend is+, en historischen roman diengene, welke +De zedenroman.
+
personen en gebeurtenissen, die tot elken anderen dan den tegenwoordigen tijd
De historische
behooren, tot grondslag heeft.
+
Naar onze meening is echter deze verdeeling uiterst willekeurig. Niet alleen
immers kan een zedenroman evengoed tot onderwerp hebben gebeurtenissen, die +Een willekeurig
ontleend zijn aan een ver achter ons liggend tijdvak als zulke, die het dagelijksch onderscheid.
leven van onzen tijd oplevert; maar in werkelijkheid behoort ook het maatschappelijk,
staatkundig en intellectueel leven van elke periode van onzen eigen tijd tot de
geschiedenis. Zóo+ beschouwd zou het woord historische roman kunnen dienen, om
+
aan te duiden verhalen, waarin ons een beeld gegeven wordt van het politieke,
Een andere opvatting.
sociale, huishoudelijke of geestesleven van een stad, een gewest of een geheelen
staat, in een duidelijk afgerond tijdperk van onze eeuw of van elke verledene, terwijl
het woord zedenroman veel meer zou aanduiden een schilderij van eigenaardige, op
de zeden, de gewoonten en de geheele levenswijze van een min of meer beperkten
kring van personen berustende gebeurtenissen. Wat in den historischen roman wordt
verhaald zal uit den aard der zaak in rechtstreeksch verband staan tot met macht
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en ontzag bekleede enkelen, in wier handen het lot der bevolking van een gemeente,
een gewest of een land berust en die dan ook in het verhaal geheel op den voorgrond
treden; in den zedenroman zullen veel meer een rol spelen eenige nu minder dán
meer talrijke vertegenwoordigers uit de alsdan opzettelijk als kudde, als menigte
beschouwde massa van het volk. Zoo is bv. Een Vraag van Ebers een kleine
zedenroman, al speelt hij ook in de Oudheid; zoo ook La Débâcle van Zola, al staan
de daarin geschilderde gebeurtenissen in betrekking tot het lot van een grooten staat
en zijn regeering, immers - omdat veel meer het leger en het lijdende Fransche volk
dan de Keizer en zijn generalen en ministers er de ware helden van zijn. Daarentegen
is Majesteit van L. Couperus wel degelijk geschiedkundig, omdat hij een van de
groote stroomingen van een tijdvak, al is dat tijdvak ook dat, waarin de schrijver
evenals wij zelf leven, daarin behandelt van uit het meer verheven oogpunt van de
sociale filozofie.
+
8. De schrijver van een historischen roman is, in zijn hoedanigheid van dichter,
+
volkomen vrij aan de gebeurtenissen, ja zelfs aan de personages, welke de
In hoeverre is de dichter aan
de
geschiedkundige waarheid
geschiedenis hem leerde kennen, veranderingen, gewichtige zelfs, te doen
gebonden?
ondergaan.
Het is hem echter niet toegelaten, het karakter van zijn helden zoozeer te wijzigen,
dat hetgeen daarin door de wetenschap als het meest kenmerkende en wezenlijke
erkend is, óf verzwegen, óf in een verkeerd daglicht voorgesteld wordt. Juist déze
karakterschildering is het, die, gevoegd bij de teekening van wat men kan noemen
den tijdgeest van een gegeven periode, aan den historischen roman waarde verleent.
+
9. De novelle. Wat de novelle onderscheidt van den roman is niet zoozeer haar
+
veel geringer omvang, dan wel
Waarin de novelle van den
roman verschilt.
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het feit, dat zij ons geeft, niet de volledige levensgeschiedenis of de kompleete
karakterontleding van éen of meer personages; maar dat zij ons een blik gunt in de
ziel van meestal een enkelen en bij uitzondering een zeer beperkt aantal personen,
beschouwd op het oogenblik, waarop zich in hun gezamenlijk bestaan of in dat van
een hunner een gewichtige verandering gaat voordoen of reeds voorgedaan heeft.
+
10. De roman- en novellenliteratuur is, vooral bij de moderne volken, zoo
veelomvattend, dat het geenszins op onzen weg kan liggen, haar ontwikkeling in +Overzicht van de
ieder beschaafd land, zij het ook nóg zoo onvolledig, na te gaan. Vóor al het andere romanliteratuur.
dient echter het vooroordeel wederlegd, als zou de roman eerst in de negentiende of
zelfs in de tweede helft der achttiende+ eeuw ontstaan zijn. Reeds de oude Grieken
+
en Romeinen beoefenden, zij het ook niet onder de heden geijkte benamingen,
Bij de Ouden.
deze beide vakken.
A) In de eerste eeuw van onze tijdrekening schreef Petronius onder den titel
Satyricon een uitgebreiden Latijnschen roman, welke, ofschoon onvoltooid, een
nagenoeg volledig tafereel ophangt van de Romeinsche samenleving onder de
regeering van de keizers Claudius en Nerva. Vooral de ondeugd wordt er met haast
overdreven stout- en oprechtheid in beschreven.
De ongelooflijke dingen, die men verder dan Thule kan zien, zoo ongeveer betitelde
de Griek Antonios Diogenes den oudsten van alle reis- en avonturenromans, die
ongelukkiglijk verloren ging, doch waarvan wij in de werken van Phocius een
ontleding aantreffen. Deze uit 24 boeken bestaande roman was geschreven in den
vorm van samenspraken.
Loukianos (± 120-200) schreef onder den titel, Αλη оν̃ ίστо ιας λоγоς (Alêthous
historias logos), d. i. Ware Geschiedenis, een soort van parodie op het werk van den
voorgaande. Hij behandelde tevens, in zijn Loukios o onos,
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een onderwerp, waarvan Loukios van Patras, een tijdgenoot van Keizer Antoninus,
de oorspronkelijke vinder was, en dat eerlang door Appuleius en veel later nog door
Machiavelli zou worden benuttigd.
In de laatste jaren van Marcus Aurelius' regeering leefde Lucius Appuleius. Zijn
in 't Latijn geschreven Metamorphoseon libri XI, d.w.z., ‘elf boeken
gedaanteverwisselingen,’ meer bekend als De Asino aureo, een kostelijke studie van
de zeden zijns tijds, bevat o.a. de op zich zelf kompleete novelle van Eros en Psyche,
welke van dan af tot op onzen tijd toe zoovele dichters, schilders en beeldhouwers
tot onderwerp heeft gediend.
Dioon Chrusostomos leefde rond 200 na Chr.. Zijn beste werk is De Jager of
Eubeïsche Geschiedenis, een soort van pastorale novelle, waarin hij op eenvoudige,
haast sobere, doch door waarheid treffende wijs, het nederige, vreedzame bestaan
schildert van twee jagers, waarvan de een, op een valsche aanklacht, naar de stad en
vóor den rechter wordt gesleept, die gelukkig zijn onschuld erkent en hem vrijspreekt.
Terecht heeft men dezen auteur den voorlooper geheeten van Marmontel en alle
latere schrijvers van zedelijke verhalen.
Uit de vierde eeuw dagteekent het reeds hooger genoemde, meesterlijke
herdersromannetje Daphnis en Chloë, ook als Poimenika bekend, toegeschreven, ten
onrechte schijnt het, aan zekeren Longos. Zelden heeft een schrijver de poëzie van
het landelijk leven met een even fijne en, ondanks zeker streven naar ideale
vermooiïng, even juiste kleuren weergegeven. Het ontwaken van de zinnen van twee
jonge menschen wordt er onnavolgbaar in beschreven. Longos was een nauwgezet
opmerker: honderden fijn geobserveerde bizonderheden wekken de belangstelling
van den lezer op. Het geheel
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is een wonderbaar mengsel van verfijning, die aan gekunsteldheid en affectatie, en
van eenvoud, die aan naïeviteit doet denken. Daphnis en Chloë is en blijft het oorbeeld
van alle latere pastorale romans en novellen als Paul et Virginie van Bernardin de
St. Pierre, Romeo und Julia auf dem Dorfe van Gottfried Keller, enz..
Heliodoros, dien men, wellicht op niet al te hechte grondslagen, verwart met een
anderen van denzelfden naam, die rond het einde van de vierde eeuw bisschop was
van Trikka in Thessalië, is de schrijver van een vrij langdradigen en weinig
oorspronkelijken roman, De Aithiopika of De Liefde van Theagenes en Charicleia,
die, door Amyot in 't Fransch vertaald, minstens een volle eeuw (1702-1800) tot
geliefkoosd model diende aan talrijke romanciers.
Iamblichos de Syriër, Xenophoon van Ephesos, Achilleus Tatios, Apollonios en
Phlaigoon van Trallos vermelden wij slechts terloops, evenals, overigens, de
romandichters uit het latere Byzantijnsche tijdvak, zooals Charitoon van Aphrodisias
(Chereas en Kallirrhoë), Eumathes Makrembolites (Husmine en Husmineias) en de
Geschiedenis van Apollonios van Tyrus.
+
B) In de Middeleeuwen en voornamelijk in de dertiende eeuw werden een groot
aantal, meest uit Brittanje herkomstige epische sagen tot proza-romans omgewerkt. +In de Middeleeuwen.
Onder deze vermelden wij als een van de meest beroemde: La Queste du Saint-Grael.
+
C. Van eenige der meest beroemde romanschrijvers van vreemde nationaliteit,
+
van dezulke nl., die klassieke waarde hebben, dient een enkel woord gezegd.
Beroemde romans.
+
a) Boccaccio (1313-1375). Onder den titel van Decamerone liet hij honderd
+
vertellingen of novellen na, waarin hij ons van de zeden van de weelderige en
Italië.
verwende samenleving
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van zijn tijd een rijkgekleurd tafereel ophangt. De zestiend-eeuwsche Coornhert
bracht dit werk in onze taal over.
+
b) Miguel de Saavedra Cervantes (1547-1616). Zijn El ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha wordt door velen terecht beschouwd als de eerste moderne +Spanje.
zedenroman (verschenen in 1605 en 1615 bij gedeelten). Het is een uiterst geestige
satire op het in Cervantes' tijd erg vervallen ridderwezen, een schier doorloopende
karikatuur van de overdreven heldendaden, welke men ook dan nog in tal van verhalen
aan de ridders toeschreef, en tevens een door waarheid aangrijpende schildering van
het geheele zestiend-eeuwsche Spanje. Treffend is de tegenstelling tusschen de
overdreven ideale natuur van den ridder en de plompe, spiesburgerlijke
levensopvatting van zijn gezel Sancho Panza.
+
c) 1. Le Roman comique van Paul Scarron (1610-1660) is een naar de natuur
uitgevoerde, door allerlei kluchten verlevendigde schildering van het leven in de +Frankrijk.
kleine provincie-steden. Zeer onedel, maar - eilaas, zeer waar!
2. Fénélon (1651-1715). Les Aventures de Télémaque, geschreven ten behoeve
van de opvoeding van zijn koninklijken leerling, den hertog van Burgondië, is, zooals
de titel het aanwijst, een roman van avonturen, en geenszins, zooals door sommigen
is beweerd geworden, een heldendicht in proza. Het boek toont ons den jongen
Télémaque, zoekende van kust tot kust zijn vader Ulysse. Dit geeft hem gelegenheid,
om de zeden, de wetten en de beschaving van allerlei volkeren te leeren kennen.
Wanneer hij te Ithaka terugkeert, is hij volkomen op de hoogte van de taak, die hem
wacht, en waardig zijn vader op te volgen.
3. De eerste, in Frankrijk geschreven roman, die werkelijk aan onze hedendaagsche
opvatting van het genre beantwoordt, is de beroemde Histoire de Gil Blas de
Santillane (bij ge-
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deelten verschenen in de jaren 1715-'24-'35) van Alain René Lesage (1668-1747),
een werk dat uitmunt door menschenkennis en natuurlijkheid en waarvan plan en
aaneenschakeling evenveel lof verdienen. Het zijn de lotgevallen van een begaafden
jongeling, wiens opvoeding verwaarloosd is geworden, doch die na velerlei
ontmoetingen en ervaringen toch eindelijk tot een vreedzaam en waardevol bestaan
komt. Gil Blas is de type van den zeden- en den karakterroman. Het boek bevat een
weergaloos tafereel van het menschenleven in de onderscheiden standen van de
maatschappij. Het hekelt, meer geestig dan streng, de ondeugd en de verkeerdheden.
‘C'est l'école du monde, que ‘Gil Blas,’ zeide La Harpe.
4. Een der voortreffelijkste romans is de Histoire du Chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut van Antoine François Prévost (1697-1763). Een van de allereerste
ontledende romans, bevat hij, zooals de schrijver zelf zegt, ‘un exemple terrible de
la force des passions.’ Het is de geschiedenis van een jongen man, wien stand en
begaafdheid recht geven op een heerlijke toekomst, doch die, wel wetende dat alleen
oneer en teleurstelling hem wachten, allen beteren raad in den wind slaat en de
voorkeur geeft aan een ongeregeld en avontuurlijk leven.
5. Voltaire's (1694-1778) meestal satirische vertellingen (Contes) en Marmontels
wijsgeerige romans, Les Incas en Bélisaire, slechts in het voorbijgaan vermeld
hebbende, noemen wij, als twee werken van meer dan gewone waarde, Emile en La
nouvelle Héloïse van J.J. Rousseau (1712-1778). Emile is een wijsgeerige roman,
geschreven in vorm van brieven en een volledig stelsel van opvoeding ontwikkelende.
Heloïse, ook in briefvorm, is een liefderoman, voor een goed deel gevuld met
persoonlijke ervaringen en ontmoetingen van den schrijver. De hartstocht wordt
daarin met buitengewone fijn-
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heid en nauwgezetheid ontleend. Met tal van filozofische uitweidingen wisselt het
verhaal af.
6. In Paul et Virginie en La Chaumière indienne verwezenlijkt Bernardin de St.
Pierre (1737-1813) in een uiterst eenvoudig, landelijk gekleurd verhaal, afgewisseld
met lieflijke natuurbeschrijvingen, de droomen en begoochelingen van een schoone
en jeugdige menschenziel.
7. Eenigen hebben Les Martyrs van Chateaubriand (1768-1848) gerangschikt
onder de epische gedichten. Zeer ten onrechte! Ook al heeft de schrijver dit werk
voltooid om te bewijzen, dat het kristelijk wonderbare in het epos de voorkeur verdient
boven het heidensch wonderbare, is zijn werk toch, net zoo goed als bv. Fabiola van
bisschop Wiseman, een werkelijke roman.
De hoofdhoedanigheid van Les Martyrs ligt echter veel meer in de kracht en kleur
van de voordracht, de verhevenheid van de gedachten, de geleidelijke afwisseling
van de tooneelen en de gelukkige vinding, dan wel in de ontleding van de karakters
of in de aanschouwelijkheid van de voorstelling. Ook Atala, Réné, Le dernier
Abencérage en Les Natchez (waarin het leven der Indianen zeer geïdealizeerd wordt)
verdienen vermeld te worden.
8. Van Delphine en Corinne van Madame de Staël (1766-1817), La Chartreuse
de Parme en Le Noir et le Blanc van Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842), Jean Sbogar
van Charles Nodier (1780-1844), Cinq Mars van Alfred de Vigny (1797-1863), dezen
laatsten een van de beste in 't Fransch geschreven geschiedkundige romans, Le Juif
errant en Les Mystères de Paris van Eugène Sue (1804-1857), Les Mousquetaires,
Le Comte de Montechristo van den populairen Alexandre Dumas pére (1803-1870),
vermelden wij niets meer dan den blooten titel.
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9. Victor Hugo (1802-1885) is de schrijver van Han d'Islande, Notre Dame de Paris,
Les Misérables, L'Homme qui rit en andere romans, die, nagenoeg alle, den machtigen
invloed van Walter Scott verraden. Vooral het tweede en het derde van deze werken
zijn gewichtig. Notre Dame schildert op meesterlijke wijs de geheele Fransche
maatschappij van de XVe eeuw In Les Misérables, waarin de schrijver ons beurtelings
met al de standen van de Fransche samenleving uit de eerste helft van deze eeuw
laat kennis maken, munten boven al 't andere de bladzijden uit over den slag van
Waterloo. Verscheiden personen uit dit breed opgezette werk zijn onvergetelijk
(Gavroche, Fancine, enz.).
10. Geen schrijver heeft intusschen de zeden van onzen tijd met scherper blik
bestudeerd en fijner en dieper ontleed dan Honoré de Balzac (1799-1850). Zijn
Comédie humaine is een verzameling van grooter en kleiner zedenverhalen, die elk
op zichzelf kunnen beschouwd worden als uitnemend geslaagde genretafereelen, tot
in de minste fijnheden uitgewerkt. Balzac is vooral een meester in het ontwerpen
van karakters en in het schetsen van portretten.
11. In La Confession schetst ons Jules Janin (1804-1874), de schrijver van L'Ane
mort, La Femme guillotinée, Contes fantastiques, enz., den zieletoestand van een
door twijfel aangegrepen mensch van onzen tijd, zoekende overal naar een zedelijken
steun en dien nergens vindende:
12. Een der voortreffelijkste romanschrijvers is Georges Sand (baronne Dudevant,
geboren Aurore Dupin, 1804-1876), in wier stijl de kracht van J.J. Rousseau als het
ware gepaard gaat met al de fijngevoeligheid van het vrouwelijk gemoed. Na in haar
eerste romans de zonderlingste lotgevallen ten beste te hebben gegeven (Consuelo,
La Comtesse de Rudolstadt), sloeg zij een andere richting in. Met de vroegste
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socialisten en communisten van deze eeuw droomt Sand van een maatschappij,
waarin algemeene gelijkheid algemeen geluk zou bevorderen, en preêkt zij de
omverwerping van de tegenwoordige maatschappelijke instellingen aan (Lélia,
Indiana, Le Compagnon du Tour de France en Valentine). In haar latere romans
schijnt zij er naar te streven, om de kunst tot den eenvoud van de natuur terug te
brengen (La Mare au Diable, François le Champi, La pedite Fadette).
+
d) 1. In Duitschland heeft Goethe (1749-1832) evengoed in dit vak als in zoovele
andere den toon gegeven aan deze eeuw. Zijn eerste proef, Die Leiden des jungen +Duitschland.
Werthers, oefende, ondanks een machtige tegenwerking, op den geest van de jongere
schrijvers den zelfden invloed als op dien van de lezers uit. Goethe ontleedt in dit
werk, dat hij zelf noemt ‘Bruchstücke einer groszen Confession,’ den zieletoestand
van een jongen man, die, ten prooi aan een hopelooze liefde, van de werkelijkheid
des levens walgt en door zelfmoord een eind aan zijn smarten stelt. Werther verscheen
in een tijd (1774), waarop wrevel over wat de aarde geven kan in de gemoederen
van zeer velen een onoverwinnelijken weemoed had teweeggebracht. Juist omdat
het de wereldsmart (Weltschmerz) van duizenden zijner tijdgenooten in het werkelijk
goed volgehouden karakter van den hoofdheld belichaamde, verwekte het boek, ook
ondanks zekere gebreken van samenstelling, een buitengewone geestdrift
(Wertherfieber). Werther is een lyrische roman, in dezen zin, dat Goethe zich daarin
bevrijdde van zijn aandeel in het zedelijk lijden van zijn tijdgenooten.
Nog een tweetal voorname romans van denzelfden dichter moeten wij vermelden.
In Die Wahlverwandschaften (1809) illustreert Goethe de volgende wijsgeerige
stelling. Gelijk in de natuur zelf zekere
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stoffen elkander aantrekken en andere elkander afstooten, zoo trekt ook in het leven
de eene mensch den anderen aan, zoo stoot ook in het leven de eene mensch den
anderen af, zonder dat hun wil daar iets toe bijdraagt. Goethe zei van dit boek, ‘es
sei kein Strich darin, den er nicht selbst erlebt hätte.’
Wilhelm Meisters Lehrjahre, geschreven, deels in 1785, deels in 1796. Hierin toont
de schrijver aan, hoe een begaafd man, na het wezen van het schoone vruchteloos
gezocht te hebben in allerlei denkbeeldige theorieën en in een schoonschijnende
konventioneele wereld, het ten slotte in het werkelijke leven zelf leert kennen en
genieten.
Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821-1829). Hierin, als in het vorige werk, doet
Goethe, volgens zijn eigen woorden, den invloed uitschijnen van het leven in al zijn
gedaanten op de ontwikkeling van een rijkbegaafde natuur.
2. De grondgedachte van Lüdwig Tieck's (1745-1803) een tijdlang zeer beroemde
romanverzameling, Phantasus, is dat de kunstenaar, hoe het leven hem ook beproeft,
toch in zijn eigen ideale wereld en zijn begeestering een niet te overschatten geluk
vindt.
3. Johan Friedrich Paul Richter, meer gekend onder den naam Jean Paul
(1763-1825), is waarschijnlijk de geniaalste humorist, niet alleen van zijn vaderland,
maar van geheel Europa. Hij was een leerling van J.J. Rousseau en van de Engelsche
humoristen. Van hem heeft men gezegd, dat hij was ‘unwiederstehlich und
unausstehlich’ - daardoor doelende op zijn stijl, vaak met vergezochte beelden en
onnatuurlijke vergelijkingen overladen en door allerlei aanhalingen uit anderen
verlamd, maar tevens op zijn fijn gevoel en zijn dichterlijke fantazie. Hij schreef
romans als Die unsichtbare Loge (1793), Hesperus oder 45 Hundsposttage (1795),
waarin hij het menschenhart voorstelt als in strijd tusschen het
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ideaal en het leven; idyllen als Leben des Vergnügten Schulmeisterleins (1793), een
aantrekkelijk tafereel van ‘das Volksglück in der Beschränkung’; - Das Leben des
Quintus Fixlein (1796); - daarna een zonderling boek, half roman, half idylle,
geschreven in 1796 en 1797 onder den titel Siebenkäs; verder een sentimenteelen
roman, Titan, en eindelijk een opvoedingsroman, Die Flegeljahre, zijn
voortreffelijkste schepping met Schulmeisterlein en Quintus Fixlein.
4. E.T.H. Hoffmann (1776-1822) heeft recht op een afzonderlijke plaats in de
romanliteratuur. Hij voert ons in een tooverwereld, zooals men alleen in oogenblikken
van overspannen gemoedsaandoening of koortsachtige opgewondenheid der
verbeelding droomen kan, wat niet wegneemt, dat elk van zijn fantastische verhalen,
waarin hij schier alleen personen zich doet bewegen, die men in de werkelijkheid
nooit te zien krijgt, uitmunt door fijne zielkundige ontleding en door verbazende
menschenkennis. Zijn Phantasiestücke bevatten o.a. uitstekende oordeelvellingen
over de groote muzikale scheppers. Tot zijn beste verhalen behooren Meister Martin
Küfner und seine Gesellen, Der Arthurhof, Das Fräulein von Scüderi, Signor Formica,
Doge und Dogaresse, enz..
5. Immerman (1796-1840) gaf in zijn beroemden Münchhausen een hoogst
merkwaardige karikatuur op het leven van den verarmden adel zijns vaderlands, en,
als epizode van dit werk, een algemeen voor meesterlijk gehouden novelle: Der
Oberhof.
+
e) 1. Swift (1667-1745). Zijn meesterstuk is The Travels of Lemuel Gulliver
(1720-1725). Beurtelings verplaatst hij zijn held naar Lilliput, - en in de schildering, +Engeland.
welke hij ons van dit land geeft, doet hij de nietigheid en de ijdelheid van alle
menschelijke doeningen uitschijnen; dan naar Brobdignag, - en in dit gedeelte schetst
hij ons de monsterachtigheid
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van de menschelijke ondeugden; en eindelijk naar het land der Houyhnhnms, d. i.
het land van zeker edel ras van paarden, - blijkbaar om vast te stellen, hoever de
mensch in zedelijk opzicht beneden de dieren staat. Swift dreef uit louter
menschenverachting het wijsgeerige pessimisme werkelijk te ver. Paul de Saint
Victor zei van hem, dat hij de godsdienst belichaamd heeft in een overdreven dweper,
de wetenschap in een ijselijk kwakzalver, de politiek in een sycofant of verklikker,
de beschaving in een langen stoet bedriegers of dommerikken.
2. Daniel de Foe (1661-1731). The Life and surprising Adventures of Robinson
Crusoe verscheen in 1719. De hooge verdienste van dit werk ligt in de door waarheid
treffende schildering van Robinson's leven op het eiland, waar hij na zijn schipbreuk
is aangespoeld, een schildering, waarin de schrijver ons een beeld geeft van de
geschiedkundige ontwikkeling der menschelijke maatschappij.
3. Samuel Richardson (1689-1761) was de eerste beoefenaar van den huiselijken
en burgerlijken roman. Zijn werken zijn een trouwe spiegel van het Engelsche leven
in de XVIIIe eeuw, toen de derde stand met verdubbelde wilskracht naar
zelfstandigheid en politieke vrijheid en macht streefde: Pamela of de deugd beloond
(1740), Clarissa or the history of a joung lady (1748), Sir Charles Grandison (1753).
De beide eerste zijn in brieven geschreven.
4. Oliver Goldsmith (1728-1774). Van zijn meesterstuk, The Vicar of Wackefield,
verschenen in 1766, zegt Taine: ‘La vertu protestante et anglaise n'a point formé un
modèle plus eprouvé et plus aimable.’
5. Sir Walter Scott (1771-1832). Tusschen de jaren 1814 en 1831 schreef hij niet
minder dan 29 novels, meestal van historischen inhoud. Wij noemen Waverley, The
fair Maid of
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Perth, Castle Dangerous, Ivanhoe, Kenilworth, Peveril of the Peak, The Talisman,
Quentin Durward, Guy Mannering, The Bride of Lammermoor. Deze beroemde
dichter en romanschrijver munt in de allereerste plaats uit door een uitnemend
wijsgeerig begrip van den geest der geschiedenis en niet minder door een levendig
oog voor de pittoreske zijde daarvan. Zijn figuren, zoo krachtig geteekend, dat men
zou wanen dat de schrijver uitsluitend naar levende modellen werkte, passen steeds
voortreffelijk in het eigenaardig kader van hun tijd en hun volk; zij bewegen zich op
een achtergrond, die wel eens wat al te zeer mag overladen zijn met honderden
bijzaakjes en bizonderheden, maar toch altijd uitstekend bijdraagt, om het beeld van
die personages met al den uitsprong van de werkelijkheid te doen uitkomen. Walter
Scott, van wien men zonder overdrijving heeft kunnen zeggen, dat hij op een gegeven
oogenblik in Europa alleen een honderdtal navolgers telde, behoort tot heden toe nog
tot de meest populaire beroemdheden van Engeland.
6. Charles Dickens (1812-1870). Als zijn beste werken kan men noemen Pickwick,
Oliver Twist, Nicolas Nickleby, Martin Chuzzlewit, David Copperfield, A Tale of
two Cities, Great Expectations, The Mystery of Edwin Drood.
Dickens' kracht bestaat vooral in het scheppen van karakters, zoowel humoristische
als dramatische. Men herinnere zich slechts de afschuwelijke Squeers uit Nickleby
en de onvergetelijke Pecksniff uit Chuzzlewit, of ook de oude vrijsters uit Pickwick
of Sarah Gamb en Betsy Prig, beide rechtstreeks naar de natuur, twee onvervalschte
stalen van hetgeen men in het Engelsch noemt: the professional nurse of former
times.
7. Edward Bulwer (Lord Lytton. 1805-1873). Zijn beroemdste werk is The latest
Days of Pompeï. Rienzi en
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The Last of the Barons zijn echter even voortreffelijke samenvattingen van gewichtige
geschiedkundige tijdvakken. In andere verhalen hekelt hij het waanzinnige streven
der spiriten (Zanoni) of den geest der omwenteling (The coming Race).
8. George Eliot, geb. Mary Ann Evans (1820-1880), van wie men heeft kunnen
zeggen, dat de onderscheiden hoedanigheden van Scott, Dickens, Thackeray, Bulwer
en Kingsley in haar werken vereenigd zijn. Van den eersten heeft zij haar levendige
en schilderachtige beschrijvingen; van den tweeden den gezonden humor; van den
derden den scherpen blik en den bijtenden spot; van beide anderen haar hooge
opvatting van de geschiedenis. Haar Scenes from clerical Life (1837) gingen
onopgemerkt voorbij. Adam Bede (1839) maakte haar in éens beroemd. Later
verschenen The Mill on the Floss, Silas Marner, Romola, Felix Holt, Middle March,
Daniel Deronda, enz.. In haar meeste romans schildert zij den strijd tusschen de
aangeboren neigingen en de werkelijke mogelijkheid, een trachten naar een edeler
en hooger bestaan, steeds door de beperkte grenzen van het leven verijdeld.
9. Charles Kingsley (1819-1875). Hypatia is een historisctie roman, waarin met
meesterhand wordt geschilderd, hoe in de vijfde eeuw van onze tijdrekening, te
Alexandrië, het opkomend kristendom het Grieksche Nieuw-Platonisme poogde te
verdringen. In Westward-Hoe maken wij kennis met de groote Engelsche zeevaarders
en landwinners uit den tijd van koningin Elizabeth, zooals Raleigh en Drake. Ook
Hereward the Wake mag vermeld worden.
10. Van de drie zusters Bronté verdient vooral de oudste, Charlotte, genoemd te
worden. Haar beste werken zijn Jane Eyre, Shirley en Villette. Deze boeken bevatten
vele portretten, meestal naar het leven.
+
f) In het hoofdstuk over de idylle zagen wij, hoe in de
+

Nederland.
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XVIIe eeuw Johan van Heemskerk den herdersroman beoefende, zijn voorbeeld
werd gevolgd door Soeteboom en Lambertus Bos en, in de volgende eeuw, door +De herders-,
den Elger, Gargon, Bruin, Jacobus van der Valck, Willinck en anderen. De pikareske
of schelmenroman werd ten onzent ingevoerd door Nikolaas Heinsius (De
vermakelijke Avonturier ofte de wispelturige en niet min verwonderlijke Levensloop
van Mirandor).
+
1. De eerste werkelijk groote romanschrijvers in onze taal waren de dames
+
Elizabeth Wolf, geboren Bekker (1738-1804) en Agatha Deken (gest. in 1804),
de zedenroman.
in zekeren zin leerlingen van den Engelschman Richardson. Ook zij schilderen in
een pittigen, levendigen, door en door Hollandschen stijl de burgerlijke samenleving
van hun tijd, d. i. van de tweede helft der XVIIIe en den aanvang der XIXe eeuw. Bij
voorkeur bedienen zij zich van den briefvorm. Haar romans kan men vergelijken
met een galerij portretten, die, wat de jaren ook in smaak en opvatting der
nakomelingen mogen veranderen, al hun frischheid, al hun kracht van uitdrukking
ongeschonden bewaren.
Sarah Burgerhart, haar eerste werk, noemden zij zelf ‘een oorspronkelijken
vaderlandschen roman, een roman, die bekend is voor den meridiaan des huiselijken
levens. Wij schilderen u Nederlandsche karakters, menschen, die men in ons vaderland
werkelijk vindt. Zoo wij wél geschilderd hebben, zullen kenners dat toestaan.’ Sarah
Burgerhart verscheen in 1782, Willem Leevend 1784, Cornelia Wildschut in 1792.
Handeling, intrigue en wat dies meer, hoeft men in deze werken niet te zoeken; al
hun waarde ontleenen zij aan de voortreffelijke psychologische ontleding van de
karakters.
Slechts volledigheidshalve noemen wij hier de overigens zwakke navolgingen van
Goethe's Werther, die Rijnvis Feith in zijn Julia, Ferdinand en Constantia en Brieven
aan Sophia liet verschijnen.
+
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+

2. In deze eeuw onderging de Nederlandsche romanliteratuur hoofdzakelijk
+
Engelsche en Fransche invloeden. In de eerste plaats dien van Walter Scott met
Vreemde invloeden.
Bosboom Toussaint, van Lennep, Oltmans, Conscience; later dien van Dickens,
Lamb en Thakeray met Jonathan, Busken Huet, den ouden heer Smits (Lindo) en in
zekeren zin Hildebrand; later nog dien van de Fransche naturalisten met van Deyssel,
Netscher, van Groeningen, Marcellus Emants, Buysse, enz.. Van Duitsche zijde was
het vooral de door Gotthelf, Auerbach, Gottfried Keller en anderen in de mode
gebrachte dorpsvertelling, die in onze beide broederrijken navolging vond. Vooral
Conscience, Cremer, Eleering, Seipgens en de Lovelings ondergingen dezen laatsten
invloed.
+
De meest oorspronkelijke en zuiverst Nederlandsche richting was die, door
Nikolaas Beets onder den leennaam Hildebrand (Camera Obscura), weldra door +De zuiver Nederlandsche
Kneppelhout (Studententypen), en later door den Vlaming Tony Bergmann (Ernest richting.
Staes, Advokaat) ingeslagen.
+
Eindelijk bekleedt de schildering van Oost-indische zeden, van het leven van
varensgasten en oud-varensgasten een ruime plaats in onze romanliteratuur (Max +Oost-indische romans.
Havelaar van Multatuli; Jan ten Brink; van Rees; Melati van Java; Perelaer; Annie
Foore; Weruméus Buning). Het minst werd beoefend de wijsgeerige en aesthetische
roman (Vosmaer's Amazone en Toewijding),+ het meest de historische (Loosjes,
+
Maurits Lijnslager; Oltmans, Het Slot Loevenstein; van Lennep, De Roos van
De aesthetische en de
historische
roman.
Dekama, Ferdinand Huyck; Drost, Hermingard van de Eikenterpen; Bosboom
Toussaint, Het Huis Lauernesse, De Delftsche Wonderdokter; Conscience, De Leeuw
van Vlaanderen, De Kerels van Vlaanderen, Jacob van Artevelde; P. van
Limburg-Brouwer, Diofanes; P.A. van Limburg-Brouwer, Akbar; Schimmel, Mary
Hollis, Sinjeur Semeyns;
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L. Mulder, Jan Faessen; A.S.G. Wallis, Vorstenguast, In Dagen van Strijd; Sleeckx,
Hildegonde, Vesalius in Spanje, enz.).
Onder de beste romans en novellen van Nederlanders mogen verder nog gerekend
worden: Langs een Omweg van Bosboom-Toussaint; Klaasje Zevenster van van
Lennep: De Steenbergsche Familie van Bruno Daelberg; Lidewijde en Novellen van
Busken Huet; Rikke-Tikke-Tak, Blinde Roza, De Loteling en De Grootmoeder van
Conscience; In 't Schipperskwartier, De Plannen van Peer Jan en Tijbaerts en Co.
van Sleeckx; De gouden Willem van Reinier Snieders; Waar is de Vader en zoo werd
hij rijk van Aug. Snieders; Sophie, Een dure Eed, De Heer van 't Huis, Op Boveghem,
De Bruid des Heeren, Idonia van Virginie Loveling: Arm Vlaanderen van
Teirlinck-Stijns; Broodnijd, Ruwe liefde en Klein Leven van R. Stijns; Eline Vere,
Noodlot, Een Zieltje, Majesteit en Methomorphose van L. Couperus; Zuster Bertha
van Aletrino en de hoogst merkwaardige half historische, half fantastische verhalen
Harold, Een Koning, Sint Margareta en Dragamosus van Ary Prins. Een geheel
afzonderlijke plaats neemt de tot geen bepaalde soort terug te brengen, maar
wonderschoone roman Woutertje Pieterse van Multatuli in.
+
g. Charles de Coster (1827-1879) is de schrijver van La Légende et les Aventures
héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de +Een Belgisch Fransch
‘romancier.’.
Flandres et ailleurs.
In dit werk wordt ons de bekende held uit een beroemd volksboek voorgesteld als
de verpersoonlijking van het Vlaamsche volk in de troebele tijden van de XVIe eeuw.
Uilenspiegel is de Vlaamsche Geus, door den vreemde bedreigd, niet alleen in de
stoffelijke voorwaarden van zijn bestaan, maar ook in zijn dierbaarste overtuiging;
zijn gehechtheid aan het

Pol de Mont, Inleiding tot de poëzie

177
geboorteland aan den een en zijn liefde tot de vrijheid aan den anderen kant bezielen
hem tot en in den strijd tegen de machtigste wereldlijke en geestelijke verdrukkers.
Onder het opschrift, Légendes flamandes, gaf de Coster verder nog een reeks
archaïstische vertellingen uit, die weinig minder zijn dan meesterstukken.
+
Ziehier, ten slotte en volledigheidshalve, de namen van eenige der schitterendste,
tot nu toe niet vermelde vertegenwoordigers van roman en novelle in deze eeuw. +Andere beroemde
+
In Frankrijk Alphonse Kan, Alexandre Dumas fils (La Dame aux Camélias), romandichters.
+
Octave Feuillet (Le Roman d'un jeune homme pauvre), Gustave Flaubert
Fransche,
(Salammbo, Madame Bovary, Trois Contes), Barbey d'Aurévilly (L'Ensorcelée, Les
Diaboliques, Le Chevalier des Touches), de gebroeders Edmond en Jules de Goncourt
(Les Frères Zemganno, Renée Mauperin), Emile Zola (L'Oeuvre, Germinal, Le Rêve,
L'Argent, Thérèse Raquin), Alhonse Daudet (Jack, Le Nabab, Fromont jeune et Risler
ainé), Léon Cladel (Les Va-nu-pieds, Le Bouscassié, La Fête votive, Celui de la
Croix-aux-boeufs, Kerkadec), Paul Arène (Jean des Figues, Le Tor d'Entrays, Le
Canot des six Capitaines, La Chèvre d'Or), Armand Silvestre, Guy de Maupassant,
Catulle Mendès, Villiers de l'Isle-Adam (Akédisséryl, L'Intersigne en vele van zijn
Contes cruels en Contes insolites), Richepin, Emile Pouvillon (L'Innocent,
Chantepleure), Anatole France (Le Puits de Sainte Claire, Le Lys rouge, Thaïs, L'Etui
de Nacre), Paul Alexis, Paul Bourget (Cruelle Enigme, André Cornélis, Cosmopolis),
Descaves (Autour d'un Clocher), Lemonnier (Le Mort, L'Ile Vierge), Edm. Picard
(La Forge Roussel), de gebroeders Rosny (Vamyreh, Erimah, Les Profondeurs de
Kyamo, Les Xipéhuz), André Gide (Le Voyage d'Urien), Paul Adam (Etre, L'Essenee
de Soleil, La Parade amoureuse, Images sentimentales),
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Marcel Schwob (Le Roi au Masque d'Or, Le Livre de Monelle, Coeur double),
Georges Rodenbach (Bruges la Morte), Georges Eeckhoud (La nouvelle Carthage,
Les Fusillés de Malines, Cycle patibulaire), Jules Renard, Rachilde, Pierre Louyis,
Hugues Rebell, Henri de Regnier (Le Trèfle noir, Contes à soi-même).
+
In Engeland en Amerika: Richard Hanis Barham, Captain Marryat, Mrs. Frances
Trollope, Samuel Warren, Benjamin Disraeli (Vivian Gray, Sybil, Venetia), William +Engelsche en
Amerikaansche,
Wilkie Collins (The dead Secret, The Woman in White), Elisabeth Lynn Linton
(Joshua Davidson), Rhoda Broughton (Joan, Nancy), Mary Elisabeth Braddon,
Louise de la Ramée of Ouida, Anthony Trollope, William Black (A Princes of Thule,
White Wings), Georges Meredith, G. Du Maurier, Rudyard Kipling (Een Verhaal
van West en Oost), Oskar Wilde (Het Portret van Vivian Gray), Wallace (Ben-Hur),
Rider Haggard (Cleopatra), Richard Le Gallienne, Fiona Mac Leod (The Sin-Eater,
The Washer of the Ford, Barbaric Tates, Tragic Romances), Grant Allan (The Woman
who did), Mrs. Cunninghame Graham (The Christ of Tore), Henry Harland (Merely
Players), enz.; - Longfellow, Cooper (met zijn algemeen bekende volksverhalen uit
het leven der Roodhuiden), Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe (De gouden Tor,
De gestolen Brief, Dubbele Moord in de Rue Morgue, Hop Frog, De zwarte Kat, De
Waarheid over het Geval van den Heer Valdemar), Harriet Beecher Stowe (Uncle
Tom's Cabin), Francis Bret Harte (Gabriel Conroy), Fanny Fern, Mark Twain.
+
In Duitschland: Zschokke (Das Goldmacherdorf), Jeremias Gotthelf
(Bauernspiegel, Leiden und Freuden eines Schulmeisters, Uli der Knecht, Käthi +en Duitsche.
die Groszmutter, Auerbach (Barfüssele, Joseph im Schnee, Der Tolpatsch aus
Amerika), Hacklaender, Willibald Alexis, Raabe, Georg Ebers (Homo
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sum, Uarda, Eine egyptische Koenigstochter), Wilhelm Jensen (Unter heisserer
Sonne, Nirwana), Theodor Storm (Immensee, Das Fest auf Haderslevhuus, Der
Schimmelreiter, Zur Chronik von Grieshuus, Es waren zwei Königskinder), Hamerling
(Aspasia), Gottfried Keller (Die Leute von Seldwyla, Das Sinngedicht, Martin
Salander, Der grüne Heinrich), Paul Heyse (Kinder der Welt, Die Braut von Cypern,
in verzen, Marion, Die Blinden, La Rabbiata, Im Paradiese, in proza), Gustav Freytag
(Ingo, Immo, Das Nest der Zaunkönige), Felix Dahn (Sind Götter?, Odhins Trost,
Ein Kampf um Rom, Bissula), Julius Grosse (Das Bürgerweib von Weimar), Oscar
Linke (Leukothea), Fontane (Irrungen Wirrungen, Schach von Wuthenow), Gerhardt
von Amyntor, H. Hopfen (Peregretta, Der graue Freund), Julius Wolff (Der
Sulfmeister), Richard Voss, Silberstein (Dorfsschwalben, Die Alpenrose von Ischl),
Karl Emil Franzos (De Prezident, Jonge Liefde, Tropische Novellen), Friedrich
Spielhagen (Durch Nacht zum Licht, In Reih und Glied, Hammer und Ambos), Max
Schmidt (Culturbilder aus dem bayerischen Walde), Hans Wichert, Ernst von
Wildenbruch (Der Meister von Tanagra, Die heilige Frau), P.K. Rosegger
(Haidepeter's Gabriel), Paul Lindau, Carmen Sylva (Ein Gebet), Bleibtreu (Die
Nibelungen, Dies Irae, Schlechte Gesellschaft), Max Kretzer, Liliencron, H. Seidel
(Leberecht Hünchen), Isolde Kurz (Florentiner Novellen), Sudermann, Tovote, Holz,
Schlaf, Wassermann, enz..

VII. Volksepos of Epopee en Kunstepos of Heldendicht.
+

1. Terwijl de ballade en de romance, de sage, het sprookje en de legende zich
beperken tot het behandelen van een meestal weinig ingewikkelde en op zichzelf
beschouwde ge-
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beurtenis - van een avontuur of een epizode als het ware - geven integendeel de
epopee en het epos, in een min of meer lange reeks van eng met elkaar verbonden,
zich natuurlijk uit elkaar ontwikkelende gebeurtenissen, een beeld van den toestand
der menschelijke samenleving in een gegeven land en in een gegeven tijd, ofwel een
beeld van den strijd, door een enkelen held ten voordeele van velen gevoerd tegen
de machten van het noodlot of van eenigen anderen gewichtigen vijand. Waar het in
gindsche kleinere dichtsoorten bezongen feit door den band slechts weinigen of zelfs
maar een enkelen mensch betreft, staat, wat in deze grootere dichtsoorten verhaald
wordt, altijd in verband met het stoffelijke, zedelijke of zelfs hiernamaalsche geluk
van een talrijke groep menschen, zooals de bevolking van een stad, van een land,
van een geheel werelddeel, - of van de gansche menschheid.
+
2. Er dient van eerst af duidelijk onderscheid gemaakt tusschen de epopee en het
epos. De eerstgenoemde is nooit, het tweede altijd het werk van een enkelen met +Hoe het epos van de epopee
naam en titels bekenden dichter. De epopee, werk van duizenden, van een geheel verschilt,
volk+, ontstaat uiterst langzaam. Zij groeit soms tientallen van jaren, ja eeuwen lang,
alvorens haar definitieve gedaante aan te nemen. Het epos, werk van éen mensch, +door het ontstaan eerst,
wordt uit den aard der zaak voltooid in een klein aantal jaren. De epopee, waarvan
de eerste kiem steeds een sage is, het weze dan een mythische of een geschiedkundige
sage, ontstaat in het geweten en het geheugen van een volk, van een natie, of zelfs
van verscheiden volkeren en natiën. Het epos wordt integendeel geboren uit de
hersens van éen enkel mensch, dien groote bewondering voor den eenen of anderen
held uit de geschiedenis in scheppingslust deed ontvlammen.
+
Wat de stof betreft, is de epopee al evenzeer onderscheiden van het epos. Dit
+
laatste is steeds, ten minste in zijn hoofddoor destof daarna.
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lijnen, streng historisch; het andere berust altijd op overleveringen.
+
3. Tweeërlei is de epopee: mythisch, wannneer zij de geschiedenis mededeelt
‘van de Schepping, het behoud en den toekomstigen ondergang der wereld,’ zooals +Mythische en wereldsche
epopee.
die in de overleveringen van een of ander oorspronkelijk volk bewaard wordt; wereldsch, wanneer zij den min of meer fabelachtigen oorsprong van een staat of
een natie bezingt.
+
Tweeërlei is ook het epos: godsdienstig, wanneer het de stichting van een der
groote godsdiensten, welke zich de menschheid onderling verdeelen, tot stof heeft; +Godsdienstig en staatkundig
- staatkundig of zoo men wil wereldsch, wanneer het ons toont den strijd, gestreden epos.
door een volk tot behoud of wederverovering van zijn zelfbestaan, een strijd, die dan
gewoonlijk belichaamd wordt in de groote daden van een enkelen hoofdheld.
+
4. Op welke wijze de epopee haar definitieven vorm erlangt, werd reeds in de
inleiding tot de epiek uiteengezet. De voornaamste epopeeën zijn: a) Mythische, +Voornaamste epopeeën:
Mahā-Bhārata en Kalewala.
- de Mahā-Bhārata, waarvan reeds hooger gesproken werd, en de Kalewala,
samengesteld uit de verhalende runen of liederen van de plattelandsche Finnen,
waarin verteld wordt van vele helden, waarvan de voornaamste zijn: Wäinämoïnen,
de eeuwige zanger en onoverwinlijke held, en Ilmarinen, de kunstige smid. De
geschiedenis van een geheimzinnig voorwerp, Sampo geheeten, waarvan het bezit
overvloed en geluk schenkt, is een van de hoofdmotieven van dit gewrocht, dat, met
zijn vijftig Runen, elk van ongeveer 500 verzen, in 't geheel 22800 verzen bevat.
Verscheiden deelen van de Noorsche Edda+, die, namelijk, waarin het ontstaan der
goden en der wereld, alsmede hun ondergang verhaald wordt, zijn te beschouwen +De Edda.
als fragmenten of brokstukken van een mythische epopee.+ b) Wereldsche, - bij de
+
Hindoes de Ramâyana,
Râmayana,
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d. i. de geschiedenis van Râma en van zijn liefde tot Sîtâ, en hoe deze hem ontroofd
en eindelijk teruggeschonken werd;+ bij de Grieken de Ilias en de Odusseia; bij de
Romeinen de Annales van Ennius; de Nibelungen en de Gudrun bij de Duitschers +Ilias en Odusseia, Annales,
en de Nederlanders; de Chanson de Roland bij de Franschen; de Schach-Nameh Nibelungen, Gudrin,
Chanson de Roland, enz.
bij de Perzen.
+
5. Daar de Ilias feitelijk - wij zeggen niet terecht - het voorbeeld en de type is
geworden volgens welke alle latere kunstepossen van Europa geschreven werden, +De Ilias als type van latere
epossen.
is het noodzakelijk er wat langer bij te vertoeven.
+
Ziehier vooreerst den beknopten inhoud van het gedicht: Agamemnoon,
+
opperbevelhebber van het Grieksche leger vóor Ilion, heeft geweigerd de
Inhoud van deze epopee.
gevangengenomen dochter van Chruses, priester van Apolloon, aan haar vader terug
te geven. Daarom heeft de god de pest in het Grieksche leger verwerkt. De wichelaar
Kalchas openbaart op het aandringen van Achilleus de oorzaak van deze ramp. Een
heftige twist ontstaat daarop tusschen Agamemnoon en Achilleus, welke laatste door
den opperbevelhebber gedwongen wordt, de schoone Briseïs, zijn eigen
krijgsgevangene, aan Agamemnoon af te staan. Achilleus klaagt zijn leed aan zijn
moeder Thetis, de godin der zee, die Zeus overreedt, de Trojanen te steunen, tot haar
zoon recht zal verkregen hebben. Nu vallen éen voor éen de dapperste Grieken onder
de slagen van Hektoor en zijn vrienden, tot de Achaïers het oogenblik nabijzien,
waarop de vijand de schepen, die zij nu weer bestegen hebben, in brand gaat steken.
Alleen Achilleus vermag de kans te doen keeren; hij weigert echter aan den strijd
deel te nemen, en blijft, door ijverzucht en woede verteerd, in zijn tent. Dan trekt
zijn boezemvriend Patroklos Achilleus' wapenrusting aan, en treedt, in de hoop aldus
den vijand te verschalken, naar de kampplaats. Doch ook hem velt de dappere Hektoor
neder. Nu
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heeft de handeling haar keerpunt bereikt. Van nu af zegeviert Achilleus' liefde voor
zijn gesneuvelden boezemvriend over zijn haat tegen Agamemnoon. Nog éen gedachte
slechts bezielt hem: Patroklos op de Trojanen te wreken. Nu valt Hektoor onder de
slagen van Achilleus, terwijl de goden, evengoed als de helden van beide volkeren,
dezen zeldzamen strijd aanschouwen. Tot driemaal toe sleept Achilleus Hektoor's
lijk, aan zijn wagen gebonden, rond de muren van de belegerde stad.
Het verhaal wordt besloten door de teruggave van Hektoor's lijk aan den ouden,
diepbedroefden Priamos, door wiens vadersmart de ruwe, Grieksche krijgsman zich
heeft laten vermurwen.
+
6. Wat het ontstaan en den lateren invloed van dit gewrocht betreft, moge het
+
volgende dienen. Eerst werden de verschillende brokstukken, waaruit de Ilias is
Latere invloed.
samengesteld, eeuwen lang, ja, tot Platoon's tijd toe, door rhapsoden bewaard en
alom verspreid, tot zij - in een tijd van meer gevorderde letterkundige beschaving,
die niet met zekerheid te bepalen is, tot een geheel verwerkt werden (zie bl. 192, h).
Door tusschenkomst van de Alexandrijnsche school leerde Vergilius het Grieksche
epos kennen en in zijn eigen hoofdwerk, de AEneis navolgen. Na hem zetten Lucanus
Statius en andere Latijnsche schrijvers de reeks der epische dichters voort, tot in de
middeleeuwen die talrijke verhalen ontstaan, welke onder de benaming van
ridderroman, en chansons de gestes bekend zijn, terwijl, veel later nog, een grondiger
bestudeeren van Vergilius' werken Tasso, Ariosto, Milton, ja, in de Nederlanden
Vondel, tot het voortbrengen van nieuwe werken bezielde.
+
7. Ziehier nu, alvorens verder te gaan, een kort begrip van de Odusseia.
+
Deze schildert hoofdzakelijk tooneelen des vredes. Na
Kort begrip van de
Odusseia.
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tien volle jaren op alle zeeën te hebben rondgezworven, zonder Ithaka, zijn geliefd
vaderland te kunnen terugvinden, landt Odusseus, eindelijk, van al zijn reisgezellen
alleen behouden, in zijn rijk aan. Daar hebben intusschen tal van vorsten en edelen
zich neergezet in het koninklijk paleis, en Penelope, de koningin, welke zij weduwe
waanden en wenschten, met steeds dringender wordende huwelijksaanzoeken gekweld.
Al deze vrijers hebben des konings vermogen in slemppartijen doorgebracht en het
zelfs beproefd, om Penelope's zoon, Telemachos, van kant te maken. Slechts door
een ouden dienaar en een stervenden hond herkend, dringt Odusseus in zijn paleis
en straft zonder genade de belagers van zijn getrouwe gemalin. Vooral Odusseus'
avonturen in al de streken, waar hij achtereenvolgens verbleef, worden breedvoerig
verhaald.
+
8. De beschouwing van de taal, waarin zij geschreven zijn, van de landstreken,
+
die zij doen kennen, van de vergelijkingen, waarvan de auteurs zich bedienen,
Plaats, waar de twee
Grieksche heldendichten
doet veronderstellen dat de Ilias op de kusten van Klein-Azië of op een van de
naburige eilanden, de Odusseia integendeel in Westelijk Griekenland ontstaan is. werden samengesteld.
De taal terzijde gelaten merken wij op:
a) De Ilias spreekt weinig of niet van het eigenlijke Griekenland; noemt enkel een
klein aantal zuid-, oost- of westwaarts van de Middellandsche Zee gelegen landen,
doch beschrijft met verbazend groote nauwgezetheid Klein-Azië's kusten, vooral
Lesbos, Tmolos, Hullos, Hermos enz., ja het land van Ilion zelf.
De Odusseia, - met de fantastische gewesten, hierin beschreven, houden wij ons
niet bezig, - schijnt de in het eerste epos vermelde landen nauwelijks te kennen, doch
in het eigenlijke Griekenland, Thebai, Beotië, Parnassos,
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Argos, Pulos, enz., kortom op de geheele Westkust van het Schiereiland, is de schrijver
blijkbaar goed tehuis.
b) De vergelijkingen in de Ilias vermelden gewoonlijk den leeuw, een dier, dat in
het Europa van gindsche periode volkomen onbekend was. Ook van den luipaard,
den tijger, den panther en andere in Azië thuis hoorende dieren, is er spraak.
Opmerking verdient vooral de plaag der sprinkhanen, eigen aan Klein-Azië, en in
den XXIen zang vermeld.
De Odusseia gewaagt nergens van den panther, den luipaard, de sprinkhanen.
Slechts 5 maal vermeldt zij den leeuw, en nog blijkt uit twee van deze 5
vergelijkingen, dat de schrijver den leeuw zeer onvolmaakt kende.
+
9. Daar geen historische gegevens toelaten, deze vraag te beantwoorden, - immers,
+
omdat de eigenlijke geschiedenis van Griekenland slechts later aanvang neemt,
Wanneer ontstonden deze
ja de kunst van de gebeurtenissen naar chronologische of tijdsorde de rangschikken beide heldendichten?
eerst na nog vele jaren ontdekt werd, - kan men zich slechts door het bestudeeren
van de voornaamste kenmerken dezer gewrochten een denkbeeld vormen van de
tijden, waartoe zij ons terugbrengen.
+
a) De goden. In de Ilias zijn zij niets min of meer dan verpersoonlijkte
+
natuurkrachten; zij zijn van reusachtige gestalte: Pallas-Athene's helm en lans
Goden.
bedekken geheele legerscharen; een kreet, door Ares geslaakt, doet geheele legers
sneuvelen ....; zij bewonen allen den berg Olumpos in Bithynië, en bezoeken van
daar uit de omliggende gewesten. Ook wordt Zeus ons nog geenszins als algemeen
opperhoofd der goden voorgesteld. Poseidoon, zijn broeder, erkent zijn heerschappij
niet; op het rijk van Hades oefent hij slechts een zeer onrechtstreekschen invloed.
Zelfs met de menschen komen de goden in onmiddellijke aanraking, nu eens om met
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hen te spreken, soms om met hen te strijden, zelfs om door hen gewond te worden.
In de Odusseia wordt Zeus voorgesteld als de door allen erkende meester der
goden; tegen hem durft niemand zich openlijk verzetten. De lichaamsgedaante van
de onsterfelijken staat van heden af veel dichter bij die der menschen; hun zeden zijn
niet meer zoo ruw, hun gedrag niet meer zoo ongebonden. Zij vertoonen zich slechts
zelden onder de stervelingen, en bemoeien zich niet dan onrechtstreeks met hun
zaken. Het oord, dat zij bewonen, is boven al wat aardsch is verheven en geheel
bevrijd van alle wisselvalligheden van wind en weer.
De goden uit het eerste epos zijn de ruwe voortbrengselen van een slechts zeer
onlangs aan den onbeschaafden staat ontrukten geest, die uit het tweede de dichterlijke
droom van een geleerd, ontwikkeld, zelfs verfijnd verstand. Burnouf schat op twee
à drie eeuwen den afstand, die beide epen van elkander scheidt.
+
b) De menschen. In de Ilias treden zij op als ware natuurmenschen, alleen aan
hun driften gehoor gevende. De taal, waarin zij zich uitdrukken, wanneer zij met +Menschen.
elkander twisten, is weinig minder dan gemeen. Zedelijkheidsbegrippen hebben zij
niet: ofschoon zij wettige vrouwen bezitten, nemen zij, openbaarlijk en zonder door
iemand berispt te worden, andere vrouwen aan, die zij uitsluitend naar haar
lichaamsschoon en niet naar haar zedelijke eigenschappen waardeeren. Zij, die in
het tweede gewrocht optreden, behooren tot een op vaste grondbeginselen berustende
samenleving: hun onderlinge betrekkingen zijn vol beleefdheid en voorkomendheid;
hun vijanden schelden zij niet uit, maar zij bespotten hen met geestige woorden; zij
redeneeren liever over hun oneenigheden dan ze door vuistgevechten te beslissen;
in de vrouwen schatten zij de deugd vóor al het andere hoog.
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+

c) Maatschappelijke instellingen. Het volk is, tegenover de koningen, die in de Ilias
+
vermeld worden, nul en van geener waarde; het wordt door hen naar willekeur
Maatschappelijke
instellingen
in de
uitgeput en verdrukt en heeft niet het geringste politieke recht. De koningen zelven,
Helleensche
epopeeën.
de ά να τες, zijn elkander gelijk en hoeven niemand rekening te geven over hun
daden. Indien Agamemnoon over allen, vóor Ilion, bevel voert, is zulks, omdat zijn
krijgsgenooten hem deze waardigheid vrijwillig hebben opgedragen.
Die uit het andere epos hebben integendeel af te rekenen met het volk, dat zij dan
ook in allerlei omstandigheden raadplegen, dat zij vreezen, dat zij niet eens meer
kunnen belasten, indien het er zelf niet voorafgaandelijk in toestemt.
Eindelijk, terwijl er in de Ilias nagenoeg nergens spraak is van handel, treden in
de Odusseia zelfs de vorsten, o. a. Menelaos, als handelaars op. Waar men ginder
slechts van vee gewaagde, spreekt men hier van handel in metalen, gesteenten en tal
van andere koopwaren.
In de Ilias bijna hoofdzakelijk tot het vaderland beperkt, strekt de handel zich hier
uit over de Middellandsche Zee, tot Kreta, Egypte en Phoinikië toe.
+
10. Ook over de schrijvers van Ilias en Odusseia laten wij nog eenige inlichtingen
+
volgen.
De dichters van beide
+
a) Ofschoon het uit later verzamelde overleveringen genoegzaam blijkt, dat, gewrochten.
lang vóor den Trojaanschen oorlog, Griekenland zijn zangers bezat - men herinnere +De aëden.
zich hier slechts de legenden van Orpheus, Marsuas, enz., - wordt toch in de geheele
Ilias nergens melding gemaakt hetzij van een dichter, hetzij van een de dichtkunst
betreffende legende.
Ook komt er geen enkele plaats in voor, die toelaat te beweren, dat er, in de
toenmalige samenleving, menschen bestonden, wier zending en taak het was de daden
der hel-
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den te bezingen. Het woord αοιδος wordt er geen enkele maal in gebruikt, evenmin
als het woord έ πος, dat is: verhaal van heldenfeiten, episch gedicht.
Veronderstellen kan men intusschen niet, dat de Ilias het bestaan van epische
dichters stilzwijgend zou hebben voorbijgegaan, indien er, in het Grieksche leger,
dat Ilion belegerde, waarlijk aëden geweest waren. Alzoo mag men het voor zeker
houden, dat er, niet alleen tijdens den beruchten oorlog, maar ook op het tijdstip,
waarop de fragmenten van de Ilias ontstonden, geen epische dichters bekend waren.
Dat echter de gewoonte, om groote en gewichtige gebeurtenissen te verheerlijken,
bij de Hellenen reeds ingang had gevonden, is onbetwistbaar. Helena zelve stelde ze
op haar borduurraam voor; van Achilleus wordt gezegd, dat hij, de phorminx
bespelende, de wapenfeiten van zijn landgenooten roemde.
b) Deze laatste opmerking is van veel beteekenis, wanneer men ze voegt bij deze
andere, dat de in de Ilias voorkomende beschrijvingen van gevechten van een zoo
volledige kennis der strategie of krijgskunst getuigen en zulke aanschouwelijke en
door waarschijnlijkheid aangrijpende tafereelen uitmaken, dat men moeielijk kan
aannemen, dat zij niet door een ooggetuige zouden geschreven zijn. Zoo brengt zij
ons dan tot deze gevolgtrekking: de beoefenaars van de epische poëzie waren in
gindsche verafgelegen tijden de helden zelven, hetzij deze onmiddellijk na de behaalde
overwinning, hetzij ze eerst na hun terugkomst in hun vaderland, het meeannschouwde
en meegeleefde verheerlijkt hebben.
c) Men herinnere zich hoe, in Oud-Indië, elk ksattriya of vorst vergezeld was van
een sûta, die gedurende het gevecht als zijn wagenmenner en later als de verheerlijker
van zijn groote daden optrad. Men weet ook, dat de epische cyclus van Karel den
Groote zijn ontstaan te danken heeft aan liede-
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ren, welke, nog tijdens het leven van den grooten keizer, door de krijgslieden zelven
gedicht waren.
Wanneer wij nu overgaan tot de Odusseia, bemerken wij al spoedig, dat de
letterkundige kiem, waarvan zooeven spraak was, zich heeft ontwikkeld. Uit dit werk
toch blijkt duidelijk: 1o dat de helden zelven zich niet langer als dichters doen kennen,
2o dat de aëden of epische dichters een bizondere plaats in de maatschappij innemen.
Er bestaan van dan af zelfs scholen van episch gezang; er zijn meesters en er zijn
leerlingen....
d) Wat waren nu deze aëden? - Geen hunner hoort tot den rang der vorsten. Het
zijn kinderen des volks, die - aan de vorstelijke hoven levende, door vorsten gevoed
en onderhouden, - tot taak hebben tot dezer eer of vermaak die en die onderwerpen,
hun door die beschermers zelven aangewezen, te behandelen. Opmerking verdient
het, dat zij aan deze begunstigde plaats hun algeheele vrijheid, zelfs die, om van hun
talent naar verkiezing gebruik te maken, moesten ten offer brengen. Voor het overige
werden zij zeer vereerd, en schreef men hun meer dan eens goddelijken oorsprong
toe.
+
e) Gewone stoffen hunner gedichten waren de lotgevallen van de goden en de
+
helden. Bestemd, om op feestmalen en andere vergaderingen te worden
Hun onderwerpen.
voorgedragen, konden deze gewrochten uit den aard der zaak niet zeer uitgebreid
zijn. Het waren fragmenten, - later gerangschikt en verzameld, - en men heette ze
έ πεα.
Eigenaardig is het, dat de Odusseia geen enkel groot heldendicht, zelfs geen enkel
groot dichter, wiens bestaan door de geschiedenis wordt bewezen, met name heeft
aangehaald.
+
f) De rhapsoden. Dat deze fragmenten - evenals in ons Nederland van de IXe
+
De rhapsoden.
tot de XIIIe eeuw de sagen, waaruit
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het Nibelungenlied en Gudrun ontstonden, - geheel Griekenland door aanhoudend
aan de hoven der vorsten werden voorgedragen, tot zij eindelijk werden opgeschreven,
bewerkt, vermeerderd, gelouterd en verbeterd, zulks ligt in den aard der zaak en komt
geheel overeen met hetgeen overal elders is voorgevallen. En hier begint nu de taak
van de rhapsoden.
De letterkundige fragmenten, door hun voorgangers nagelaten, aan de eigen
tijdgenooten doen kennen en voor het nageslacht bewaren; deze fragmenten met
elkander in verband brengen, er de leemten van aanvullen en er de eenheid in
herstellen - ziedaar de rol der rhapsoden; ziedaar tevens, op welke wijze deze epische
gedichten geboren werden.
Als zulke rhapsoden nu moeten wij ons voorstellen niet alleen de in de Odusseia
bedoelde onhistorische aëden, maar den schrijver zelven van dit laatste gewrocht.
+
g) Algemeen wordt heden aangenomen, dat de levensbeschrijving van Homeros
+
als een fabel, of ten minste als een legende moet aanzien worden.
De rhapsode Homeros en
zijn
werken.
Ook kan men niet meer staande houden, dat de Ilias en de Odusseia door
denzelfden schrijver vervaardigd werden. Dat dit onmogelijk is, wordt niet alleen
bewezen door de zeer verschillende wijzen, waarop, zooals wij zagen, beide werken
zich over de goden, de menschen, de maatschappelijke instellingen enz. (zie 8 en 9)
uitlaten, maar ook door het groote onderscheid, dat er bestaat tusschen de kunstwaarde
van deze gewrochten. De Ilias bv. verhaalt de gebeurtenissen getrouw volgens
tijdsorde en behoort alzoo tot het soort der zoogenaamde chronologische epen; zij
vangt aan met den twist tusschen Achilleus en Agamemnoon, en sluit, wel niet
onmiddellijk na het ophouden van Achilleus' woede, maar toch een weinig later, na
Hektoor's begrafenis; tusschen dit
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begin en dit einde in vinden nu een niet ontalrijke reeks verhalen plaats, welke op
het eigenlijke verhaal slechts luttel of zelfs geen betrekking hebben, en welke men
wel had kunnen weglaten of nog met andere vermeerderen, zonder aan de eenheid
afbreuk te doen, - een eenheid, die trouwens hier alleen in de chronologische
opvolging van de feiten te zoeken is. Eindelijk is het aandeel van de dichterlijke
verbeelding zeer gering; alleen wat geschiedenis, legende of natuur aanbieden, heeft
voor den dichter genade gevonden. Terecht zegt dan ook Burnouf ‘Il n'y a donc
aucune raison d'art à opposer à ceux qui nient que l'Iliade soit l'aeuvre d'un seul
homme; car un simple travail de rhapsodie et de coordination entre des fragments
epiques provenant des premiers chantres d'epopées, a suffi pour produire l'unité de
l'Iliade.’
De Odusseia integendeel bezit een ware kunst- of dichterlijke eenheid, terwijl de
chronologische er geheel in ontbreekt. Het gedicht vangt aan met een verhaal van
voorvallen, welke naar tijdsorde hadden moeten geplaatst worden achter tal van
andere, die eerst in de volgende hoofdstukken worden medegedeeld. De vorm is in
de hoogste mate klassiek: de expositie laat niets te wenschen over; de ontknooping
heeft eerst plaats, als aan de nieuwsgierigheid van den lezer geheel is voldaan. In het
gedicht zelf zijn geen leemten, maar ook geen nuttelooze epizoden of versiersels.
De verbeelding van den dichter heeft er vrij spel: niet alleen wijzigt de auteur al wat
geschiedenis, overlevering of ook zijn kennis van landen en volken hem aan de hand
deden, en dit in talrijke opzichten; nog vermeit hij zich in het beschrijven van allerlei
fabelachtige wezens en streken en in het uitspinnen van de wonderbaarste
gebeurtenissen.
Daargelaten de vraag, of de dichter van de Odusseia al dan niet Homeros heette,
kan men dus vaststellen, dat dit
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epos het werk is van een enkelen geest, terwijl de Ilias moet beschouwd worden als
een reeks fragmenten, die eerst lang na hun ontstaan verzameld werden.
Men kan de Ilias vergelijken met de Hindoesche Mahā-Bhārata, de Nibelungen
en den cyclus van Karlomanje; de Odusseia met de Rāmājana, de Gudrun en de
Arturromans.
+
h) Ofschoon ook aan Loukourgos, den Spartaanschen wetgerer, een kopij van
beide epen wordt toegeschreven, en ook uit de geschiedenis bekend is, dat Soloon +Hoe de teksten tot
van Athene de door rhapsoden nagelaten brokstukken heeft omgewerkt, moet men onskwamen.
tot Pisistrates toe afdalen (omstreeks 650 vóor J. C.), om de eerste, met oordeel en
kennis opgestelde lezing te ontmoeten. Zij werd vervaardigd op last van Pisistrates
en diens zoon, Hipparkos, door Onomakrites, Zopuros, Orpheus van Kraton, en
andere geleerden. Deze tekst werd in de IVe eeuw door Aristoteles herzien, gelouterd,
verbeterd, volledigd en, op last van Alexander den Groote opnieuw uitgegeven.
De professoren van het Mouseion te Alexandrië deden den tekst van beide epen
een allerlaatste bewerking ondergaan. De voornaamste van deze geleerden waren:
Aristophanes (180 v. J.C.), Apollodoros (150), Apollonios (160), Aristarchos (120
vóor J.C.). De tekst, dien wij heden bezitten, is van de Alexandrijnsche critici
herkomstig1).
+
10. Over de Annales van Quintus Ennius (239 v. Chr. tot 169 v. Chr.) mogen
+
eenige regelen volstaan.
Ennius' Annales.
Dit werk, dat de groote redenaar Cicero niet aarzelde met

1) Barthélemy de St. Hilaire vertaalde de Ilias in Fransche, J.H. Voss in Duitsche, van 's
Gravenweert, Bilderdijk en vooral Vosmaer in Nederlandsche verzen. Voss en Vosmaer
behielden de versmaat van het origineel. Laatstgenoemde vernederlandschte op dezelfde
wijs de Odusseia.
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de Ilias te vergelijken, bestaat uit achttien boeken, waarvan echter zekere gedeelten
verloren zijn. Geschreven in het aan de Grieken ontleende heldenvers, het hexameter,
verhaalt het ons tal van sagen, fabelen en overleveringen, betrekking hebbende op
den oudsten of vroegsten oorsprong van het Romeinsche volk. Eerst in het achtste
boek neemt Ennius de geschiedenis tot grondslag van zijn verhaal en weidt hij uit
over den tweeden oorlog tegen Carthago, en vooral over Scipio Africanus. Men
neemt algemeen aan, dat het laatste boek werd besloten door een beschrijving van
den Istrischen oorlog en zich bijgevolg uitstrekte tot ongeveer 177 v. J.Ch.
Ongelukkiglijk bezitten wij van het achtste boek slechts eenige fragmenten.
+
11. Der Nibelunge Not of, zooals wij het noemen, Het Nevelingenlied, werd niet
+
ten onrechte met de Ilias vergeleken. ‘Het is,’ zooals Max Rooses in een
De Nevelingen.
voortreffelijke studie zegt, ‘zoo niet door zijn volstrekte schoonheid, dan toch door
zijn eigenaardige kenmerken, voor ons, wat de Ilias voor de Grieken was: een
nationaal epos, doordrongen van het oude volksleven, onmisbaar voor hem, die den
geest van ons volk in zijn edelste uitdrukking, de poëzie, wil leeren kennen. Hoogst
waarschijnlijk werden in deze machtige epopee tot een geheel versmolten een der
voornaamste Edda-liederen, dat van Sigurd en Brunhilde, met een Nederlandsche,
meer bepaald Nederrijnsche sage, die, volgens sommigen, reeds in de XIIe eeuw zou
ontstaan zijn.’
+
Om de waarheid te zeggen, - niet twee sagen: een uit de Edda en een
+
Nederrijnsche, - maar minstens vier in het troebele tijdvak der Alduitsche
De sagen kringen, waarop
dit epos berust.
volksverhuizing ontstane sagen-kringen droegen het hunne bij tot de eindelijke
wording van dit reusachtig werk, - gezamenlijk letterkundig erfdeel van onschatbare
waarde van alle Neder- en Hoogduitsche volks-
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stammen. Het minst komt in aanmerking de Oost-Gotische sagenkring (Ermanrik1),
Dietmar en vooral Diederik de Groote2)); veel meer de Burgondische (Gundakar of
Gunter3), Gernot, Giselher, Hagen, Volker, Ute, Krimhilde); het meest de Frankische
(Sigurd of Siegfried, Regin, Fafner, Brunhilde, enz.). Tot het ontstaan van het tweede
deel werkte tevens mee de Hunsche sagenkring (Etzel4) en Rüdiger).
Zegevrijt of Siegfried wordt voorgesteld als de zoon van den koning van Nederland;
te Xanten aan den Beneden-Rijn verrijst zijn burcht; te Nijvel en te Bergen heeft hij
bezittingen.
+
Moeilijk is het vast te stellen, wien de eerste redactie, de ‘dichting’ zoo men wil,
van den tot ons gekomen oudsten, gemeenlijk tot de jaren 1200 teruggebrachten +Wie er de dichter van was.
tekst van het epos moet worden toegeschreven. Vrij algemeen wordt Wolfram van
Eschenbach (gest. rond 1220) daarvoor gehouden, ofschoon enkelen een
Oostenrijkschen dichter noemen, Kürenberger (± 1140) geheeten, van welken zekere
liederen bekend zijn, waarvan de strofenvorm met dien van onze epopee eenigszins
overeenkomt. De sedert verscheiden eeuwen mondeling overgeleverde of wellicht
reeds gedeeltelijk door ouderen opgeteekende gezangen, verwerkte dus Kürenberger,
Wolfram, of wie het dan al mag geweest zijn, in het tot ons gekomen grootsch geheel,
waarvan wij het behoud te danken hebben aan den dichter-keizer Maximiliaan I, den
grootvader van Keizer Karel, al schijnt het zoo goed als uitgemaakt, dat er nog een
andere bewerking dan de door hem geredde, van bestaan heeft.

1)
2)
3)
4)

(± 376).
(453-526).
(± 437).
(± 453).
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+

In het Hoogduitsch bestaan er van Der Nibelunge Not een dertigtal geheele of
gedeeltelijke afschriften en minstens een tiental hedendaagsche bewerkingen, o.a. +Voorname uitgaven van de
Nevelingen.
van Dr. Braunfels, Junghaus, Bartsch, Simrock en Engelmann.
+
Van een Nederlandsche bewerking der Nevelingensage, waarschijnlijk uit de
+
Een Nederlandsche tekst.
XIIIe eeuw, is, eilaas, slechts een fragment bewaard gebleven: het is een brok van
den achtsten zang der Lachmannsche uitgaaf, m.a.w. van het 16e avontuur van het
Lassberger handschrift, en het verhaalt ons hoe Zegevrijt, weinige uren vóor zijn
dood, op de jacht ging.
Max Rooses vertaalde uit het Duitsch vier van de acht-en-dertig avonturen dezer
epopee: I De Lotgevallen der Nevelingen. II De Lotgevallen van Siegfried. III Hoe
Siegfried te Worms kwam. IV Hoe Siegfried met de Saksen streed.
+
Na eeuwen vergeten te zijn geweest, werd Der Nibelunge Not in 1757 opnieuw
+
ontdekt door den Duitschen dichter en geleerde, Bodmer te Zürich.
Bodmer in 1757.
+
12. De inhoud bestaat uit teww duidelijk te onderscheiden deelen. Het eerste
+
verhaalt ons, hoe Siegfried naar Worms ging en er door tal van heldendaden de
De inhoud.
hand verwierf van Krimhilde, zuster van den Burgondischen koning Gunter, op
voorwaarde dat Siegfried dezen met raad en daad zou bijstaan, om de hand te
verkrijgen van de schoone doch ruwe Brunhilde van IJsland of IJselland. Siegfried
voldeed aan deze voorwaarde, en Brunhilde vertrok met Siegfried en Gunter naar
het land der Nevelingen. Na tien jaren ontbrandt tusschen de beide vrouwen en daarna
tusschen haar echtgenooten een doodelijke veete: door Krimhilde in haar eer als
koningin en als vrouw bloedig beleedigd, wreekt Brunhilde zich op Siegfried, dien
zij op een jachtpartij door den ruwen, maar trouwen Hagen verraderlijk laat
ombrengen. Het tweede deel, dat men algemeen voor het oudste houdt, schildert de
wraak van Krimhilde. Deze
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is de gemalin geworden van koning Hetzel of Atilla (± 453), en laat nu haar broeder
Gunter met geheel zijn hof uitnoodigen, haar in haar nieuw vaderland te bezoeken.
Daar laat zij, naar aanleiding van een grooten feestmaaltijd, de Burgondiërs door de
haar verknochte krijgslieden overvallen. Nu doodt Hagen Krimhilde's kind, en daarna
ontspant zich een vreeslijke strijd, die uitloopt op de gevangenneming van Gunter
en Hagen en op den dood van hun meeste gezellen. Krimhilde beveelt haar broeder
te dooden, terwijl zij zelf haar oom Hagen het hoofd afslaat Verontwaardigd over
zooveel wreedheid, steekt de oude Hildebrand, een der leenmannen van Diederik
van Bern, de koningin neder.
Het Nevelingenlied is geschreven in verzen, welke men gewoonlijk pleegt in te
deelen in vierregelige strofen. De caesuur laat toe, deze verzen in twee vershelften
te verdeelen, die in den regel elk 3 heffingen of beklemtoonde lettergrepen tellen. In
elk 4e vers echter krijgt deze 2e helft éen heffing meer. De 1e helft wordt gewoonlijk
door een toonlooze lettergreep, de 2e meestal door een staande rijm besloten.
+
13. Van weinig minder belang is de epopee Gudrun of Goedroen, welke haar
+
ontstaan dankt aan een oorspronkelijk Deensche sage, welke door Wikings
Gudrun.
herwaarts overgebracht, zich hier, onder Friezen en Sassen, van lieverlede wijzigde,
volledigde, en eindelijk ontwikkelde tot een gedicht, waarvan de kusten der Noordzee
en de Zeeuwsche eilanden het schouwtooneel zijn. Toch kennen wij deze schepping,
hoe door en door Nederlandsch van inhoud ook, alleen uit een Hoogduitschen tekst,
waarschijnlijk uit het begin der XIIIe eeuw, en misschien wel een omwerking van
den zoekgeraakten Nederlandschen. Ziemann, Etmüller, Bartsch, Simrock, Keck en
anderen gaven den Hoogduitschen tekst opnieuw uit.
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De inhoud laat zich onderscheiden in drie voorname deelen, waarvan het 3e als
de eigenlijke kern van het gedicht moet beschouwd worden. Het eerste deel verhaalt +Inhoud van deze epopee.
ons, hoe Hagen, zoon van koning Siegebant, gedurende een groot feestmaal door
een grijpvogel ontvoerd, in gezelschap van drie andere, eveneens ontvoerde
koningsdochters, in een wildernis opgroeide, tot hij, met zijn gezellinnen, door een
voorbijvarend schip opgenomen en kort daarna in zijn geboorteland door zijn moeder
erkend werd, en eerlang zelf den troon besteeg.
In het tweede deel wordt ons verhaald de liefde van koning Hettel, den Hegeling,
tot Hilde, Hagens dochter. Deze wordt door de gezanten van Hettel, na een bloedig
gevecht, geschaakt.
Eerst in het derde deel komt Goedroen ter spraak. Deze is de dochter van Hettel
en Hilde, en heeft een eerste maal de hand afgewezen van Hartmoet, zoon van
Lodewijk van Normandië. Intusschen is zij bij oorlogsrecht de bruid geworden van
koning Herwig van Zeeland. Siegfried van Moerland doet een inval in Herwig's
koninkrijk, en terwijl nu Hettel zijn bondgenoot ter hulp snelt, overvalt Hartmoet het
land der Hegelingen en voert Goedroen met vele van haar jonkvrouwen weg. Op het
Wulpenzand achterhaalt Hettel de Noormannen en overwint ze in een hardnekkig
gevecht, waarin hij zelf sneuvelt. Herwig poogt den dood van zijn aanstaanden
schoonvader te wreken; eerst diep in den nacht wordt de strijd gestaakt, doch bij het
opgaan der zon ontdekt men geen spoor meer van de Normandiërs. Nu wordt
Goedroen door Hartmoets wreede moeder, Gerlinde, op de hardvochtigste wijze
gekweld, ja zelfs genoodzaakt, vernederenden dienstmeidenarbeid te verrichten.
Niets kan haar echter doen wankelen in haar trouw aan Herwig van Zeeland.
Intusschen heeft Goedroens moeder een vloot uitgerust, en is Herwig met een nieuw
leger in zee gestoken, om zijn bruid te ver+
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lossen. Niet lang vóor Paschen verscheen aan Goedroen, op het oogenblik dat zij op
het zeestrand wiesch, een wonderbare zwaan, die haar voorspelde, dat het oogenblik
van haar bevrijding naakte. Ondanks de vinnige koude moest de arme vorstelijke
maagd des anderendaags barvoets door de sneeuw de gewasschen kleederen naar
het strand brengen, toen Herwig en Ortwin, deze laatste haar broeder, aan land
kwamen. Op het aandringen van Ortwin, die het voor een lafheid houdt, ‘wat een
vijand met kracht van wapenen geroofd heeft, bij verrassing weer te nemen,’ besluit
Herwig zijn bruid in een openlijken strijd te herwinnen. Van nu af weigert Goedroen
elken verderen slavinnedienst, werpt de wasch in zee en geeft, wanneer de
hardvochtige Gerlinde haar daarop wil laten geeselen, arglistig voor, dat zij Hartmoets
gade wil worden. Terwijl nu Hartmoet, dronken van blijdschap, honderd boden
afvaardigt om al de edelen zijns vaders ter bruiloft te nooden, naderen Herwig, Ortwin
en hun makkers, door den nacht begunstigd, de burg. In den morgenschemer meldt
een harer gezellinnen aan Goedroen, dat het van krijgslieden wemelt op het strand.
Lodewijk wordt door Herwig verslagen, de burg ingenomen, en Gerlinde zelf door
den ouden Wate doorstoken. Intusschen heeft Hartmoet Goedroen het leven gered,
door te verhinderen, dat een van de dienstmaagden van zijn moeder haar van kant
maakte. Met de bevrijde Goedroen varen nu de Hegelingen naar hun land terug, en
aldaar heeft de drievoudige verloving plaats van Herwig met Goedroen, Ortwin met
Ortroen, Hartmoets zuster, en Hartmoet met Hildburg, zuster van Herwich.
+
14. Hier volgt nu een zeer beknopt overzicht van de voornaamste klassieke
+
heldendichten.
Het klassieke epos.
+
o
a) Latijnsche letteren. 1 . De AEneis van Publius Vergilius
+

Latijnsche letteren.
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+

Maro, geboren bij Mantua in het jaar 70 en gestorven in het jaar 19 v. J.Ch.. Dit
+
door velen zeer overschatte gedicht, dat Vondel vernederlandschte, is een zeer
Vergilius' AEneis.
behendige navolging van de Odusseia en de Ilias. De hoofdhoedanigheden ervan
liggen in den uiterst keurig verzorgden, vast al te gladden stijl, en in den hoofschen,
soms bijna te zeer verfijnden smaak. De karakterteekening bv. van den hoofdheld
AEneas is verre van volmaakt; de handeling houdt de belangstelling niet altijd
evenzeer gespannen; het bovennatuurlijke laat den lezer koud, omdat hij al te
gemakkelijk voelen kan, dat de schrijver er zelf niet aan gelooft. Kortom, de AEneis
komt ons in haar geheel als te weinig oorspronkelijk, te zeer schoolsch en gekunsteld
voor. Tot onderwerp strekken, in twaalf zangen behandeld, de lotgevallen van AEneas,
die, na de verwoesting van Troja door de Grieken, zijn vaderland ontvlucht, een
tijdlang als een tweede Odusseus rondzwerft, en eindelijk in Italië een nieuw rijk
sticht.
+
20. Onder den titel Pharsalia schreef Lucanus (geboren in het jaar 39 na Chr.)
+
een heldendicht, waarin de burgeroorlog tusschen Caesar en Pompeius wordt
Lucanus' Pharsalia
bezongen. Het is een streng historisch gedicht, zonder eenige tusschenkomst van
bovennatuurlijke machten. Het vertoont al de kenmerken der decadentie, welke
tijdens de regeering van Nero reeds aanvang had genomen. De stijl is wel krachtig,
maar meermaals ontsierd door gezochtheid en opgezwollenheid.
+
30. Statius' Thebaïs (burgerkrijg tusschen de zonen van Oedipus) en Silius Italicus'
Punica, een heldendicht op den tweeden punischen oorlog, zijn van veel minder +Statius' Thebaïs en Silius'
Punica.
waarde.
+
b) Portugeesche letteren. In Os Lusiados heeft Luis de Camōes (geboren te Lisboa
in 1524 en gestorven in 1579) het Portugeesche volk in het algemeen, doch vooral +Portugeesche letteren.
Camōes.
de
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ontdekking van de Kaap de Goede Hoop en van Oost-Indië door Vasco de Gama
bezongen.
Ook Camōes is een navolger van Vergilius; de personages der oude klassieke
mythologie en de engelen en heiligen van de Roomsche kerk laat hij allen door elkaar
aan de handeling deelnemen1).
+
c) Italiaansche letteren. Italië heeft drie groote heldendichters opgeleverd, waarvan
+
de grootste en oudste, Dante Alighieri, ‘il Dante,’ in 1265 te Florencië op het
Italiaansche letteren.
Dante's Commedia.
tijdstip der hartstochtelijkste burgertwisten geboren werd. Beurtelings Welf en
Wibeling, jarenlang uit zijn vaderland gebannen, stierf hij in 1321 te Ravenna, een
schepping nalatende, die men terecht het epos van de katholieke godgeleerdheid
genoemd heeft.
De Commedia, door de nakomelingschap Divina Commedia geheeten, bestaat uit
honderd zangen, waarin de dichter beschrijft al wat hij heeft gehoord en gezien op
een mystieke reis, eerst met Vergilius, zijn meester, door de hel, dan door het vagevuur
met Lucia, zinnebeeld van de verlichtende genade Gods, en weldra met Beatrice,
eens zijn aardsche geliefde, door het paradijs. Het schoonste der drie deelen is
ontegenzeggelijk De Hel. Onder meer andere beroemd geworden epizoden zijn die
van Ugolino en Francesca da Rimini te vermelden.
+
Ariosto, geboren in 1471 en gestorven in 1533, dichtte Orlando Furioso, De
razende Roeland, in 46 zangen. Dit gewrocht wijkt in ieder opzicht af van de aan +Ariosto's Orlando.
Homeros toegeschreven epopeeën. Door en door romantisch van inhoud, eerbiedigt
het noch de eenheid van actie, noch de eenheid

1) Os Lusiades beteekent ‘de afstammelingen van Lusus,’ dus de Portugiezen of Portugeezen.
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van den hoofdheld. De dichter maakt de belangstelling van den lezer beurtelings
voor ieder van zijn personages gaande, breekt meer dan éens, zelfs in oogenblikken
van allerhoogste spanning, met een schalk gezegde of een vroolijken trek de handeling
af, gaat over van het verhevene tot het luimige, van scherts tot ernst, van het werkelijke
tot het bovennatuurlijke, doch slaagt er ondanks dit alles in, den geest des lezers van
het begin tot het einde geboeid te houden. Onuitputtelijk in het uitvinden van de
wonderbaarste avonturen, beschikt hij tevens over een rijk koloriet. Zijn werk is als
een galerij van prachtige tafereelen, de heldendaden van Roeland en de voornaamste
Paladijnen van Karel den Groote, gedurende den oorlog tegen de Mooren,
voorstellende. Ariosto's zwakke zijde ligt in het schetsen van karakters.
+
Torquato Tasso, in 1544 te Sorento, bij Napels, geboren, en gestorven in 1595,
schreef La Gerusalemme liberata, Jerusalem verlost, een dichtwerk, waarvan de +Tasso's Gerusalem.
kunstwaarde door velen zeer overschat wordt. Elet onderwerp van dit gedicht is de
verlossing van het graf des Zaligmakers door de eerste kruisvaders onder de leiding
van Godfried van Bouillon. Tasso heeft er naar gestreefd een werk te voltooien, dat
zoo getrouw mogelijk den typus van de Ilias en dien van de AEneis nabij zou komen.
Vandaar, in den geheelen samenhang van zijn gewrocht, sporen van een haast
overdreven navolgingszucht. Zoo komt de aanhef van La Gerusalemme treffend
overeen met dien van de AEneis; zoo ook speelt een der wapenbroeders van Godfried,
met name Reinout, een met die van Achilleus uit de Ilias vrijwel overeenkomende
rol; overigens herinneren Tankred aan Hektoor, Reimond aan Nestoor, Godfried zelf
aan Agamemnoon en AEneas. Ook zijn een menigte gesprekken nauwelijks iets beter
dan goed verzorgde kopijen. De karakters zijn echter
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voortreffelijk volgehouden, en wel in de eerste plaats dat van den hoofdheld, Godfried
van Bouillon. Tal van boeiende nevengebeurtenissen, een menigte waarlijk prachtige
beschrijvingen, doen daarenboven het gebrek aan oorspronkelijkheid gedeeltelijk
vergeten. De eenheden, door Aristoteles voorgeschreven, die van handeling, ja zelfs
die van plaats en tijd, zijn streng in acht genomen. Het bovennatuurlijke grijpt machtig
in de handeling in, niet alleen het bovennatuurlijke van het kristendom, maar ook
dat van de middeleeuwsche necromantie of tooverij. De geheele actie verloopt in
een tijdsbestek van veertig dagen. Het epos bevat twintig zangen.
+
d) Fransche letteren. De Franschen bezitten éen werkelijk nationaal epos in de
beroemde, aan zekeren Turold toegeschreven chanson de gestes, La Chanson de +Fransche letteren: Chanson
de Roland.
Roland. Het onderwerp is, in twee woorden, het volgende: de achterhoede van
het leger, waarmede Karelmanje op den Saraceenschen sultan Abd-arrahman, Spanje
heeft veroverd, wordt in de bergengten der Pyreneën door de bergbewoners
aangevallen, en vele Franken, waaronder Roeland, de dapperste van Karels paladijnen,
komen ellendiglijk om in een ongelijken strijd.
+
Zeer waarschijnlijk is het Roelandslied, evenals de Nevelingen, ontstaan uit een
selectie van rhapsodische gezangen, welke deze gebeurtenis tot onderwerp hadden. +Het Nederlandsche
Roelandslied.
Het is echter nog geenszins uitgemaakt, onder wiens hand de verschillende
gezangen tot éen geheel geworden zijn. Het epos bevat 3996 verzen. J.W. Holtrop,
Prof. Jonckbloet, Prof. Bormans en Prof. Serrure en Karel Stallaert gaven verscheiden
fragmenten van een Nederlandsche bewerking van dit epos uit.
+
De Henriade van Voltaire is te rangschikken onder de bepaald mislukte
heldendichten. ‘On doit la lire,’ zegt Banville, ‘pour apprendre en une seule fois, +Voltaire's Henriade.
au point de vue de l'invention, de l'histoire, du merveilleux, des épisodes, des
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caractères et du style, tout ce que ne doit pas être un poême épique.’ Voltaire had
tot onderwerp gekozen, hoe Hendrik IV zijn rijk op zijn oproerige onderdanen
wederveroverde.
De Henriade mag zekere verdiensten van ondergeschikten aard bezitten, het plan
is uiterst gebrekkig; de tusschenkomst van allegorische figuren, als de Dweepzucht
en de Tweedracht, verlamt de op zichzelf reeds eentonige handeling; taal en versbouw,
hoewel gekuischt, zijn glad en koud; - het geheel is het werk van een wijsgeer of een
geschied-schrijver, maar geenszins van een dichter.
+
e) Engelsche letteren. John Milton, geboren 9 December 1608 en gestorven 8
+
November 1674, verrijkte de literatuur van zijn vaderland met een der
Engelsche letteren. Milton's
Paradise
lost.
voortreffelijkste scheppingen van den menschelijken geest: The Paradise lost
(Het Paradijs verloren), dat hij tusschen de jaren 1658 en 1667 voltooide. Dit epos,
dat men niet zonder reden de theodicee van de Hervorming genoemd heeft, behandelt
in 12 zangen den val van het eerste menschenpaar en het verlies van het aardsch
paradijs. Het is geschreven in rijmlooze verzen en munt uit door verhevenheid van
opvatting. Zelden zal men bevalliger en innemender schildering ontmoeten dan de
voorstelling van het eerste menschenpaar in Eden en van het onvermengde geluk,
dat zij in hun onschuld en reinheid aldaar genoten. Onvergelijkbaar is, in zijn trots
en zijn adel tevens, de figuur van den gevallen engel, Satan, die, het ontstaan der
wereld en der menschen niet hebbende kunnen verhinderen, zijn spijt daarover wil
koelen, door dit jongste werk van den Schepper te verstoren en te bederven. Ook de
beschrijving van Satans paleis verwekt groote bewondering, terwijl de groet van
Satan aan het licht een der geniaalste brokken lyriek is, die er bestaan. De zwakke
zijde van Milton's gewrocht ligt in een overtollig aanwenden
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van kunsttermen en van geleerde zinspelingen, alsook in de vele, weleens saaie
uitwijdingen op het veld van de godgeleerdheid.
+
f) Duitsche letteren. Friedrich Gottlieb Klopstock (2 Juli 1724 tot 14 Maart 1803),
+
is de dichter van een epos, dat gedurende des dichters leven een bewondering
Duitsche letteren.
Klopstock's
Messias.
verwekte, waarvan wij op onze dagen den grond wel kunnen verklaren, zonder
dien echter te kunnen billijken. De bijval van Der Messias was zoo groot, dat hij in
vele gezinnen den Bijbel verving. In werkelijkheid is Klopstock's werk veel meer
een opeenvolging van elegieën en hymnen dan een heusch heldendicht. De personen,
die het ten tooneele voert, zijn, op misschien een enkele uitzondering na, zoo
teenemaal van alle werkelijk leven ontdaan, dat zij op droomgestalten gelijken;
daarenboven maken menigvuldige, lange redevoeringen de handeling slepend en
eentonig. Buiten den godmensch is het best gelukte of juister het minst mislukte
karakter, dat van Abaddonna, den berouwhebbenden gevallen engel.
+
g) Nederlandsche letteren. De twee groote dichtergenieën, welke ons volk heeft
voortgebracht, hebben, elk op zijn tijd, de hand gelegd aan een heldendicht, zonder +Nederlandsche letteren.
het echter te hebben kunnen voltooien. Van Vondel's Konstantiade bezitten wij niets,
van Bilderdijk's De Ondergang der eerste Wareld slechts de vijf eerste zangen.
+
Het was in de jaren 1532 tot 1635, dat Vondel de eerste boeken voltooide van
+
een epos, waarin hij keizer Konstantijn den Groote als beschermer van het
Vondel's Konstantiade.
Kristendom wilde verheerlijken. De beroemde Huig de Groot had zijn volle
goedkeuring aan Vondel's onderneming geschonken, en reeds had de dichter de
voltooide deelen van zijn werk in den Muiderkring voorgelezen, toen de dood van
zijn echt-
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genoopte hem zoozeer ontmoedigde, dat hij zijn handschrift vernietigde.
+
Wat Bilderdijk ons in De Ondergang der eerste Wareld wilde geven, blijkt uit
den aanvang van zijn epos:

+

Bilderdijk's Ondergang.

Ik zing den ondergang van d'eersten wereldgrond,
En 't Menschdom, dat, met Hel en Duivien in verbond,
In gruwelen verhard, Gods Hoogheid durfde trotsen,
En 't aardsche Paradijs beklautren langs zijn rotsen,
Tot de Almacht, worstlensmoe met Adams zondig bloed,
Des aardrijks bodem sloopte en omkeerde in den vloed,
Wat adem haalde op 't droog, van d'afgrond in deed zwelgen,
Eén huisgezin behield in 't algemeen verdelgen,
En op 't verbrijzeld puin, in lager lucht verspreid,
Het sterflijk kroost vernieuwde en 't zaad der eeuwigheid.

Een werkelijk grootsche, een ware eposstof, die Bilderdijk volkomen beheerschte,
zooals ten overvloede blijkt uit de nog niet volledige zes eerste zangen, en vooral uit
de daar ingelaschte, beschrijvende gedeelten.
Als bizonder merkwaardige plaatsen vermelden wij: in zang I Kaïn's vaderweelde,
in zang II de beschrijving van Eva's ouden dag; in zang III de sluiting van den vrede
in het kamp der Kaïnieten; in zang IV de schildering van de pest.
+
Een volledig epos bezitten wij in de 22000 verzen en 12 zangen van Het
+
Menschdom verlost, van Lodewijk de Koninck (geb. 30 October 1838). Het
L. de Koninck's
Menschdom
verlost.
onderwerp van dit werkelijk breed opgezette gewrocht is de menschwording, het
e
leven, prediken, lijden en sterven van Jezus Christus, m.a.w., hoe de 2 persoon van
de Drievuldigheid mensch werd en neerdaalde op aarde, om er voor Adams zondeval
te boeten en de deuren des hemels opnieuw voor het menschdom te openen.
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+

In zijn geheel genomen, kan dit epos bezwaarlijk den toets van de kritiek doorstaan.
+
Zooals de dichter zelf het in zijn voorrede erkent, is zijn werk ‘eerder een
Beoordeeling van dit
heldendicht.
voortbrengsel van studie en overweging dan van uitvinding en inbeelding.’ Een
kunstwerk nu moet, zonder daarom studie en wetenschap onvoorwaardelijk uit te
sluiten, toch in de eerste plaats een werk van fantazie en gevoel wezen. Daarenboven
sluit de keus van den hoofdheld zelf alle dramatische verwikkeling, alle botsing van
werkelijke hartstochten, reeds bij voorbaat buiten. Jezus immers wil lijden en sterven
voor het menschdom; als een epische held in den vollen zin de woords kan hij dus
niet beschouwd worden. Het opzettelijke en uit grondbegin vasthouden van den
schrijver aan het verhaal der evangelisten, liet hem niet toe zijn verhaal door het
uitvinden van aangrijpende epizoden, door het optreden van belangwekkende
nevenpersonen, leven en afwisseling bij te zetten. Maar wél bracht hij er bij te pas
al wat in het Oud Testament van verre of nabij betrekking heeft op de menschwording
van Jezus: den val der engelen, de schepping der wereld, het aardsch paradijs, den
val van Adam, enz.. Op deze wijze verbrak hij de eenheid van zijn werk, dat thans
in wezenlijkheid twee onderwerpen behandelt in plaats van éen.
Als ‘voortbrengsel van studie’ is H.M.V. op meer dan éen plaats weinig meer dan
een navolging van Vondel en Milton, zooals de Koninck's beschrijving van den strijd
der engelen en hun val ten overvloede bewijst. Een hors d'aeuvre is bijna de geheele
elfde zang. Vergezochte overgangen doen meer dan éens dienst, om de noch logisch,
noch natuurlijk op elkander volgende gebeurtenissen aan elkaar te lijmen. Verder is
het bovennatuurlijke bij Lodewijk de Koninck weinig te prijzen: zoo laat hij bv. den
Duivel door den Dood opmaken, om Jezus' plannen te verijdelen, doch de Duivel
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weet er niets anders op te vinden, dan wat hij juist in eigen belang had dienen te
vermijden, namelijk, hij bewerkt de gevangenneming en den dood van den Heiland,
wat reeds alleen dáarom volkomen overtollig is, omdat de zoon Gods, volgens het
gedicht zelf, toch alleen mensch is geworden om te sterven. Eindelijk, zooals Max
Rooses zeer terecht doet opmerken, wordt het geheel ontsierd door een ‘overdaad’
van fabelachtige versierselen, die bij de gewone, bijbeltrouwe voorstelling van den
dichter geenszins passen. Loochenen kan men intusschen niet, dat de dichter hier en
daar merkwaardige, verhalende of beschrijvende brokken te genieten heeft.
+
15. Eenige Hoofdhoedanigheden van Epopee en Epos.
Men kan de eischen, die men in de meeste letterkundige handboeken aan epopee +Hoofdhoedanig heden van
deze beide dichtsoorten.
en epos pleegt te stellen, onderscheiden in zulke, die op het wezen zelf van de
Wezenlijke eischen en
epische poëzie berusten, en in andere, welke uitsluitend afgeleid zijn uit het
convenances.
voorbeeld, door schrijvers van beroemde heldendichten gegeven. Alleen die van
de eerste soort kunnen als wezenlijke wetten beschouwd worden; de andere, hoe
volkomen ook gewettigd en op hun plaats in het een of ander bizonder epos, zijn
enkel op te vatten als convenances, niet verplichtend voor elk land, elken tijd, elk
individu. Tot deze convenances tellen wij al dadelijk zoowel wat men de uiteenzetting
der feiten of de opgave der stof, als wat men de aanroeping of invocatie genoemd
heeft.+ In de Ilias zijn beide voortreffelijk op haar plaats. Het komt met den eenvoud
+
en de naïeveteit van den dichter van dit meesterstuk innig overeen, dat hij reeds
Expositie en aanroeping.
in zijn eerste verzen de door hem verkozen stof beknopt samenvat en de godheid
aanroept, hem de gunst te verleenen, zijn onderwerp voortreffelijk te behandelen.
Waar nu echter een sentimenteel dichter zooals
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Vergilius, Voltaire of ook Bilderdijk dit dubbele voorbeeld wil navolgen, worden
expositie en aanroeping tot een schoolsche kunstgreep, die aan de oorspronkelijkheid
van het gedicht afbreuk doet. Hetzelfde kan men zeggen van de tusschenkomst van
bovennatuurlijke machten in de epische handeling.+ Bij de oude Grieken, de Finnen,
de Hindoes en ook in de kristelijke epopeeën volkomen natuurlijk, is dit ingrijpen +Het bovennatuurlijke.
van bovenmenschelijke wezens, waarvan wij het bestaan ontkennen, te beschouwen
als een storende fout in de behandeling van onderwerpen, die zouden ontleend zijn
aan de geschiedenis van eenig modern volk.
+
16. De hoofdvereischte voor den modernen eposdichter is door Théodore de
+
Banville voortreffelijk als volgt omschreven: ‘Il devra abolir son raisonnement
De dichter moet meeleven
met
zijn helden in hun eigen
et retrouver son instinct, en un mot, redevenir un homme primitif, se refaire naïf
tijd.
et religieux dans les idées mêmes du peuple dont il adopte la légende, et laisser
fleurir, en dehors des conventions modernes, l'héroïsme qu'il porte en lui comme
tout poête.’
+
Zonder een wezenlijk epos geschreven te hebben, kunnen Goethe in Duitschland,
+
de Vigny, Victor Hugo, Leconte de Lisle in Frankrijk, Tennyson in Engeland,
Hedendaagscheepische
dichters.
Tegnér in Zweden, Robert Hamerling in Duitsch-Oostenrijk, als ware epische
zangers, in den zin, door Banville aangeduid, beschouwd worden. Zij zijn er in
geslaagd, ons, menschen van een geheel anderen tijd, geboren en opgegroeid in een
teenemaal gewijzigde samenleving, voor eenige oogenblikken te doen deelen in de
stemming, waarin de door hen bezongen helden en heldinnen, mannen en vrouwen,
uit honderden en zelfs duizenden jaren achter ons liggende maatschappijen,
waarschijnlijk hebben verkeerd op die tijdstippen van hun bestaan, waarvan ons door
deze dichters verhaald wordt. En let wel op, dat het, om tot dezen uitslag te geraken,
geenszins
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VICTOR HUGO (1802-1883).
Naar DE LIPHART.
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noodig is, dat de arbeid van den hedendaagschen dichter in oudheidkundig, historisch,
aardrijkskundig, natuurwetenschappelijk opzicht volkomen vertrouwbaar zij; het is
daartoe yoldoende, dat de dichter zich door een wonder van zielkundige assimilatie
kunne verplaatsen van zijn hedendaagsch standpunt op het standpunt van de menschen,
die hij in zijn werk wil doen leven; dat hij, zooals Banville het uitdrukt, ‘retrouve en
lui-même leur héroïsme et leur foi naïve!’ Hij moet de dingen kunnen zien, opvatten,
voelen, ja meeleven, zooals menschen uit om het even welken voorhistorischen of
geschiedkundigen tijd die waarschijnlijk zagen, gevoelden en meeleefden. Zóo alleen
zal hij dien graad van epische begoocheling aan zijn dichting verleenen, zonder welke
geen werkelijk epos mogelijk is.
+
Men leze in het eerste deel van Faust het heerlijke tooneel Vor dem Thor; in
Alfred de Vigny Le Cor; Victor Hugo's drama Les Burgraves en in zijn Légende +Eenige moderne epische
des Siècles de stukken Caïn, Le Parricide, Le Mariage de Roland, Eviradnus; in zangers.
Les Poëmes barbares van Leconte de Lisle Kaïn, Le Runoïa, Le Massacre de Komor,
La Tête du Comte; van Catulle Mendès Le Landgrave de Fer, Le Bouddha; de Idylls
of the King van Tennyson, vooral Elaine en Enid; de Frithjof-sage van bisschop
Tegnér; Ahasver in Rom en Der König von Sion van Hamerling, alsmede Bilderdijks
Ondergang der eerste Wareld.
Ook de tot nu toe verschenen drie eerste deelen van Heinrich Hart's ‘Lied der
Meinschheit’, Tul und Nahila, Nimrod en Mose, munten uit door ware epische kracht.
+
17. Even onwezenlijk als de uiteenzetting, de aanroeping en de tusschenkomst
van bovennatuurlijke krachten, is de door velen voorgeschreven eenheid van held. +De eenheden van held -,
Eerst en vooral valt het niet te loochenen, dat naast epopeeën, waarvan de
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geheele handeling zich om een zelfden hoofdpersoon beweegt, er even volmaakte
epische gewrochten bestaan, waarin het erg moeielijk zou vallen, juist dien éenen,
alle andere in de schaduw stellenden hoofdpersoon met zekerheid aan te duiden. Zoo
laat de Ilias evenveel licht vallen op de heldendaden van Hektoor, Priamos' zoon,
als op die van Achilleus, den Peleïde; en dit is overigens zeer natuurlijk, vermits,
zooals Kleinpaul het uitdrukt, gedichten als de Ilias, de Nibelungen en de Gudrun,
‘auch in der Geschichte oder Sage in der Regel sehr verschiedenen Verhältnissen
und Persönlichkeiten entspringen, ja sogar als das Werk zwier oder mehrerer
Nationen erscheinen.’ Zoo verstoort het geenszins de hoogere eenheid der Nibelungen,
dat de held van het eerste deel, Siegfried, reeds op de helft van dit gedicht uit de
handeling verdwijnt, terwijl het grootsche drama van het tweede deel Krimhilde tot
hoofdpersoon heeft. Het kan dan ook geenszins als een gebrek beschouwd worden,
indien de dichter, in stede van een enkel idividu, een groep van menschen, een geheel
volk bv., tot middelpunt van de handeling neemt. Vilmar doet terecht opmerken, dat
de volmaaktste heldendichten niet uitsluitend een enkelen held verheerlijken, maar
ons een geheele wereld van helden en heldendaden vóor oogen tooveren, ja, dat het
juist in deze epossen van allereersten rang niet aangaat, eenig personage als den
hoofdheld te bestempelen. Natuurlijk komt het er dan op aan, dat al degenen, die in
het gedicht optreden, werkelijk in verband staan met de handeling zelf, het weze dan
om deze te bevorderen of om ze tegen te werken.
+
18. Onontbeerlijk is de eenheid van handeling of intrigue, die hierin bestaat, dat,
van het begin tot het einde van het gewrocht, éen zelfde oorzaak naar éen zelfde +en van handeling.
doel blijft streven. Zoo bv. is in de Ilias de gramschap van Achilleus
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de reden van al de rampen, die de Grieken vóor Ilion treffer. De moeielijkheden, die
den éenen of ook den kollektieven held verhinderen, het door hem beoogde doel te
bereiken, dienen én talrijker én grooter te worden, tot ze eindelijk door een laatste,
alle andere overtreffende heldendaad, uit den weg geruimd en opgelost worden. Deze
oplossing noemt men de ontknooping (le dénouement).+ De eenheid van intrigue sluit
geenszins de behandeling van nevengebeurtenissen uit, die men epizoden noemt,+ +De ontknooping.
en die, ofschoon op zich zelf noodzakelijk belangwekkend, de hoofdhandeling in +De epizoden.
geen enkel opzicht mogen verzwakken of ontzenuwen. Zij moeten met dezelve in
innig en niet te miskennen verband staan, en, elk op zichzelf beschouwd, als aanleiding
tot - of als gevolg van de verdere ontwikkeling van de hoofdintrigue dienst doen.+
+
Zelfs heeft men niet eens het recht, om het voor een fout te houden, wanneer,
Mogelijkheid van een
dubbele
handeling.
gedurende een tamelijk groot gedeelte der handeling, twee of meer reeksen van
gebeurtenissen, zelfs van nagenoeg gelijke waarde, zich naast elkander ontwikkelen.
Dan moeten echter, eer nog de geheele handeling verloopt, deze onderscheiden draden
van het verhaal zich tot een enkelen vereenigen en de eigenlijke hoofdhandeling van
het gedicht uitmaken. Zeer terecht heeft men de eenheid van een groote epische
schepping vergeleken met ‘der Krone eines Baumes, hoch und voll zugleich, zu
welcher nicht nur der Stamm emporstrebt, sondern welche auch die zahlreiche Aeste
in schöner Rundung zu bilden suchen.’
+
19. Wat den uiterlijken vorm van het epos aangaat, is men het algemeen eens,
dat het wezen van deze dichtsoort den ongebonden stijl uitsluit. Ook spreekt het +Het epos moet in verzen
geschreven zijn.
wel van zelf, dat het aanwenden van speelsche, lichte, gekunstelde en in het
algemeen, van alle eigenlijke lyrische versvormen uitgesloten is. De Ilias, de AEneïs,
de Messias zijn in hexameters; -
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Milton's Verloren Paradijs in rijmlooze vijfvoetige jamben; - de Henriade, de
Ondergang der eerste Wareld en Het Menschdom verlost in alexandrijnen geschreven.
+
20. Het zoogenoemde komische epos staat tot het werkelijke heldendicht, zooals
iemands karikatuur tot zijn werkelijk portret. Het kan alleen dán als een kunstgenre +Het komische epos.
beschouwd worden, wanneer het bestemd is, niet om eenvoudig tot vermaak of
tijdverdrijf te dienen, maar wel, om in een reeks luimige voorvallen zekere ondeugden
of misbruiken over den hekel te halen.+ Dit laatste is het geval met de
Batra-chomyomachie, door Bilderdijk onder den titel van Muis-en Kikvorschenkrijg +Voorbeelden.
vertaald; zoo ook met Van den Vos Reinaarde, dit meesterstuk van onze
middelnederlandsche poëzie, door Goethe nagevolgd in zijn Reineke der Fuchs, en
door Prudens van Duyse en Julius de Geyter in voortreffelijk Nieuw-Nederlandsch
bewerkt. Zoo ook nog met de beruchte Jobsiade, Leben, Meinungen und Thaten von
Hieronimus Jobs, dem Kandidaten, door Kortum.
+
21. Het romantisch of epizodisch heldendicht ontleent zijn onderwerpen ook wel
+
aan sage of historie, doch het beschouwt dezelve van een minder verheven, ja,
Het epizodisch heldendicht.
van een eenigszins individueel standpunt. Het toont ons zijn held of helden niet in
strijd met de machten van het Noodlot;+ het schildert geen kamp waarvan het lot van
+
de menschheid, van een ras, een volk of een stand afhangt; het vergt onze
Waarin het met het epos
belangstelling voor éen of meer menschen, wier persoonlijk levensgeluk of wier verschilt.
bestaan in verband is met de ontknooping van een korte of lange reeks gebeurtenissen,
waarvan zij, zoo niet de oorzaak en de bewerkers, dan toch het middelpunt zijn.
+
Zeer dikwijls zelfs levert de geschiedenis niets meer dan het schilderachtige
+
kader, waarop de personages aflossen, en
Zijn onderwerpen.
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berust de geheele verwikkeling op een eenvoudig liefdeverhaal.
+
Geen bepaalden dichtvorm kan men dit genre toeschrijven. Meer dan éen van
zijn voornaamste beoefenaars wendde zelfs voor elken nieuwen zang een anderen +Zijn vorm.
versvorm aan.
+
Te vermelden zijn, in het Nederlandsch, De Geuzen van van Haren; De Dood
van Egmont van Prudens van Duyse; Ambiorix van Nolet de Brauwere van Steelant; +Zijn beoefenaars.
Magen en Hilda van W.G. Lovendaal, en vooral het in zekere deelen voortreffelijk
geslaagde Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden van Julius de Geyter.
In het Zweedsch, Frithiof, van bisschop Tegnér.
In het Duitsch, König Sigurds Brautfahrt van Geibel; Die Völkerwanderung van
Lingg; Otto der Schütz van Kinkel; Der Tag von St. Jakob van Otto Roquette; Der
Trompeter von Säckingen van Victor von Scheffel; Herwara van Freytag; Harald
und Theano van Dahn; Horand und Hilde van Baumbach; Sempach van Erdmann.
In het Engelsch, The Lay of the last Minstrel van Scott en de reeds genoemde
Koningsidyllen van Tennyson.
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Vierde boek.
Dramatische poëzie.
Hoofdstuk I.
Algemeene begrippen.
Over den Aard der Dramatische Poëzie.
+

1. Eigenlijk, en dit werd reeds gezegd in de algemeene inleiding tot dit kleine
+
handboek, zijn er slechts twee soorten van poëzie, de lyriek en de epiek. Waar
Het drama ontwikkelt zich
uit
het epos.
men nu spreekt van een derde soort, namelijk de dramatische, mag men niet uit
het oog verliezen, dat deze slechts tot dusverre als een afzonderlijke soort kan
beschouwd worden, als zij in zich de elementen van de twee reeds genoemde
vereenigend, zich toch van beide onderscheidt door de meer ingewikkelde manier,
waarop zij deze elementen tot kunst verwerkt. ‘Als reine Kunstform’, zegt terecht
Kralik, ‘steht das Drama zurück hinter Epos und Lyrik, als Auszug und Vereinigung
der beiden, geht es ihnen var.’+ Evenals de epiek behandelt de dramatiek
gebeurtenissen uit heden, verleden of toekomst van de menschelijke samenleving, +Wat het behandelt.
epizoden uit het leven van de goden en zelfs van alleen in de verbeelding bestaande
wezens; doch, evenals de lyriek, laat zij elken in die gebeurtenissen en epizoden
meehandelenden persoon rechtstreeks, zonder tusschenkomst van anderen, de
indrukken uitspreken, welke het leven op hem maakt. Zij vertelt niet; en, al bedient
zij zich van het rechtstreeksche procédé van de lyrische dichters,
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zingt zij ook niet; zij laat de gebeurtenissen, in den vorm van een nagebootste,+
+
eenigszins conventioneele werkelijkheid, opnieuw vóor het oog van den
Het is een conventioneele
werkelijkheid.
toeschouwer of ten minste vóor den geest van den lezer plaats grijpen; m.a.w., zij
verplaatst in het oogenblik, waarop wij leven, stoffen, die zij ontleent evengoed aan
het verste verleden en de onwaarschijnlijkste toekomst als aan het ons omringende
heden.
‘Es ist nicht mehr blosser Schein, blosse Kunst, es ist die Sache selbst. Wirkt es
nicht so rein künstlerisch wie das Epos, so wirkt es mehr als künstlerisch.’1) (Kralik).
+
2. De dramatische poëzie heeft zich, kan men zeggen, uit de epische ontwikkeld,
door de kracht van een eigen-aardigen zieletoestand van de dichters. Deze toestand, +Het dramatische phenomen.
waaraan sommigen den naam geven van dramatisches Phenomen, bestaat, volgens
Nietzsche, in den grond in een wonderbare vatbaarheid, om in zich zelf een geheele
wereld van gestalten in een levendige handeling te zien optreden, m.a.w. in het
vermogen en de behoefte, om sichselbst zu verwandeln, de gedaante van anderen
aan te nemen, te spreken uit de ziel en met den mond van anderen2). Hier zit dan het
onderscheid tusschen den werkelijken uitsluitend lyrischen dichter en den
dramatischen: de eerste spreekt zijn eigen gewaarwordingen uit, de tweede die van
de gestalten, die hij in zich ziet leven.
+
Dat de dramatiek zich werkelijk uit de epiek heeft ontwikkeld, blijkt
+
onomstootbaar uit het feit, dat de groote
Geschiedkundige bewijzen,

1) Nagenoeg dezelfde beteekenis hebben deze verzen van Horatius:
Segnius irritant animos demissa per aurem
quam quae sunt oculis subjecta fidelibus et quae
ipse sibi tradit spectator.
2) ‘Sich selbst vor sich verwandelt zu sehen und jetzt zu handeln, als ob man wirklich in einen
andern Leib, in einen andern Charakter eingegangen wäre,’ noemt het Nietzsche.
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+

Grieksche treurspeldichters haast al hun onderwerpen hebben ontleend aan de
+
Ilias-epopee. Hun personages zijn nog de halve goden en helden van den ouden
dat de dramatiek uit de
epiek
ontstaan is.
Homeros. Droomen en orakelen hebben rechtstreekschen invloed op het lot van
de menschen. Lijkplechtigheden, gevechten, belegeringen vullen de eigenlijke
handeling. Terecht zeide Victor Hugo: ‘ce que chantaient les rhapsodes, les acteurs
le déclament: voilà tout.’ Het onderscheid tusschen den werkelijk en enkel epischen
en den dramatischen dichter is het volgende. De eerste ziet tafereelen, de tweede
handelingen; de eerste ziet beelden, de tweede hoort ze spreken. Het is overigens
bekend, dat de grootste dramatische dichters over een machtig episch talent
beschikten. In de meesterstukken van Shakespeare evengoed als in die van Vondel
en Racine komen talrijke verhalende en beschrijvende brokken voor, welke als
onnavolgbare modellen in het vak mogen beschouwd worden. (Het verhaal van den
bode in Gijsbrecht van Amstel, dat van de Keulsche burgeren in De Maagden, de
beschrijving van den val der engelen in Lucifer).
+
3. Ondanks dit alles behoudt Lessing's stelling al haar waarde: ‘ein Drama ist
+
ein um so volkommeneres Gedicht je mehr es Drama ist.’ Juist omdát het een
Toch moet het drama een
drama
zijn.
drama is, moet de handeling hoofdzaak blijven. Hiermee is echter niet gezegd,
dat het zijn waarde dient te ontleenen aan uitwendige gebeurtenissen, hoe aangrijpend
die dan ook voor den grooten hoop mogen zijn.+ Was dit het geval, dan zou het
overbodig wezen, de personages niet enkel handelend, maar ook sprekend te doen +Hoe men deze woorden
optreden. De pantomime en het levend beeld zouden aan dat doel immers volkomen moet verstaan.
beantwoorden. De ware bestemming van het drama is echter een andere: het moet
ons inwijden in hetgeen daar omgaat in de zielen van de in de handeling betrokken
menschen. Het moet uitgaan, niet
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van de gebeurtenissen, maar van de menschen zelf. De gebeurtenissen moeten de
gevolgen zijn van het samentreffen, vriendelijk of vijandelijk, van deze menschen,
van hun wil en wederwil, van hun deugden en ondeugden. Niet de botsing van stof
tegen stof, maar die van gedachte tegen gedachte, van hartstocht tegen hartstocht, is
de ware inhoud van het drama.
+
4. Na dit alles laat zich, naar onze meening, het drama het best omschrijven als
+
de waarschijnlijkst en levendigst mogelijke voorstelling van een in haar begin,
Omschrijving van het
drama
in het algemeen.
ontwikkeling en afloop beschouwde botsing tusschen personen van een sterk
uitgesproken karakter, die wederkeerig den invloed ondergaan van elkanders willen
en handelen en terzelfdertijd blootgesteld zijn aan het ingrijpen van de machten der
natuur en de wetten der wereldorde.
+
Met opzet wordt hier nadruk gelegd op de actie en reactie van de personen, om
al dadelijk en vooml te doen uitschijnen, dat de handeling moet voortvloeien uit +Waaruit de handeling moet
de karakters, terwijl deze nooit ten behoeve van de handeling mogen opgevat of voortvloeien.
gewijzigd worden. ‘Was die eigentliche Grösse der dramatischen Composition
ausmacht,’ zegt Heinrich Bulthaupt, ‘das ist, dass eine jede Scene sich logisch aus
der voraufgehenden entwickelt, und dass die dramatische Handlung von den Personen
selbst geschaffen wird.’ In al wat er op het tooneel gebeurt, moet men de gevolgen
kunnen zien van de inwendige roerselen en drijfveeren, van de goede of kwade
hartstochten van de handelende personen.
+
5. Met opzet ook wordt in deze omschrijving gesproken van de waarschijnlijkst
+
en levendigst mogelijke, en niet van de getrouwst mogelijke voorstelling. In de
Een drama is geen heusche
werkelijkheid.
dramatiek vooral doet zich de grenslijn tusschen kunst en natuur, poëzie en
werkelijkheid onmiskenbaar gelden. Hier meer dan elders is
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+

volstrekt realisme volkomen uitgesloten, en een zekere conventie, welke, wel te
verstaan, tot het kleinst mogelijke minimum dient teruggebracht te worden, is de +Wat verstaat men door
eerste en onontbeerlijke grondslag van elke dramatische schepping. En inderdaad, dramatische conventie?
van de planken af, die volgens het beroemde woord van Goethe die Welt bedeuten,
tot het dialoog en de taal toe, is alles in de dramatische kunst louter dichterlijk bedrog
en schoone schijn. Schoone schijn is het, een tijdgenoot te doen optreden in het kleed
en met het uiterlijk van menschen, die mijlen en jaren van ons scheiden; schijn is
het, Grieken, Egyptenaars, Romeinen en Italianen, de engelen des hemels en onze
eerste voorouders zich te doen uitspreken in onze eigen Nederlandsche taal; conventie
is het, niet alleen dichters en wijsgeeren, maar ruwe krijgslieden en onbeschaafde
boeren te doen spreken in welgebouwde verzen; conventie, elk op de planken zijnde
personage niet eer te laten spreken, dan wanneer een ander netjes heeft uitgesproken,
er nooit meer dan twee tegelijk het woord te laten voeren: conventioneel zijn ook de
a parte's, waarin de personages gedachten uiten, welke men in het gewone leven het
liefst verzwijgt...
+
Al dit ‘overeenkomstelijke’ echter is door den aard zelf van het kunstwerk en
door de wijze, waarop het alleen kán voorgesteld-, d.i. in het bereik van het publiek +Deze conventie gewettigd.
gebracht worden, volkomen gewettigd.
+
6. Uit deze bizondere voorwaarden moet men ook afleiden zekere voorschriften
+
van bouw, vorm en inkleeding, welke men als algemeene wetten van het
Voorschriften, die er uit
+
volgen
-:
dramatische vak mag beschouwen. De handeling, eenvoudig of samengesteld om
+
het even, moet een wel afgerond geheel uitmaken, waaruit alle overbodige
omtrent de handeling zelf,
bestanddeelen zorgvuldig geweerd zijn. Deze handeling moet begin en einde hebben.
Degene, die er belang in stelt, een gebeurtenis van eenig gewicht bij te wonen,
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stelt van zelf den eisch, dat men hem omtrent de oorzaak en nog veel meer omtrent
de gevolgen daarvan inlichte.+ Deze gebeurtenis moet zich geleidelijk ontwikkelen,
vermits zij de nabootsing is van een andere, die, zoo niet werkelijk voorgevallen, +haar ontwikkeling,
dan ten minste in werkelijkheid mogelijk is. Zooals Bulthaupt zegt: ‘Die Entwickelung
liegt in ihrem Wesen begründet und wie alles organische Leben aus einem Keim
erwächst, einen Höhepunkt erreicht und dann zurücksinkt, wird diese Entwickelung
parallel mit der Empfindung der Zuschauer eine wellenförmige sein.’ De handeling
moet ook volledig zijn. Al wat lezer of toeschouwer, oningewijden dus, behoeven
te weten, om er de toedracht en beteekenis van te begrijpen, moet in het licht gesteld
worden. Dit is alleen mogelijk op voorwaarde, dat verscheiden kleinere
gebeurtenissen, die als oorzaak en gevolg tegenover elkander staan, en te zamen tóch
een eenheid uitmaken, onze zinnen achtereenvolgens bezighouden. Om de aandacht
te boeien op duurzame wijze, om ze tot het einde toe gaande te houden, is het noodig,
dnt niet steeds dezelfde, maar dat opvolgenlijk gewaarwordingen van verschillenden,
ja tegenstrijdigen aard in ons opgewekt worden. Aan een zelfden, te lang volgehouden
indruk gewennen zich onze zinnen te licht: afwisseling is noodig en kan alleen ‘met
toenemende kracht de hoofdimpressie doen terugkeeren en de levendigheid daarvan
behoeden voor ontijdige verslapping’ (Schiller).
+
De handelende personen moeten met elkander spreken (dialoog), want de
dramatische dichter moet zelf geheel en al verdwijnen, wil hij het drama, dat zich +de personen, en hoe zij zich
moeten uiten.
op zijn bevel gaat ontrollen, werkelijk objektief maken. Het dialoog kan zelfs
beschouwd worden als de hoofdzaak: het grootste deel van de handeling ligt er in
opgesloten. Zekere personages zullen min of meer lange alleenspraken houden, omdat
de
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dichter alleen, door hen luidop te laten denken, ons kan inwijden in het verborgen
leven van hun ziel.
+
Ten onrechte beweren sommigen, dat de alleenspraken den gang van een
+
dramatisch werk verlammen. Dit doen alleen verkeerd aangebrachte of
De alleenspraken.
nietszeggende monologen. Wanneer echter het monoloog in onmiddellijk, voor
iedereen gemakkelijk te vatten verband staat met de handeling; wanneer het werkelijk
daarop berekend is, om die gevoelens en gedachten te doen kennen, welke de
menschen in den dagelijkschen omgang zorgvuldig voor elkaar verborgen houden
en die dus ook in het dialoog geen plaats vinden; wanneer het ons de mden doet
kennen, waarom een personage deze gebeurtenis verlangt of voor die daad
terugschrikt, - gebeurtenis of daad, welke natuurlijk van werkelijk belang is voor het
geheele drama, - dan verlamt de alleenspraak den gang van het stuk niet, dan motiveert
zij integendeel een gewichtig oogenblik van het zich voldingende proces. (In dit
opzicht zijn het beroemde monoloog van Hamlet: to be or not to be, that is the
question, - te zijn of niet te zijn, dat is de vraag, alsmede verscheiden monologen
van Goethe en Lessing onovertroffen modellen1).
+
Daar een dramatisch spel moet beperkt blijven binnen de tamelijk enge grenzen
+
van drie, vier of vijf uren en van een enkele plaats, - den schouwburg -, is de
Dramatische soberheid en
beperking.
dichter genoodzaakt, niet alleen de grootst mogelijke soberheid en den strengsten
eenvoud in acht te nemen, maar tevens door scherper

1) In zijn boek over Shakespeare, bl. 194, schrijft Mézières: ‘Le monologue, excellent pour
peindre les hésitations de l'àme, la lutte des sentiments contradictoires, perd une partie de
son mérite quand il n'est plus qu'une confidence brutale faite par le héros aux spectateurs,
l'annonce des scènes qui vont se succéder, et l'exposé de quelque dessein arrété depuis
longtemps.’
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omtrekken en krachtiger kleuren zijn personages meer uitsprong te verleenen.
Eindelijk, daar de belangstellenden in zijn werk alleen ‘menschen’ kunnen zijn, moet
hij er naar streven, het menschelijke, in al wat er in zijn spel gebeurt, te doen
uitkomen.+ Wie het spel leest of hoort, moet zonder veel moeite zich zelf kunnen
+
denken in de plaats van elk handelend personage; hij moet, om met Schiller te
Alles in het drama moet
menschelijk
zijn.
spreken, zijn eigen ik, als het ware buiten zich zelf, in den persoon van elken held
of elke heldin van het drama terugvinden. Dit is nu alleen mogelijk, wanneer de
schepselen van den dichter, ook wanneer ze in meer dan éen opzicht uitzonderlijke
wezens zijn, toch een groote dozis van algemeen menschelijke waarheid in zich
dragen.
+
Toch schijnt Schiller te ver te gaan, wanneer hij in ‘Ueber die tragische Kunst,’
+
houdt staan dat: ‘Wesen, die sich von aller Sittlichkeit lossprechen, wie sich der
Een overdrijving van
Aberglaube des Volks oder die Einbildungskraft der Dichter die bösen Dämonen Schiller.
malt, und Menschen, welche ihnen gleichen, Wesen, die von dem Zwange der
Sinnlichkeit befreit sind, wie wir uns die reinen Intelligenzen denken,’ niet deugen
voor een treurspel of een ander dramatisch gedicht. Natuuriijk zal degene, die zulke
personages verkiest, niets anders kunnen dan ze, zoowel uiterlijk als innerlijk, als
menschen voor te stellen. Dit deed Vondel in zijn meesterstuk Lucifer, en weinig
minder Goethe, waar hij den boosaardigsten van alle demonen in zijn onvergetelijken
Mephistopheles belichaamde.
+
7. Wat betreft de eenheid van handelling en van held van het drama, hiervoor zij
+
het genoeg te verwijzen naar 17 en 18 van het vorige hoofdstuk, waar over
De eenheden.
diezelfde eenheden in het epos gehandeld wordt.
Merken wij hier enkel het volgende op. Het zou moeilijk vallen goed te maken,
dat de groote Grieksche dramaturgen
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zelfs de eenheid van handeling zouden opgevat en verwezenlijkt hebben in denzelfden
engen en schoolschen zin als Boileau en zijn tijdgenooten. Villemain heeft reeds
bewezen (Cours de Littérature), dat zij in meer dan éen van hun beste werken
verscheidene verwikkelingen tegelijk behandelden, aldus aan meer dan éen
zoogenoemd ‘centre d'intérêt’ een plaats inruimend. Meer dan éens ook laten zij
twee personages in de belangstelling van den lezer of toeschouwer naar den voorrang
dingen1).
+
8. Boileau vat in de twee volgende verzen van zijn Art Poéteque de drie eenheden,
+
welke, volgens hem en zijn tijdgenooten, de dramatische dichter gedwongen is
De eenheid van tijd en
plaats.
in acht te nemen, te zamen:
‘Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu' à la fin le théêtre rempli.’

Zeer ten onrechte poogde echter de XVIIe eeuw een dergelijk, drieledig
+
Hoe men ze in de XVIIe
voorschrift af te leiden uit Aristoteles aan den eenen -, uit het voorbeeld van de
eeuw
verstond.
groote Grieksche treurspeldichters aan den anderen kant. De wijsgeer van Stagyra
heeft niet alleen nergens de eenheid van plaats voorgeschreven, maar zelfs die van
tijd enkel als bij zijn landgenooten gebruikelijk, als passend bij de toenmalige
ontwikkeling van het Helleensche tooneel, vermeld. Hij bepaalt er zich toe, den
dramaturg een tijdduur aan te bevelen, dien de geest gemakkelijk en zonder inspanning
kan omvatten, bv. het tijdsbestek, dat verloopt tusschen twee op- en ondergangen
van de zon.
+
Het tooneel der Ouden, groot genoeg om in éen keer
+

+

Het tooneel der Ouden.

1) Euripides' Hekabe bevat een tweevoudig onderwerp: het dooden van Poluxena, Hekabe's
dochter, op Achilleus' graf, en de wraakneming van Hekabe over den op haar zoon, Poludoor,
door Polumestoor beganen moord.
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dertigduizend, - Platoon zegt het in zijn Sumposion, - en soms, zooals te Ephesos,
zes en vijftigduizend toeschouwers te bevatten, zag er, zonder dak, niet eens door
tapijten afgesloten, verlicht door de volle zon en doorwaaid door den vrijen landwind,
geheel anders uit dan onze veel kleinere en duffe schouwburgzalen. De skênè, d.i.
het eigenlijke tooneel, was zoo ongemeen groot, dat het tegelijkertijd het in- en
uitwendige van een paleis of een tempel, van een stad of een legerkamp, ja soms een
geheel landschap met bergen, torens, een haven en de zee kon bevatten. Van eigenlijke
tooneelveranderingen, zooals bv. onze ‘veranderingen-in-'t zicht,’ was er bij hen
geen spraak, en dat hoefde ook nauwelijks, vermits de dramaturg, al naar de handeling
het meebracht, zijn personages van het éene punt van het tooneel naar het andere
kon verplaatsen1). De eenheid van tijd alleen was volgens den smaak der Grieken,
zoo niet een volstrekte vereischte, dan toch een welkome hoedanigheid.+ Immers, in
+
al hun stukken treedt het koor op, als de vertegenwoordiger en de tolk van het
De eenheden van tijd en
plaats
bij de Grieken.
toeschouwende volk zelf. Daar nu dit koor, de gansche handeling door, én op
dezelfde plaats, in de orchestra, én uit dezelfde personen samengesteld bleef, zouden
de Grieken het als min of meer onnatuurlijk hebben aanschouwd, indien zij zich de
op het tooneel handelende personen opvolgenlijk in al te zeer van elkaar verwijderde
plaatsen hadden moeten denken2). De al te strenge opvatting van de twee laatste
eenheden was voor de ontwikkeling van de

1) Toch verplaatsten ook zij soms de handeling. Zoo bv. in Aischulos' Eumenieden, die
beurtelings te Delphos en te Athene spelen; in Ajas, waarin men ons van het Grieksche kamp
naar de zeekust overbrengt.
2) Op uitstekende manier toont de geleerde Patin aan, dat bij de Grieken de eenheden van tijd
en plaats het gevolg waren van de onafgebroken aanwezigheid van het koor: ‘Comme le
choeur ne quittait jamais la place particulière qui lui avait été assignée dans l'enceinte du
théàtre, comme il ne perdait par l'action de vue et qu'il y intervenait à chaque instant, les
unités sévères qui la limitent sous le rapport du temps et du lieu s'établirent en quelque sorte
toutes seules et nécessairement. Comment changer une scène qui ne cessait d'étre occupée?
Comment faire illusion sur la durée d'une pièce que l'aspect d'un acteur toujours présent
permettait de mesurer avec exactitude?’ Etudes sur les tragiques grecs, I, 10.
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Latijnsche en Fransche en van de grootendeels op Latijnschen en Franschen leest
geschoeide Nederlandsche dramatiek, in meer dan éen opzicht nadeelig.+ Zij gaf
+
aanleiding tot het inlasschen van veeltijds op zich zelf merkwaatdige, maar de
Nadeelen van de klassieke
eenheden bij Franschen en
handeling verlammende verhalen, waarin dan door een enkelen persoon
gebeurtenissen meegedeeld of verklaard werden, welke, met de hoofdhandeling Nederlanders.
rechtstreeks in verband staande, veel doelmatiger voor den toeschouwer zelf waren
vertoond geworden. Bij de Franschen1) maakten zij het zelf noodzakelijk, voor het
geheele drama een soort van onzijdig terrein te bedenken, namelijk, het zoogenoemde
en tegen alle waarschijnlijkheid zoo deerlijk aandruischende péristyle, d.i. een soort
van voorportaal, halle of zuilengang, waar, elk op zijn beurt, de onderscheiden
partijen, in de handeling betrokken, de vervolgden na de vervolgers, de dwingelanden
na de verdrukten, de samenzweerders na de door hen bedreigden, de martelaars na
hun beulen, en omgekeerd, als gebeurde het volgens een onderlinge overeenkomst,
hun geheimste plannen komen ontsluieren. Tevergeefs heeft men zich dan ook
beroepen op natuurlijkheid en waarschijnlijkheid, om dergelijke voorschriften te
rechtvaardigen.

1) Volgens abbé d'Aubignao moest de geheele handeling binnen de grenzen van een enkele
plaats en het bestek van een enkelen dag beperkt blijven.
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+

‘Als men zich kan verbeelden,’ zegt Jonckbloet, ‘dat in die twee of drie uren, dat
+
de vertooning duurt, het toege stane etmaal en niet zelden anderhalf etmaal is
Wat wij heden van de
klassieke
eenheden moeten
verloopen, dan zal men zeker niet het onmogelijke vergen van zijn verbeelding,
denken.
om een langer tijdsverloop tusschen de verschillende bedrijven aan te nemen. Ook
de eenheid van plaats is aan de handeling niet bevorderlijk, evenmin als zij
waarschijnlijk is. Wanneer wij in onze verbeelding ons achttienhonderd jaar terug
naar Alexandrië kunnen verplaatsen, om ons de geschiedenis van Cleopatra voor te
stellen als daar op 't oogenblik vóor ons gebeurende, dan is deze tweede schrede
zeker niet moeielijk, die ons in hetzelfde stuk van Alexandrië naar Rome doet
overstappen.’
Met het oog op de inrichting van de hedendaagsche schouwburgen, daarbij
overigens rekening houdende met de veel grootere spankracht van verbeelding, eigen
aan de Duitsche volkeren, kan men gerust zeggen, dat veranderingen van tijd en
plaats bij het behandelen van elke eenigszins ingewikkelde fabel, in een modern
drama zoo niet volstrekt vereischt, dan toch wezenlijk geoorloofd zijn.
Onze eigen Nederlandsche dramaturgen hebben zich, eilaas, veel te vroeg
verwijderd van de oorspronkelijke, door en door Duitsche opvatting van de schrijvers
onzer middel-eeuwsche mysteriespelen, abele-spelen en esbattementen. Zelfs zonder
eenige tooneeldecoratie schrikten dezen er niet voor terug, om het eene tooneel in
Sicilië en het andere in Afrika of in Azië (Esmoreit), het eene voorval op de zee en
het andere in een visschershut op de duinen (Van het Visscherken) te laten plaats
grijpen. Aan deze vrije, niet door een vooraf klaargemaakt stelsel, maar door de
logica der dingen beheerschte opvatting, bleven de groote Germaansche dichters,
Marlowe, Shakespeare, Otway, Beaumont en Fletcher in
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Engeland, Goethe, Schiller, Lessing, Kleist, Grabbe, Grillparzer, in Duitschland, in
hun meeste scheppingen getrouw.
Coster, Hooft, Vondel, Brandt en van der Goes ontwikkelden zich naar Grieksche
en Latijnsche (Seneca) - Rotgans, Rodenburg, Huydecoper, Feith, Bilderdijk, van
Haren, de Lannoy naar Fransche modellen (Corneille, Racine, Voltaire).
+
9. Nog een ander voorschrift heeft men ten onrechte uit het voorbeeld der Grieken
+
willen afleiden, dat namelijk, hetwelk Horacius in zijn Ars Poëtica uitdrukt in
Hetafschrikwekkende.
zijn vaak verkeerd begrepen vers:
Neu coram populo Medea pueros trucidet!
(Dat Medea haar kinderen ten aanzien van het volk niet verwurge!)

In werkelijkheid wisten de Grieken evengoed profijt te trekken uit de zoogenaamde
horreur tragique, uit het afschrikwekkende, als veel later Shakespeare en Calderon
de la Barca. ‘Les Grecs,’ zegt Voltaire, ‘ont hasardé des spectacles non moins
révoltants que nous. Hippolyte, brisé par sa chûte, vient compter ses blessures et
pousser des cris douloureux. Philoctète tombe dans ses accès de souffrances: un
sang noir coule de sa plaie. Edipe, couvert du sang qui dégoutte encore du reste de
ses yeux qu'il vient d'arracher, se plaint des dieux et des hommes; on entend les cris
de Clytemnestre que son propre fils égorge et Electre crie sur le théâtre: Frappez,
ne l'épargnez pas, elle n'a pas épargné notre père. Prométhée est attaché sur un
rocher avec des clous qu'on lui enfonce dans l'estomac et dans les bras. Les Furies
répondent à l'ombre sanglante de Clytemnestre par des hurlements sans aucunes
articulations. L'art était dans son enfance du temps d'Eschyle comme à Londres du
temps de Shakespeare.’
Toch is en blijft het een eisch van alle ware litteraire kunst, dat de actie veel meer
op geest en gemoed dan op
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zinnen of zenuwen moet berekend zijn. Zijn zinnelijke gewaarwordingen, op zich
zelf, nóg zoo machtig, zeker is het toch, dat zij, herhaald, aldra vermoeien, ja, zelfs
walgen. Dit is dan ook de bij uitstek gegronde reden, waarom schrandere
tooneelbestuurders er voor zorgen, dat moordtooneelen, zelfs wanneer de schrijvers
ze op de planken willen voorstellen, óf achter de schermen, óf ten minste achter een
doek voltrokken worden. Zoo bv. het versmachten van Desdemóna door
Othello-Rossi. ‘Quand le théêtre,’ zeide Saint-Marc Girardin, ‘fait prévaloir les
émotions du corps sur les émotions de l'esprit, il se rapproche du cirque; mais il en
est aussitôt puni par une grande décadence.’ Iets anders is dan ook - éen of meer
menschen op het tooneel te laten dooden, iets anders - de bebloede of verminkte
lijken van de elders omgebrachten vóor het voetlicht te laten dragen. Dit laatste nu
verzuimden de Ouden niet. Zoo brengt Klutemnaistra Agamemnoon en Kassandra
niet om op de planken, maar - onmiddellijk na de daad - worden hun lijken uit het
paleis gebracht. In Ajas alleen heeft een slachting plaats vóor de oogen van de
toeschouwers; het zijn hier echter schapen, welke door den hoofdheld gedood worden.
+
10. Het is ook valsch te beweren, dat de oude Grieken in tegenstelling tot wat
door romantische dichters, zooals Shakespeare en Goethe, Victor Hugo en anderen, +Het tragische en het
gedaan is, het tragische en het komische angstvallig gescheiden hielden. Dit moge komische.
het geval zijn in de werken van Sophokles en in de meeste van Euripides, zeker is
het, dat het boertige naast het treurige zijn plaats vond in meer dan éen treurspel,
zelfs van den hoogsten bloeitijd. In het eerste bedrijf van Helena voert Menelaos
met de deurwaarderes van het paleis een gesprek, dat men zou kunnen vergelijken
met het gesprek van Macduff met den portier van Macbeth's slot bij Shakespeare.
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Men raadplege in den Alkestes van Euripides het tooneel, waar Herakles zijn honger
verslaat; in liet vierde bedrijf van Orestes het tooneel met den Phrugiër, enz.. Victor
Hugo sloeg den nagel op den kop, toen hij zeide: ‘Il y a trop de nature et d'originalité
dans la tragédie grecque pour qu'il n'y ait pas quelquefois de la comédie’.
+
11. Uit hetgeen wij in 6 gezegd hebben over de noodzakelijke hoedanigheden
+
van een dramatische handeling, laat zich zoo niet de noodwendigheid dan toch
Over den bouw van het
de wenschelijkheid afleiden, om de geheele, door een doelmatige keuze van alle drama.
overtolligheid ontdane handeling, in een zeker aantal deelen te versnijden, welke elk
voor zich een stadium van het geheele verloop in beeld brengen. Deze deelen noemt
men bedrijven, akten, handelen, Hgd. Akte, Aufzüge, Fr. actes. Deze handelen worden
op hun beurt versneden in kleinere deelen, den trapsgewijzen gang, de logische
opvolging van gebeurtenis na gebeurtenis weergevende. Deze kleinere deelen noemt
men tooneelen, scènes, wanneer men elk dier deelen beperkt door een verandering
van plaats, en bijgevolg, in onze hedendaagsche schouwburgen, ook van
tooneelschikking; men noemt ze opkomsten, Auftritte, wanneer men zulk een deel
als volledig beschouwt, zoo vaak een nieuw personage optreedt of een van de
voorhanden zijnde zich verwijdert.
+
Het gaat niet aan, eens voor altijd en voor alle dramatische stoffen eenzelfde
geijkt getal bedrijven vast te stellen. Het is zelfs niet onmogelijk te bewijzen, dat +Het getal bedrijven.
de Grieken deze verdeeling niet kenden. De Romeinen maakten er echter een bepaald
voorschrift van, zooals blijkt uit Horatius' verzen:
Neve minor, neu sit quinto productior actu
fabula.....

‘Niet min en niet meer dan vijf handelen mag de fabel omvatten.’
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Er zijn treur- en blijspelen evengoed van een enkel als van twee, drie, vier of het
klassieke getal van vijf bedrijven. Er zijn ook voortreffelijke stukken, die niet eens
in akten, maar uitsluitend in tafereelen verdeeld zijn, d.w.z. in partijen, fragmenten
als het ware, die wel zeer innig met elkander verbonden zijn, doch ieder een nieuwe
tooneelverandering noodzakelijk maken.
+
12. Over den machtigen invloed, dien het drama op den mensch uitoefent, zal
verder, in een aan het treurspel gewijd hoofdstuk breedvoeriger gesproken worden. +Invloed van het drama.
Daar het drama, zooals Shakespeare het uitdrukte, ‘de natuur als het ware een spiegel
vóor oogen houdt, de deugd haar eigen aanzicht, de boosheid haar eigen trekken
toont’; daar het, overigens, de gebeurtenissen zelf zich in hernieuwde waarheid vóor
ons doet ontrollen, grijpt het veel machtiger aan dan, gescheiden, lyriek of epiek
zulks doen kunnen. Zeer treffend schreef Shelley in zijn A Defence of Poetry: ‘De
verbeelding wordt verruimd door een saamvoelendheid met passies zóo machtig, dat
zij invarend, dát wat hen opneemt, doen uitzetten; de goede neigingen worden
versterkt door medelijden, verontwaardiging, schrik en rouwsmart; en een
hooggeheven kalmte zet zich voort van uit de verzadigdheid van dit hooge worstelen
tot in het tumult van het dagelijksch bestaan; de misdaad zelf staat rein van de helft
van zijn gruwlijk- en al zijn besmettelijkheid, voorgesteld als zij wordt als de
noodlottige consequentie van onpeilbare natuurkrachten; de dwaling is voortaan
zonder opzet en geen mensch kan haar meer koesteren als het knutselwerk van zijn
keus. In een drama van de hoogste soort is weinig voedsel voor wrok of bedilzucht;
het leert eer zelfkennis en eerbied voor zich zelf. Noch het oog noch de geest kan
zich zelf zien, dan weerspiegeld in dat, waarop het lijkt. Het drama, zoolang het
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poëzie uit, is als een prismatische en veelzijdige spiegel, die de helderste stralen van
de menschennatuur verzamelt en verdeelt en hervoortbrengt uit de simpelste
elementen, en ze aandoet met schoonheid en majesteit, en vermenigvuldigt al wat
hij afspiegelt en begiftigt het met het vermogen, zijn gelijken weer voort te brengen
overal waar het valt....’
‘Twee dingen doet het poëtisch vermogen; ten eerste, bouwstoffen tot genot, macht
en kennis, schept het; ten tweede steekt het het verlangen aan in den geest, die
bouwstoffen te rangschikken naar een zekere maat en rhythme, die de schoone en
goede mag worden genoemd. Nooit zijn zijn werkingen meer wenschelijk, dan in
tijden dat, door een overgroei van het zelf- en rekenbeginsel, de opeenhooping van
de bouwstoffen van uiterlijk leven te groot is voor de som van macht, die aanwezig
is om ze om te scheppen naar en te doen opnemen onder de innerlijke wetten van
den menschengeest. Het lijf is dan te log geworden voor den geest, die het bezielen
zal.... Het enthousiasme voor deugd, liefde, landsliefde en vriendschap hoort bij zulke
gevoelingen,’ als de poëzie verwekt, ‘en zoo lang ze duren, ziet men zijn zelf als wat
het is: een deel van het heelal. Dichters zijn niet enkel, als geesten van de allerfijnste
saamstelling, onderhevig aan deze gewaarwordingen, maar zij kunnen al wat zij
bevatten kleuren met die vluchtige verven van die etherische wereld; een woord, een
trek in de voorstelling van een feit of een hartstocht, zal de tooversnaar raken, en
weer opwekken in hen, die ooit zulke aandoeningen beleefd hebben, het slapende,
het koude, het begraven beeld van het verleden. Poëzie maakt dusdoende onsterfelijk,
al wat er best en allerschoonst in de wereld is.... Poëzie ontredt aan de vergetelheid
de neerdalingen van de godheid in den mensch.’
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Tweede hoofdstuk.
I. Oorsprong van Tragoedie en Komoedie.
+

1. Een zeer eigenaardige opmerking is het van Nietsche, dat aan elke van de beide
groote kunstgodheden van de oude Helleenen, een van de andere door oorsprong +Tweeërlei kunst.
en doel zoo niet volkomen dan toch grootendeels verschillende kunst beantwoordt,
namelik de apollinische, welke de plastiek en de epiek, en de dionusische, welke de
muziek en de daarmee verwante vakken, dus ook de lyriek omvat. Een langen tijd
ontwikkelden zich deze beide kunsten afzonderlijk, ja, vijandelijk als 't ware, in
gestadigen wedijver, welke van beide den hoogsten graad van volmaaktheid zou
bereiken. Er was niets minder toe noodig dan wat Nietsche genoemd heeft ‘einen
metaphysischen Wunderakt des Hellenischen Willens,’ om de appollinische opvatting
met de dionusische te verzoenen, en nu heeft het zeker wel zijn zeer treffende
beteekenis, dat deze verzoening, deze ‘Paarung’, zooals de Duitsche wijsgeer ze
noemt, plaats vond in het geschiedkundig tijdvak, waarop de kleine Helleensche
natie juist haar wil een noch vroeger noch later geëvenaarde hoogte van kracht en
dracht wist op te voeren: dat namelijk van de Medische oorlogen.
Nu werd een nieuwe kunstsoort geboren, welke, dionusisch door den geest en in
de innerlijke opvatting, tegelijk apollinisch door de uiterlijke verwezenlijking zou
wezen, - de Attische tragoedie.
+
2. De oorsprong van de tragoedie moet gezocht worden in de feestviering ter eer
+
van Dionusos, zooals die bij de Grieken ten minste tot ongeveer 340 vóor onze
Dionusische oorsprong van
de tragoedie.
tijdrekening jaarlijks plaats greep.
Dionusos, of - zoo men wil - Bakchos of ook Dithu-
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rambos, was de zinnebeeldige voorstelling van den wijn, of, met meer nauwkeurigheid
uitgedrukt, de verpersoonlijking van de levenwekkende geesten, in den gewijden
drank opgesloten.
+
De Dionusos-mythe kan worden samengevat als volgt:
+
zijn vader is Zeus, de hemel;
De mythe van den Wijngod.
zijn moeder is Semele, de druiventros;
is deze gestorven dan rijt Zeus haar moederboezem met zijn bliksem open en doet
er zijn zoon uit te voorschijn komen.
+
De natuurlijke beteekenis van de geheele fabel wordt door deze beknopte opgaaf
duidelijk genoeg bewezen. Dionusos is een plantengodheid, net zoo als bv. bij de +Haar beteekenis.
oude Germanen Woden, Frikka en Ostara dat waren. Nu is het een uitgemaakt feit,
dat de vereering van alle dergelijke godheden en demonen overal gepaard ging met
feestelijkheden, waarvan men het dramatisch karakter ten onrechte zou pogen te
ontkennen.
+
Bij de oude Grieken bestond de Dionusosviering (de landelijke Dionusiën,
Διονύδιαι, τα , ατ α γ ύς, waarschijnlijk ut de tweede helft van November +De Dionusosviering omvat
een dubbele handeling.
of in de eerste van December), voor zooveel men uit de vrij karige en duistere
bronnen kan opmaken, in twee van elkaar onderscheiden handelingen, waarvan de
eerste een ernstig, ja godsdienig karakter, de tweede integendeel een luimig en
volkomen wereldsch karakter vertoonde.
+
3. De ernstige handeling. Men beweert, dat men ter eer van Dionusos een bok
+
(τ άγος) slachtte en den verschen wijn plengde.
De eerste of ernstige
handeling:
slachting van een
Op zeer uiteenloopende wijs verklaart men, waarom juist een bok en niet eenig
bok.
ander dier moest geslacht worden. En nu meent men de meest aannemelijke
verklaring te vinden in het reeds bedoelde natuurlijke karakter van de feestviering
zelf. De bedoeling was immers, om, na de vervaardiging van den nieuwen wijn, den
goddelijken gever met een offer te
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danken. Het lijdt geen twijfel, of deze plechtigheid werd aanvankelijk op den akker
of in den wijnberg zelf gevierd op den laatsten dag van den wijnoogst. Daar men nu,
om den versch gepersten drank van deze plaats naar de woning des eigenaars te
brengen, lederen zakken noodig had, die men gewoonlijk van bokkenhuiden maakte,
lag het vóor de hand dat men, ten einde boete te doen voor het dooden van het dier,
het vleesch en bloed van hetzelve opdroeg aan den schenker van den gewijden drank.
Van het platteland gingen deze feesten van lieverlede naar de steden over. Na
Peisístratos' tijd vierden de stadbewoners, die van Athene althans, het feest van den
nieuwen wijn in de eerste maand van het nieuwe jaar en wel in het dal Limnai, waar
zich het Lênaion, de tempel van de bedoelde godheid, bevond.+ Een dergelijke
+
offerplechtigheid ging natuurlijk gepaard met alleenzangen of koren, en daar nu
Het koor van de bokken en
degenen, welke aan dat koorgezang deelnamen, boksvellen plachten aan te trekken, de allereerste tragoodia.
om in deze verkleeding Saters voor te stellen, volgens Horatius capripedes satyri,
noemde men zulk gezang tragoodia, d.w.z., gezang van de bokken.
Naar het schijnt bestond het koor der bokken ten minste rond 600 v. C. uit een
vijftigtal personen. Nu kan men zich zeer goed voorstellen, hoe, in den aanvang, een
of ander door het genot des wijns in geestvervoering ontstoken vierder, later dan
wellicht de beste zanger of ook de aanvoerder van dit koor, gedurende een pauze de
offertafel (eleos of thumele) besteeg, en een alleenzang voordroeg, waarin een of
ander lotgeval van Dionusos in trocheïsche verzen werd beschreven.
+
Herinneren wij ons nu even, wat wij, aan het hoofd van dit hoofdstuk zeiden van
+
de wijze, waarop de apollinische kunst zich met de dionusische verzoende en
Hoe het apollinische uit het
die nusische geboren werd.
vermengde, dan kunnen wij ons best voorstellen, hoe, in de oudste tijden,
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een of ander door de natuur met dichterlijke begaafdheden toegerust medevierder
van de Dionusiën,- van mystieke dronkenschap buiten zich zelf, boven zich zelf, zoo
men wil, - daar ergens, op eenige schreden van de reiende en zingende bokken
neerzinkt, en hoe hij thans, in een volgens het Grieksche bijgeloof door Apolloon
gezonden droomgezicht, een of ander gewichtig voorval uit het leven van
Dionusos-Bakehos, met al de aanschouwelijkheid van een geschilderd of
gebeeldhouwd kunstgewrocht, vóor het oog van zijn ziel verrijzen zag.
Dit apollinische vizioen was om zoo te zeggen het gevolg, de vrucht van den
dionusischen roes, terwijl deze - omgekeerd - toch ook weer tot nieuwe vereering
van den Wijngod door het genieten van zijn gaven en het daardoor bedwelmen van
de zinnen moest aanzetten.
+
Zoo was dan het beeld, de plastische voorstelling, geworden tot de natuurlijke,
+
bijna noodzakelijke aanvulling, tot de bekroning en vrucht van de muziek.
Beeld en muziek vullen
+
elkander
aan.
4. Het was de Korinther Arioon, die dit sologezang, dit gezongen verhaal, als
+
vasten regel invoerde. Rond 700 beroemt Archilochos er zich over, dat hij uitmunt
De lofzang scheidt zich af
van
de viering.
in het vóor de vuist voordragen van zulke dithuramben.
De onbekende nu, die, - priester of dichter of eenvoudig landman, om het even, voor de allereerste maal ver van alle gewijde plechtigheid, los van elke offerande,
zulk een tragoodia liet uitvoeren, die was de eerste uitvinder van de tragoedie.
+
5. Dat deze ongenoemde in zeer oude tijden moet geleefd hebben, laat zich
+
afleiden uit verschillige geschiedkundige gegevens. Van de vroegste eeuwen af
Oudheid van deze splitsing.
was onder de Grieken de gewoonte in zwang, goden en helden te laten voorstellen
door eenvoudige menschen, welke alsdan de kleedij en de attributen van deze goden
en helden aannamen. Zoo vertoonde men
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te Delphoi de fabel van Apolloon den Puthoondooder, en te Eleusis de geheele sage
van Demeter. De onderstelling is dan ook niet uitgesloten, dat men, Dionusos vierende,
allerminst den god zelf in de gedaante van een der koorzangers zal hebben laten
optreden, zoo men al niet zijn geheelen mythus veraanschouwelijkte.
+
Nu weten wij, hoe men, omtrent den tijd, waarop de dichteres Sappho leefde,
+
onder de Dorische bevolking van Sukuone reeds het lijden en den dood van
Epigenes.
Dionusos door levende menschen liet voorstellen. Epigenes, die dit natuurlijk uiterst
primitieve spel heeft uitgevonden, is dus de eerste, die een tragische daad, een drama,
tooneelmatig heeft laten opvoeren.
+
6. De oudste tragoediën kon men zich het best voorstellen als samenspraken
tusschen het koor aan de een, en het daarvan afgezonderd personage aan de andere +Hoe men zich de oudste
tragoediën moet voorstellen.
zijde, met dezen verstande, dat het koor nu zong, waar dit personage enkel als
spreker optrad.
+
Degene, die in dezen zin, de oorspronkelijke tragoodia wijzigde, was een Ioniër,
de Athener Thespis, geboren 580 v. J.C.. De persoon, welken deze tegenover het +Thespis.
koor plaatste, had een eenvoudig verhaal voor te dragen. Dit noemde men episoodion.
+
Hierbij beperkt zich Thespis' geheele invloed. Meer dan éen speler deed hij het
tooneel niet betreden. Toch wordt hem de uitvinding van de tooneelmom en van +Zijn invloed.
het tooneelkostuum toegeschreven. Geen enkel van zijn spelen is ons bekend. Alleen
hun titels zijn tot ons gekomen. Ten tijde van Aristophanes (Ve eeuw) waren te Athene
nog verscheidene dansen uit zijn stukken in zwang.
+
Een ander Athener, Phrunichos (511-476), liet verschillige, daaronder ook
vrouwelijke personen, doch nooit te gelijker tijd, alleen de een na den ander, ten +Phrunichos.
tooneele verschijnen.
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+

Hij stelde er zich niet mee te vreden, de levensvoorvallen der helden of de mythen
+
der goden voor te stellen; ook zijn eigen tijdgenooten bracht hij op het tooneel.
Hij brengt tijdgenooten op
het
tooneel.
Zijn voornaamste stukken waren: De Inneming van Miletos en de Phoinikische
Vrouwen.
Ook Choirilos (523-499) en Pratinas (500 v. J.C.) beoefenden het treurspel in zijn
eenvoudigsten, tot nu toe door ons blootgelegden vorm.
+
7. Het kluchtige deel van de Dionusosviering bestond in een joligen, woeligen
optocht van degenen, die den verschen wijn naar huis begeleidden. Zulk een stoet +Het kluchtige deel van de
Dionusiën.
noemde men thiasos. Vooraan, op een ezel of een karretje gezeten, reed de
diklijvige, wijnzatte Seilenos, de verpersoonlijking van den lederen zak. Saters,
kortstaartig en punthoornig, dreven geheele kudden geiten en bokken vóor zich uit,
gevolgd door personages die, versierd met de attributen van Pan, zonder ophouden
druiven in hun nappen uitpersten en er het vocht van genoten. Dan volgde Eros, de
liefdegod, omstooid van maagden en knapen, gevolgd door de Mainaden, voorgesteld
door vrouwen, die zich dronken gebaarden, en eindelijk een schaar Kentauren of
Paardmenschen. De geheele weg werd afgelegd in de meest uitgelaten, luidruchtige
vreugd; geen voorbijganger of hij werd geplaagd, bespot en uitgejouwd.
+
Aanvankelijk godsdienstig, ontaardde deze plechtigheid allengskens tot een
+
eenvoudig volksvermaak. Nu stelde men hoofdzakelijk voor, Komos of Kamos,
Hoe dit ontaardde: Komos.
d.w.z. Bakchos, beschouwd als verwekker van hartstochten en begeerten. Nu trad
hij op, omjubeld door met wijngaardloof gekroonde en fakkelzwaaiende jonge lieden,
vergezeld van fluitspelers en danseressen. Ook allerlei vermakelijke personages
maakten deel van zijn stoet en hielden niet op te zingen, te schertsen,
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te spotten. Zoo trok men van den wijnberg naar de woning van den eigenaar, om
aldaar deel te nemen aan een feestmaal, hetwelk met allerlei wilde spelen en dansen
afwisselde.
+
Uit dit feest, naar den naam van de voornaamste voorstelling, doch, volgens
+
anderen, naar den naam van de feestschaar, den zwerm van de deelnemenden,
Oorsprong van de komoedie
komos geheeten, ontwikkelde zich langzamerhand de komoedie. Evenals de mythus
of zinnebeeldig-godsdienstige voorstelling van Dionusos de oorsprong werd van de
tragoedie, zoo ook werden de menschelijke gevoelens, door den god verwekt, de
oorsprong van de tweede soort.
+
Naar het schijnt, beperkten zich de feestvierenden er niet toe, de toevallig
voorbijgaanden om deze of gene bespottelijke bizonderheid in het ootje te nemen; +en van haar hekelend en
zij begaven zich ook, ten minste bij nacht, naar de woning van zekere personen, beleerend karakter.
welke het in den loop van het jaar in het een of ander opzicht verkorven hadden, en
onthaalden deze zondaars op ketelmuziek en strafpredikaties. Aan deze omstandigheid
zou dan de komoedie haar hekelend en beleerend karakter te danken hebben.
+
Het was Susarioon, rond 580 uit de landstreek Tripodiskos naar Athene gekomen,
+
die eerst van allen het komos een eenigszins artistieken stempel bijzette. Men
Susarioon's invloed.
veronderstelt met reden, dat hij, zooals Thespis, een zanger van het koor zal hebben
afgezonderd. Men moet echter afdalen tot den tijd van Ekphantides, om van werkelijke
komoediën te kunnen spreken. Deze leefde omtrent 500 vóor onze tijdrekening.

II. Het ernstige Drama: de Tragoedie of het Treurspel.
+

1. Er zijn in werkelijkheid slechts twee dramatische dicht soorten: de tragoedie,
die aan het verhevene, en de komoedie,
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die aan het belachelijke beantwoordt. Alvorens nu vast te stellen, waarin deze beide
dichtsoorten bestaan, is het onontbeerlijk, het dubbele begrip van het tragische en
het komische zoo duidelijk mogelijk te omschrijven. In de eerste plaats is het volstrekt
noodzakelijk, deze beide begrippen niet te verwarren met het in het eerste hoofdstuk
uitvoerig besprokene begrip van het enkel dramatische. Het tragische en het komische
zijn van dit laatste onafhankelijk, evengoed als van elkander; zij bestaan vóor en
buiten het zuiver dramatische, hetwelk integendeel zoozeer van de twee eerste afhangt,
dat het alleen kan beschouwd worden als een uiterlijke gedaante, welke zij aannemen,
om in de kunst over te gaan.
+
2. Het begrip van het tragische en het komische kan, daargelaten alle dramatische
+
scheppingen van vroeger of later tijd, afgeleid worden uit de eenvoudige
Waaruit dient men 't begrip
beschouwing van het leven in het algemeen en van de plechtigste uitdrukking van van elke soort af te leiden?
het leven in het bizonder, namelijk - de wereldgeschiedenis.
Dat begrip bestond, vóor dat er van een dramatische kunst spraak kon zijn, en het
zou ook bestaan, als er nooit een enkele tragoedie of een enkele komoedie geschreven
was. Daaruit volgt nog geenszins, dat alle tragische of komische voorvallen, welke
het werkelijke bestaan oplevert, stof bevatten voor een dramatisch gewrocht; daaruit
volgt echter wél, dat alle gebeurtenissen, welke door de kunst als tragisch of komisch
bestempeld worden, moeten passen in het leven zelf.
Wat tragisch of komisch is in de werkelijkheid, past eerst dán in de kunst, als het
daarenboven ‘ook nog dramatisch’ is.
+
3. Men vergist zich, wanneer men het tragische, - om ons nu tot dit alleen te
+
bepalen, - verbonden acht met den hoofdheld alleen. Ook het lot van de
Tragische personen.
nevenpersonen, diegene niet uitgesloten, welke aan de geheele handeling slechts
lijdzaam deelnemen, kan tragisch zijn, zooals ten overvloede
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blijkt uit Cordelia en Edgar in Lear, Ophelia in Hamlet, Max en Thekla in Wallenstein,
Valentin in Faust.
+
4. Ook moet men niet denken, dat het tragische dient gezocht te worden in een
+
of andere verschrikkelijke ramp, welke door eigen misdaad of schuld van eenig
Het tragische ligt niet in
misdaad
of schulden.
personage wordt veroorzaakt. Wie dit beweert, gaat uit van een aan de kunst
vreemde, louter ethische, d.i. zedelijke redeneering. Zedelijke schuld van een of
ander tragisch held verzwakt, in stede van dien te versterken, den indruk van den
door die schuld teweeggebrachten noodlottigen afloop. ‘Ein Dichter,’ zegt Schiller
terecht in ‘Ueber die tragische Kunst,’ der sich auf seinen waren Vorteil versteht,
wird das Unglück nicht durch bösen Willen, noch viel weniger durch einen Mangel
des Verstandes, sondern durch den Zwang der Umstände herbeiführen....
So ist das Mitleid reiner, und wird durch keine Vorstellung moralischer
Zweck-Widrigkeit geschwächt.’
Zeker is het, dat er in de meeste als volmaakt tragisch geijkte verschijnselen, zoo
in het leven als in de kunst zelf, van geen zedelijke schuld kan spraak zijn.
+
5. Het aesthetische begrip van het tragische berust op een algemeene ethische
+
opvatting van het leven, welke in de Grieksch-heidensche aan den een en in de
Waarop berust het
Joodsch-kristelijke wereldbeschouwing aan den anderen kant nagenoeg in gelijke aesthetische begrip van het
gedaante voorhanden is. Al wat het leven en de historie als tragische verschijnselen tragische?
hebben gekenschetst, stemt met elkander zeer innig overeen in éen opzicht, nl. dat
een groote kracht, om liet even of zij er zich toe beperkt, te bestaan als bloote
eigenschap, dan wel of zij zich uit in werkzaamheid en daden, schipbreuk lijdt op
de niet te vermijden klippen van de begrensdheid, de ‘eindigheid’ zoo men wil, van
al wat menschelijk is. Het ligt dus opgesloten in de treffende tegen-
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strijdigheid die daar is tusschen die kracht of die eigenschap, die naar hoogere
volmaaktheid streeft of zich eenvoudig handhaven wil, en dátgene, wat deze kracht
of eigenschap komt vernietigen, onverschillig of deze vernietiging zich voordoet in
de gedaante van den dood of in die van eenigen machtigen invloed, die
langzamerhand, stuk vóor stuk, die kracht doet afnemen. In elk geval is het tragische
veel meer lijden dan doen. Eerst in den natuurlijken of zedelijken ondergang van den
mensch kan het zich in zijn volle kracht veropenbaren.
+
6. Dit tragische begrip motiveerden de Ouden bij middel van hun eigenaardige
+
opvatting van de voorbestemdheid of predestinatie van alle dingen, de Ανάγ η
Hoe de Ouden deze
overtuiging
wettigden.
of Μοι̃ α, het Fatum (het Noodlot, das Schicksal, le Destin): ‘ondanks zich zelf
is de mensch gelukkig of rampzalig, deugdzaam of misdadig.’ Zelfs de goden
ontsnapten niet aan de lotsbestemming van die zoo geheimzinnige als verschrikkelijke
macht, welke, van in alle eeuwigheid reeds, de draden van ieders bestaan gesponnen
had. Somtijds veropenbaarde zich de Anangkê door den mond van de Puthia of
Sibulla (zoo bv. in Koning Oidipous), soms in de gevolgen van overgeërfde schuld
(bv. in Orestes). Soms eindelijk veropenbaarde zij zich in de logiek zelf van de eigen
daden en den eigen wil der personages (nl. vooral in de treurspelen van Sophokles
en een enkelen keer bij Aischulos).+ Dat de Grieken, ondanks dit fatalisme, zich nu
toch den mensch denken konden als vrij over zijn daden beschikkende, als begaafd +Sloot dit fatalisme alle
met vrijen wil, ziedaar een eigenaardige tegenstrijdigheid, welke men te vergeef vrijheid uit?
zou beproeven op te helderen. Met deze fatalistische overtuiging vereenigde zich
daarenboven een tweede, welke ik, tot meer duidelijkheid, een pessimistische wensch
te noemen. ‘Der Grieche,’ zegt Nietsche, ‘kannte und empfand die Schrecken und
Entsetzlichkeiten des Daseins’; hij sidderde in zijn diepste wezen
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niet enkel voor de vernietigende natuurkrachten, die hij als titanische machten
opvattte, maar bovenal voor de Moira, het reeds hooger bedoelde Noodlot zelf. Om
hem nu te verzoenen met een van in alle eeuwigheid als gelukkig of ongelukkig
vastgesteld leven, te midden van een wereld, waar in elk kluitje aarde, in elk tochtje
lucht een verderven brengende kracht kan huizen, daartoe was het noodig, dat tegen
deze deels op werkelijke ervaring, deels op Oostersche overlevering berustende
zedelijke overtuiging, een andere, eveneens zedelijke, alleen uit bespiegeling
voortspruitende, kwam opwegen. In deze behoefte voorzag de leer van de Grieksche
goden. De geheele Olumpos was, voor den Helleen, niets anders dan een in hooger
glans stralend spiegelbeeld van zijn eigen menschbestaan. Zeker waren zij de
eeuwigen, en was hun bestaan er een van veel, veel hoogere orde; doch geen van
allen, die niet, evenals de Helleen zelf, geboren was geworden; die niet, evenals hij
zelf, had moeten strijden tegen allerlei vijandelijke machten; die niet, altijd evenals
hij zelf, een speelbal was in de hand van de vreeselijke Moira. Zóo nu, luidt de geniale
opmerking van Nietsche, zóo rechtvaardigden de goden het menschenleven, vermits
zij het, in zekeren zin, zelf meêleefden. En zie nu, welken wonderen invloed deze
tweede overtuiging uitoefende op de levensbeschouwing van de Helleenen. Dat ook
de goden, de eeuwige, almachtige goden dit ons leven leven, dát zet het menschelijk
bestaan zulk een waarde bij, dat ‘de homerische menschen geen eigenlijker smart
kennen dan de wetenschap, dat zij eens, vooral, dat zij eerlang uit dit leven moeten
scheiden.’
Zoo schonk hier dan het niet-zijnde, het enkel in-schijn-zijnde, het
in-de-verbeelding-aanschouwde, waarde aan het alleen-in-werkelijkheid-bestaande,
al was dit laatste ook nog zoo vol tegenstrijdig- en wederwaardigheden.
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De diepe blik, door den Helleen in het menschelijkbestaan geworpen; zijn innige,
vaste overtuiging, dat het tot schering en inslag nauw iets anders heeft dan kwalen
en nog eens kwalen, noopten, neen, noodzaakten er hem toe, uit zijn eigen ik de
geheele wereld van de Olumposbewoners te scheppen, om straks, in de aanschouwing
van deze, altijd van her de kracht te putten - tot voortleven en voorthandelen.
En zoo brengt dan de tragoedie, de tot kunst geworden voorstelling van goden én
menschen, dezen metafyzischen troost, ‘dass das Leben, im Grunde der Dinge, trotz
allem Wechsel der Erscheinungen unzerstörbar mächtig und lustvoll sei’ (Nietsche)1).

1) Ik weersta den lust niet, ten minste in een voetnota de meesterlijke ontwikkeling mee te
deelen, welke Nietsche van dezen processus geeft in zijn onvolprezen studie, Die Geburt
der Tragödie, bl. 56, ontegenzeggelijk het verhevenste en beste, dat nog ooit over dit
onderwerp geschreven is. Na aangeduid te hebben, hoe de alledaagsche werkelijkheid den
op schoonheid gestelden Helleen met zulk een ekel vervulde, dat zijn wilskracht er geheel
door verlamd was, gaat hij voort: ‘Jetzt verfängt kein Trost mehr, die Sehnsucht geht über
eine Welt nach dem Tode, über die Götter selbst hinaus, das Dasein wird, sammt einer
gleissenden Wiederspiegelung in den Göttern oder in einem unsterblichen Jenseits, verneint.
In der Bewusstheit der einmal geschauten Wahrheit sieht jetzt der Mensch überall nur das
Entsetzliche oder Absurde des Seins, jetzt versteht er das Symbolische im Schicksal der
Ophelia, jetzt erkennt er die Weisheit des Waldgottes Silen: es ekelt ihn.
Hier, in dieser höchsten Gefahr des Willens, naht sich, als rettende, heilkundige Zauberin,
die Kunst; sie allein vermag jene Ekelgedanken über das Entsetzliche oder Absurde des
Daseins in Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben lässt: diese sind das Erhabene
als die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen, und das Komische als die künstlerische
Entladung vom Ekel des Absurden’.
En verder, bl. 58: ‘Die Tragödie weist mit ihrem metaphysischen Troste auf das ewige Leben
jenes Daseinskernes, bei dem fortwährenden Untergange der Erscheinungen, hin’.
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+

7. Volgens wijlen professor Pierson is het tragische tweederlei: het a priori of
onmiddellijk -, en het a posteriori of middellijk tragische. Het eerstbedoelde staat +Tweeërlei karakter van het
het hoogst, omdat het noodzakelijk het tweede in zich bevat en dat bijgevolg zijn tragische:
werking als een dubbele dient gedacht te worden.
Wanneer is nu het tragische van elk dezer soorten?
+
Het is van de tweede soort, wanneer lijden of ondergang van den held kan
+
verklaard worden uit toevallige of allerminst natuurlijke oorzaken. - Kan dit
het middellijk integendeel niet, d.w.z., lijdt of bezwijkt de held ten gevolge van de nood zakelijkheid
der feiten zelf,+ van den wil van een godheid, van een bepaalde, vaste inrichting der
zedelijke wereld, van een metafyzische noodwendigheid, dan is het van de eerste +en het onmiddellijk
tragische.
soort.
+
Eigenlijk wijsgeerig, berust dit begrip op een overtuiging, die men ‘gerustweg
de overtuiging van den treurspeldichter’ zou mogen noemen, en die in het innigste +Waarop dit begrip berust.
verband staat met de Joodsch-messianistische en de kristelijke Verlossingsgedachte.
Zij laat zich omschrijven als volgt:
‘Het uitnemende kan niet anders rijpen dan als de vrucht van den dood van een
uitmuntende. Het goede wordt niet dan ten koste van iets goeds. Het leven wordt
niet dan ten koste van het leven. De strijd is geenszins een bijkomende omstandigheid,
maar de onafscheidelijke, met zijn wezen zelf samenhangende voorwaarde van het
bestaan van het uitmuntende.’
+
Is deze nu de overtuiging van den tragischen dichter, dan volgt daaruit
rechtstreeks, dat het doel, hetwelk hém vóor oogen zweeft, niet is en niet zijn kán, +Doel van den
medelijden -, d.i. ontferming op te wekken, maar wél en alleen de inrichting van treurspeldichter.
de wereld, waaraan hij als aan een axioma gelooft, te onthullen in een voorbeeld.
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Bijdragen tot de ideale vorming van de menschheid, - den mensch verlossen van de
vrees, om óok, zóo als de helden, naar welke hij opstaart, te lijden en te strijden, dát is het doel van de tragoedie1).
+
8. Toetsen wij nu aan het onder 6 en 7 gezegde de omschrijving, welke de wel
wat doctrinaire wijsgeer van Stagiros van het treurspel gegeven en men algemeen +Aristoteles' omschrijving
van de tragoedie.
als de eenig-geldige aanschouwd heeft. Deze begripsbepaling, zoo als Lessing,
Vahlen en vooral Bernays die uit den met veel moeite herstelden oorspronkelijken
Griekschen tekst vertaald en verklaard hebben, luidt als volgt:
‘Het treurspel is de nabootsing (μιμησις) van een zedelijk ernstige, op zich zelf
volledige handeling van een zekeren omvang, welke, door het laten optreden van
handelende personen, en niet bij middel van verhalen, door het opwekken van
medelijden en van vrees den mensch bevrijdt van al zulke -, dat is: met medelijden
en vrees in nauw verband staande aandoeningen (των τοιουτων Ρα ηματων).’
+
Het is noodzakelijk, de beteekenis van de woorden medelijden en vrees nader
toe te lichten. In de eerste plaats dient er op gewezen,+ dat medelijden hier geenszins +Onontbeerlijke
hetzelfde beteekent als ontferming (pitié), noch dat vrees (φοβος) gelijk staat met ophelderingen.
+
De ware beteekenis van de
het woord schrik (terreur). Zeer terecht wederlegde Lessing deze zienswijze, door
woorden vrees en
de eenvoudige en volstrekt gegronde opmerking, dat ‘de schrik, die ons bij
medelijden.

1) In R. Wagner in Bayreuth zegt Nietsche, nagenoeg in denzelfden zin: ‘Den enkeling boven
zijn eigen persoonlijkheid verheffen, - dat wil de tragoedie. Hij moet den schrikkelijken
angst, welke de Dood en de Tijd het individu doen gevoelen, afleeren; immers, in het kortste
oogenblik, in het kleinste atoom van zijn levensloop kan hem iets heiligs gebeuren, dat
opweegt tegen elken kamp en tegen elken nood.’
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het plotselinge aanschouwen van een ramp overvalt, een medelijdende schrik
(mitleidiges Schrecken) is en aldus reeds medeverstaan in het begrip medelijden.
Aristoteles zou dus niet gesproken hebben van ‘medelijden en vrees,’ indien hij met
vrees niets dan een wijziging van den schrik had willen te kennen geven. De vrees,
door Aristoteles bedoeld, is niet die, welke ons bevangt voor een derden persoon,
dien wij door een ongeluk bedreigd weten, maar wel die, welke in ons alsdan ontstaat
uit het bewustzijn van onze gelijkheid met den aldus bedreigden evenmensch. Het
is de vrees, dat de ongelukken, welke dezen boven 't hoofd zweven, ons zelven zouden
treffen. Kort: deze vrees is niets anders dan een op ons zelf doelend medelijden1).
Dat Aristoteles inderdaad zóo en niet anders kan geredeneerd hebben, wordt ons
duidelijk uit een enkelen volzin uit zijn Rhetorica, hoofdstuk V, boek II; ‘Om het
zeer eenvoudig te zeggen, te vreezen is alles, wat, waar het anderen geschiedt of
bedreigt, medelijden opwekt.’
Wat nu het medelijden betreft, daarvan ontwikkelt Lessing1) het begrip uit de
volgende woorden uit het achtste hoofdstuk, zelfde boek, der Rhetorica: ‘Men moet
in acht nemen, dat, wat men voor zich zelf vreest, het voorwerp van het medelijden
is, in zoo ver het zich bij anderen voordoet.’ De kwaal, die ons medelijden zal
opwekken, moet noodzakelijk van zulken aard zijn, dat wij ze ook voor ons of een
van de onzen te duchten hebben. Waar deze vrees niet is, kan ook geen medelijden
zijn. Beide begrippen zijn op het nauwste verwant; het een laat zich door het andere
verklaren. Wat men voor zich zelf of voor de zijnen vreest, is tevens de oorzaak van
ons medelijden, versta: ons medelijden met

1) Dramaturgie, 75es Stück.
1) Dramaturgie, 75es Stück.
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anderen. Wat ons met anderen doet mede-lijden, is te vreezen.
+
9. Nog op een ander woord dient nadruk gelegd, op het woord bevrijden, Hd.
entladen. Van zuivering, loutering, zooals men veeltijds in Aristoteles' Griekschen +Waarin bestaat de
tekst heeft gelezen, is geen spraak. De ware bedoeling van den Stagiriet is deze: bevrijding?
de werkelijkheid van het leven, de ervaringen van elken dag, brengen den inwendigen
mensch, den zielemensch, door te dikwijls weerkeerende of te lang aanhoudende
aandoeningen, welke met medelijden en vrees van nabij verwant zijn, uit het
evenwicht, dat hem onontbeerlijk is, om als een vrij en sterk mensch te kunnen streven
en arbeiden; welnu, uit den drukkenden ban van deze aandoeningen bevrijdt hem
de, in en door de kunst verhoogde en vermooide nagebootste voorstelling van de
wijze, waarop anderen, grooter en machtiger wellicht dan -, doch in den grond toch
menschen als hij zelf, hun innerlijk ik, zelfs bij geheelen ondergang van hun stoffelijke
menschelijkheid, in vrijheid deden zegevieren.
Zóo dan en niet anders moet men de veelbesproken ά α σις of zuivering der
hartstochten begrijpen. De tragoedie leert ons, om een schoon woord van Schuré
aan te halen: ‘(que) l'homme vaut encore plus par ce qu'il ose que par ce qu'il réalise;
(que) toute vie est une sorte de défi à l'impossible.’
+
10. Men zegge nu niet, dat, waar het op het verkondigen van deze leer aankomt,
de honderden voorbeelden, welke het dagelijksch leven ons biedt, en - overigens +Noodzakelijkheid van een
tragische poëzie.
- de wereld-geschiedenis welke, men weet het, ook het ‘Weltgericht’ is, daarin
ruimschoots voorzien en de tragische kunst bijgevolg overbodig is. Juist omdat, in
geschiedenis en werkelijkheid beide, de tragische gebeurtenissen zoo talrijk
voorkomen, kan het oog van een gewoon mensch die onmogelijk overzien. Hem
komen een millioen losse, afzonderlijke voorvallen als zonder eenigen samenhang
voor. Alleen de hooger staande, de
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verder ziende, welke, zooals H. Bulthaupt zegt, ‘die Spuren auch des unbedeutendsten
Ereignisses verfolgt’ en welke dan ‘am einzelnen Fall sich die Notwendigkeit des
Geschehens erschliessen’ ziet, die krijgt, tegelijk met dit soort van tweede gezicht,
het vermogen om van het ruwe feit tot de wet op te klimmen, de kracht en den moed,
om zich aan zijn lot te onderwerpen. ‘Einer groszen Macht, einem unüberwindlichen
allwaltenden Gesetze ordnen wir uns, sei es noch so furchtbar, williger unter als den
brutalen und krausen Launen des Zufalls.’ Men denke slechts een oogenblik na over
de berusting, welke de meeste menschen aan den dag leggen tegenover het juist als
onvermijdelijke, algemeene wet erkende ‘eens sterven,’ wanneer het niet in de
afschrikkende gedaante van onthoofding, verbranding, of zoo, gedacht wordt, en
men zal de gegrondheid van het bovenstaande volkomen begrijpen.
Zeer mooi zijn de volgende regelen van Nietsche (R. Wagner in Bayreuth): ‘De
strijd, welke (de kunst) ons toont, is een vereenvoudiging van den werkelijken strijd
des levens; haar probleemen zijn verkortingen van de oneindig verwikkelde rekening
van alle menschelijk handelen en willen. Maar juist dáarin ligt de grootheid en de
onmisbaarheid der kunst, dat zij den schijn van een eenvoudiger wereld, van een
snellere oplossing der levensraadselen verwekt. Geen, die van 't leven te lijden heeft,
kan dezen schijn ontberen, zooals geen den slaap ontberen kan. Hoe moeilijker het
wordt, de wetten van het leven te herkennen, des te vuriger verlangen wij naar den
schijn van die vereenvoudiging, zij 't ook slechts voor eenige oogenblikken; des te
grooter wordt de spanning tusschen de algemeene wetenschap van de dingen en het
geestelijk-zedelijk kunnen van den enkeling. De kunst is, opdat de boog niet breke.’
11. Zulk een hooger staande en verder ziende nu, als
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in een aanhaling uit Bulthaupt op de vorige blz. bedoeld werd, is de treurspeldichter.+
+
Hij alleen weet, uit werkelijkheid of fantazie, om 't even, het beeld af te leiden,
De tragische mythus.
waarin zijn medemenschen zich zelf, als in een spiegel, zullen herkennen. Dat beeld,
dit ‘zusammengezogene Weltbild,’ deze ‘Abbreviatur der Erscheinung’1), deze
nagebootste handeling dan, welke zonder ook maar eenigszins het vermoeden te
doen ontstaan, dat het opzettelijk of ter wille van een leering of strekking verdicht
is, wel degelijk den indruk maakt, dat het parallel loopt met een onafzienbare reeks
verwante handelingen, - noemt men tragischen mythus.
‘Wat in den mythe gebeurt, zien wij dus geschieden als een feit, en eigent onze
geest zich toe als een waarheid; schijnen oorzaken buiten ons en buiten ons om
bewerkt te hebben en sluit zich onmiddellijk aan ons inwendig leven aan; heeft al
het nieuwe van hetgeen met betrekking tot ons zelven toevallig is, en al het bekende
van hetgeen ons uit de ziel is gegrepen; het spreekt tot onze verbeelding en tot onze
rede, want het is, - schijnbare ongerijmdheid, - konkreet en abstrakt te gelijk’2).
‘Wie zulk een drama ziet opvoeren, die voelt zich in staat, (de wereld) geheel
anders te begrijpen en (wát er is geschiedt) op geheel andere manier mee te leven,
juist alsof zijn zinnen plotseling vergeestelijkt en zijn geest zelf iets zinnelijks
geworden was en alsof de geheele dorst van den mensch naar kennis nu gestild was
en zijn ziel vrij en zalig uitjubelen mocht, omdat zij nu weet’3).
Dit alles, als opheldering van Aristoteles' begripsbepaling.

1) Nietsche.
2) Pierson.
3) Nietsche, R. Wagner in Bayreuth.
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+

12. Intusschen heeft deze bepaling slechts éen, doch dan ook grondig gebrek: zij
+
leidt het karakter van het treurspel af uit bepaald zedelijke, niet - wat nogtans
Hoofdgebrek van
Aristoteles'
bepaling.
alleen hoefde - uit zuiver aesthetische beschouwingen. Al wat tot nu toe van de
katharsis gezegd werd, mag nog zoo oordeelkundig juist op-zich-zelf zijn, het kan
niet wegnemen, dat deze katharsis met zuivere en onvervalschte kunstbegrippen
bitter weinig uitstaans heeft. Nietsche merkt met een glimlach op, dat de filologen
niet goed weten, of zij dezelve onder de geneeskundige of onder de zedelijke
verschijnselen zullen rangschikken, en Goethe vraagt zich, in verband daarmede af,
of het wellicht ‘een van de voordeelen van de Ouden mag geweest zijn, dat het
hoogste pathetische voor hen toch niets anders was dan louter aesthetisch spel.’
+
De eenige, die het, tot heden toe, gewaagd heeft de leemten in Aristoteles'
+
omschrijving aan te vullen, is Nietsche. In zijn bewonderend beschouwen van
Hoe de tragische mythus op
den
toeschouwer in werkt.
den hem voorgestelden mythus, zoo drukt hij zich ongeveer uit, voelt de
toeschouwer zich tot een soort van alwetendheid opgevoerd; zijn oogen zien nu niet
alleen meer de oppervlakte der dingen, zij dringen door tot in hun binnenste; met
behulp van de muziek in het gezongen, van het woord in het gesproken treurspel,
vat hij het op-en-neergaan van den wil, het werk en wederwerk der oorzaken, den
altijd hooger zwellenden stroom der hartstochten, de teederste geheimen van de
onbewuste roerselen der menschen. En toch, terwijl hij dit alles zoo in zich opneemt,
er zich van doordringt, toch voelt hij even duidelijk dat al deze aangeschouwde
dingen hem geenszins diezelfde bezaligende berusting schenken, welke hij bv. in de
werken van den plastischen kunstenaar en den epischen dichter plach te putten. Iets
zonderbaars heeft in hem plaats! Hij ziet en bewondert, juicht toe en bemint den
tragischen held, en
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voelt zich desniettegenstaande wonderbaar verheugd, omdat deze held, waarschijnlijk
of zeker, zijn ondergang tegemoet gaat. Hij houdt de daden van den held voor
rechtvaardig, doch juicht in stilte, omdat deze daden hem, met mathematische
zekerheid, moeten vernietigen. Hij siddert bij de gedachte aan het lijden, dat hem te
wachten staat, maar heeft toch ook het voorgevoel, dat, hem zoo te zien lijden, voor
hem, den toeschouwer, een heerlijk schouwspel zal zijn.
En de geniale wijsgeer besluit zijn rede met deze woorden, welke wij onvertaald
laten:
‘(Der tragische Mythus ist nur zu verstehen als eine Verbildlichung dionysischer
Weisheit durch apollinische Kunstmittel); er führt die Welt der Erscheinung an die
Grenzen, wo sie sich selbst verneint und wieder in den Schooss der wahren und
einzigen Realität zurückzuflüchten sucht; wo sie dann, mit Isolden, ihren
metaphysischen Schwanengesang also anzustimmen scheint:
In des Wonnemeeres
wogendem Schwall,
in der Duft-Wellen
tönendem Schall,
in des Weltathems
wehendem All ertrinken,
versinken
unbewust höchste Lust!’
+

Van een zuiver aesthetisch standpunt uitgaande, kan men aldus de tragoedie bepalen
als ‘de nagebootste voorstelling van een handeling, welke, door het laten optreden +Een andere omschrijving.
van handelende personen, en niet door middel van verhalen, vrees
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en medelijden opwekt in (den lezer of) den toeschouwer, en hem terzelfdertijd
deelachtig maakt aan het tweevoudige genot, wat schoon, edel en krachtig is te zien
in de volheid van zijn ontwikkeling en in de volheid van zijn ondergang.’
+
13. Het zou te ver leiden, wilde ik thans het onderscheid doen uitkomen tusschen
het treurspel zooals Aischulos en ook nog eenigszins Sophokles -, en het treurspel +Onderscheid tusschen de
antieke en de nieuwere
zooals, onder Sokrates' invloed, Euripides het verstonden1). Meer heil verwacht
ik van een zij 't ook nog zoo vlugge uiteenzetting van de verschillen tuaschen de tragiek.
antieke en de moderne opvatting van deze dichtsoort.
+
Het moderne drama is van kerkelijken oorsprong. Al vroeg (XIe eeuw)
+
Oorsprong van het moderne
veraanschouwelijkte de Roomsche geestelijkheid voor het weinig ontwikkelde
drama.
volk, bij middel van levende personen, de voornaamste gebeurtenissen uit het
leven van den Heiland. Op Palmzondag stelde men bv. de plechtige intrede van Jezus
in Jeruzalem, op Goeden Vrijdag het Lijden, de Kruisiging en de Graflegging, op
Paschen de Opstanding voor. In den beginne niets dan gebarenspel, ontwikkelden
zich deze voorstellingen van lieverlede tot gesproken, met zang afgewisselde stukken,
waarin niet alleen meer de geestelijken, maar nu ook leeken een rol mochten vervullen.
Zulk een spel nu noemde men een mysterium.
Later verruimde zich de kring der onderwerpen van deze voorstellingen; niet alleen
meer aan het leven van Jezus, maar ook aan dat van zijn apostelen, van de heiligen,
van de aartsvaders, enz., ontleende men ze nu. De behandeling van

1) Om slechts éen enkel kantje van dit problerna aan te raken, dit: Aischulos onderwerpt allen
rechtstreeks aan het Noodlot, Sophokles aan den vrij handelenden hartstocht, vooraf door
het Noodlot in deze of gene richting bewogen, Euripides aan de rede.
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zulk een stof kreeg den naam van mirakel of mirakelspel, een naam die eerlang op
de oudste mysteriën overging.
Drie uitstekende voorbeelden van deze primitieve tooneel-gewrochten bezitten
wij in de Middelnederlandsche stukken, door wijlen Prof. Moltzer uitgegeven: Het
Limburgsch-Maastrichtsch Paaschspel (XIIIe eeuw?), aanvangende met de Schepping
en eindigende met de gevangenneming van Jezus, De eerste der zeven Bliscappen
van Maria, in 1444 te Brussel gespeeld, en 't Spel van den Heiligen Sacramente van
der Nyeuwervaert van Smeken van Breda uit het laatst der XVe eeuw.
+
Niet zoodra had de steeds grooter wordende omvang van de spelen de voorstelling
van de kerk naar het kerkplein en van hier naar de markt doen overbrengen, of zij +De spelen worden
wereldsch.
verwereldlijkten zich meer en meer, tot zij eindelijk geheel en al onafhankelijk
werden van de Kerk, haar mysteriën en haar eeredienst. Het wereldlijke drama
vertoonde een tweevoudigen vorm: het ernstige, in onze taal abele-spel geheeten, en
het boertige, de sotternie. Een laatste soort van spelen, de moraliteiten of spelen van
sinne, ontwikkelde zich naast deze, namelijk uit het reeds in de oudste mysteriën en
mirakelspelen merkbare streven, om geheel afgetrokken begrippen door allegorische
personen te laten voorstellen, zooals de Waarheid, de Gerechtigheid, de Dood, de
Strijd, de Ontfermicheit, Belet van Deughden, Sondich Becoren, enz..
Een uitnemend model van een middeleeuwsch ernstig drama bezitten wij in het
Abel spel van Esmoreit, Sconincs sone van Cecilien; terwijl de kluchten Van Lippijn,
Van die Bussenblasere, en andere, ons een uitstekend denkbeeld geven van de
sotternij, welke gewoonlijk onmiddellijk na afloop van het abele-spel vertoond
werden.
Zeer te betreuren is het, dat het middeleeuwsche drama
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zich in nauw éen enkel land van Westelijk Europa, in Engeland namelijk, zij 't dan
ook nog geenszins volkomen onbelemmerd, heeft kunnen ontwikkelen. In Frankrijk
evenals in Duitschland en Nederland kwam de Wedergeboorte, op bijna geweldige
wijs, den draad van de eigenaardige, nationale traditie afsnijden.
Alleen van het kluchtige drama, de komoedie of het blijspel, kan men zeggen, dat
het zich, niet alleen in de voortreffelijke proeven van Bredero, maar ook in menige
cluyte van vóor zijn tijd, op een werkelijk eigen-volkschen grondslag ontwikkeld
heeft.
+
De scheppers van het ware moderne drama zijn de Engelschen Marlowe en vooral
+
Shakespeare; onder den invloed van hun scheppingen ontwikkelde zich, einde
Scheppers en voornaamste
e
vertegenwoordigers
van het
XVIII eeuw, het modern-Duitsche drama met Lessing, Goethe, Schiller, terwijl
moderne drama.
de studie van de werken dezer laatsten en van den grooten William, in de eerste
helft van deze eeuw, het romantische drama, zooals Hugo, de Vigny, Alex. Dumas
père, dit beoefenden, deed geboren worden.
+
14. Goethe, die, zelf een geniaal dichter, beter dan ieder ander al het tegenstrijdige
+
begreep, dat daar is tusschen de eischen van onzen tijd en de behoeften van de
Een veelbeteekenend
dramatische kunst, heeft in ‘Shakespeare und kein Ende’ op wel uiterst bondige, oordeel van Goethe.
doch waarlijk overtuigende wijs doen uitkomen, waarin de opvatting der Ouden zich
van die der Nieuweren onderscheidt. ‘De grootste rampen, waaraan de mensch kan
blootgesteld zijn, vinden hun oorsprong in die misverhouding, waarvan geen bevrijd
blijft, tusschen moeten en willen, verder tusschen moeten en volbrengen, willen en
volbrengen... In de antieke scheppingen ontstaan de konflikten hoofdzakelijk uit de
misverhouding tusschen moeten en volbrengen, in de moderne tusschen willen en
volbrengen.... Alle moeten is
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despotisch, is dwingelandij, om het even of het behoort tot de verstandelijke, - zooals
de zedewet of een stedewet bv., of tot de natuurlijke dingen, - zooals de wetten van
wording, groei en vergaan, van leven en van dood. Voor al deze dingen beven wij,
zonder te overwegen, dat zij het welzijn van het Al tot doel hebben. Willen is
integendeel vrij, schijnt ten minste vrij en begunstigt den enkelen mensch. Vandaar
dat het willen verleidelijk is en het zich meester moest maken van den mensch, zoodra
deze het leerde kennen. Het willen is de God van den nieuwen tijd; daaraan (ihm)
overgegeven, zijn wij bang voor het tegenovergestelde, en hierin nu ligt juist de
reden, waarom onze kunst, - evenals onze aard, - volkomen onderscheiden is van die
der Antieken. Het moeten maakt de tragoedie groot en sterk, het willen zwak en
klein.’
+
Overzicht. Aischulos (Ve eenw vóor J.C.): De Perzen1), De Zeven tegen Thebe2),
+
Helleenen.
Prometheus in boeien3), De Smeekende Vrouwen, Orestes4), De Choëphoren, De
5)
6)
7)
Eumenieden. Sophokles (zelfde tijdvak): Antigone , Elektra , De Trakische Vrouwen ,
Koning Oidipous8), De razende Ajas, Philoktetes, Oidipous te Kolona. - Euripides
(zelfde eeuw): Alkestes, Medeia9), Hekabe10), Iphigenie in Aulis, Iphigenie in Tauris11),
De Phoinikische Vrouwen12).
+
De overdreven verzotheid van het Romeinsche volk op de bloedige schouwspelen
+
uit den circus zal wel een van de
Romeinen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Vert. door Hecker, da Costa en Burgersdijk.
Ten deele vertaald door da Costa.
Vert. door da Costa en Burgersdijk.
Vert. door Allard Pierson; 't eerste deel van deze trilogie ook door Hecker en van Herwerden.
Vert. door Opzoomer en Willem Kloos.
Vert. door Vondel.
Vert. door Vondel.
Vert. door Vondel en Bilderdijk.
Vert. door Mr. J. ten Brink.
Vert. door Hecker.
Vert. door Vondel.
Vert. door Vondel.
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oorzaken geweest zijn, waarom de tragische kunst nooit vasten wortel schoot op
Italiaanschen bodem. De voornaamste moet men echter zoeken in het feit, dat de
Latijnsche dichters, zelfs de beste, er zich in hoofdzaak toe bepaalden, de Grieken
na te volgen of zelfs te vertalen. Dit laatste deed Livius Andronicus (IIIe eeuw vóor
J.C.), wiens ruwe en gebrekkige taal voor de Romeinen van nauw drie eeuwen later
haast onverstaanbaar was. Honderd jaar na hem poogden Ennius Euripides, Pacuvius
Sophokles en Attius Aischulos na te volgen. In de eeuw van Augustus behaalden
Varius met zijn Thyestes, Ovidius met zijn Medea, en Asinius Pollio met zijn
treurspelen grooten bijval; doch weinige fragmenten zijn van hun werken tot ons
gekomen. In de eerste eeuw van onze tijdrekening schreef Seneca een tiental stukken,
Hercules furiosus, Thyestes, Hippolytus, Medea, enz., welke men niet zonder reden
beschouwt als gedramatizeerde wijsgeerige samenspraken veeleer dan als werkelijke
tragoedies.
Overigens kenden de Romeinen twee soorten van ernstige drama's, het treurspel
en de praetextatae. Deze laatste benaming gaf men aan de stukken, waarvan men
het onderwerp aan de nationale jaarboeken ontleende. Zulkdanige waren Clastridium
en Romulus door Nevius, Ambracia, Sabinae en Scipio door Ennius, Paullus door
Pacuvius, Aeneades, Decius en Brutus door Accius, AEneas door Pomponius
Secundus, Domitius en Cato door Curatius Maternus, enz..
+
De Franschen, en op hun spoor, overigens, de Nederlandsche treurspeldichters
+
Franschen.
der XVIIe eeuw, toonden zich maar al te nauwgezet in het toepassen der regels
van Aristoteles, welke zij dan nog veeltijds óf verkeerd óf ten minste in veel engeren
zin uitlegden. Dit is o.a. het geval met de zestiendeeuwsche Pléiade, Jodelle, Garnier,
Hardy, welke blijkbaar veel meer bijval verwachtten van een scrupuleus
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in acht nemen van de eenheden dan van de hoedanigheden van vinding en opvatting
en van de gaven van hartstocht en gemoed.
De uitzonderlijke begaafdheden van Corneille en Racine, en, zooals wij straks
zien zullen, van den Nederlander Vondel waren er toe noodig, om, ondanks alle
schoolsche begrippen en verkeerde uitleggingen, het pseudo-klassieke treurspel zijn
eigen meesterstukken te laten voortbrengen. Het onderscheid tusschen Corneille en
Racine heeft men uitgedrukt in het beroemde oordeel, dat de eerste ons de menschen
toont zooals zij dienden te zijn, de tweede zooals zij werkelijk zijn. Vooral op de
tweede helft van deze bewering is af te dingen, terwijl het overigens veel juister is,
te zeggen, dat de zachtgeaarde Racine veel meer het medelijden, - ditmaal bepaald
te verstaan in den zin van het Fransche woord pitié, ‘ontferming voor anderen’
namelijk, doch de stoere en geniale Corneille veel meer een geheel ander gevoel
verwekt, dat het wel de moeite waard is, in een paar regeltjes toe te lichten. De
eigenste eigenaardigheid van dezen voortreffelijken dichter ligt juist hierin, dat hij
bij de door Aristoteles genoemde aandoeningen (pathemata) er een derde gevoegd
heeft, welke den Helleenen onbekend was. Deze aandoening is - de bewondering,
de geestdrift welke geen rechtdenkend en voelend mensch zich kan weerhouden te
gevoelen voor de bijna als oude Romeinen waardige, als Kastiljaansche grandes
trotsche mannen en vrouwen, welke hij ten tooneele voert. De grootmoedigheid van
Augustus in Cinna, de zielereinheid en de onderwerping van Pauline in Polyeucte,
het hooge gevoel van eer van Chimène in Le Cid, zijn voortreffelijke voorbeelden.
De voornaamste treurspelen van Corneille zijn, buiten de genoemde, Horace,
Nicomède, Sertorius; de voornaamste van Racine Andromaque, Britannicus, Esther,
Athalie, vooral Phèdre.
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Ver beneden deze beiden staan, in de achttiende eeuw, Crébillon, Voltaire (Édipe,
Zaïre, Mahomet, Mérope), Ducis en M.-J. Chénier. In de negentiende verdienen
vooral genoemd te worden Victor Hugo, wiens Cromwell en Hernani, en Alfred de
Vigny, wiens Othello en Chatterton uitblinken door zeldzame hoedanigheden.
+
Uit de lange rij der in onze taal geschreven treurspelen van allen aard, klassieke,
+
romantische, allegorische, tragikomische, vermelden wij hier, als de
Nederlanders.
e
merkwaardigste: uit de XVII eeuw, Itys, Iphigenia en Polyxena van Samuël Coster,
Geeraard van Velzen en Baeto van P.C. Hooft, Gijsbrecht van Amstel, Maria Stuart,
Jephta, Jozeph in Dothan, De Maagden, Peeters en Pauwels, Lucifer, enz., van onzen
zeer grooten Vondel; Aran en Titus en Medea van Jan Vos; Alexander van Ridder
Theodoor Rodenburg; Timbre de Cardone van Starter; De stomme Ridder en Griane
van Brederoo; Trazil van Antonides van der Goes; - uit de XVIIIe eeuw, Scylla en
AEneas en Turnus van Lukas Rotgans, Thirza, Lady Johanna Gray en Mucius Cordus
van Rijnvis Feith; Willem I en Agon van Onno Zwier van Haren; - uit de XIXe eeuw
Floris V en Willem van Holland van Bilderdijk; Montigny van H.H. Klijn, Alphonsus
I van da Costa; Struënsee van Schimmel; Vorstenschool van Multatuli; Adolf van
Gelre van Emants; Cleopatra en Herodes van Maaldrink; Palma's Dochter van Frans
Gittens; Gudrun van Albrecht Rodenbach; De Broeders en Lioba van Frederik van
Eeden en - last not least - het voortreffelijke stuk van Alfred Hegenscheidt, Starkadd.
+
Voor Engeland noemen wij Marlowe, Eduard H, De Jood van Malta, Leven en
+
Dood van Doctor Faustus, Otway, Venetië gered, en dan dezen ongeëvenaarden
Engelschen.
dichter, die alle dichters van alle landen door de oorspronkelijke kracht van
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zijn alles omvattend genie in de schaduw stelt, William Shakespeare, wiens Romeo
and Juliet, Othello, Macbeth, Hamlet, Julius Caesar, Coriolan, werkelijke tragoediën
zijn1).
+
In Duitschland hebben vooral Lessing, Goethe, Schiller, Heinrich von Kleist,
Grabbe, Hebbel, Grillparzer, later Heyse, Kruse, Lindner en Wilbrandt, en, in de +Duitschers.
laatste jaren nu, Gerhard Hauptmann als dramatische dichters uitgeblonken.
Werkelijke tragoediën, in de eigenlijke klassieke beteekenis van het woord, schreven
slechts weinigen. Goethe's Iphigenie auf Tauris is er echter een voortreffelijk
geslaagde proeve van Doch niet gering is het aantal modern-duitsche stukken, die,
in het een of het ander opzicht, met het klassieke treurspel verwant zijn; ik noein:
Nathan der Weise, het verhevenrustige, hoog-kalme meesterwerk van Lessing; de
noodlots-tragoediën Fiesco en Die Braut von Messina, en de onovertroffen trilogie
Wallenstein van Schiller; Prinz Friedrich von Homburg van von Kleist; Die Ahnfrau
van Grillparzer en Die Nibelungen van Friedrich Hebbel; verder dan, het eene meer
om de keus van het onderwerp en de uiterlijke inkleeding, het andere meer om den
innerlijken geest, Penthesilea van Kleist, Des Meeres und der Liebe Wellen en Sappho
van Grillparzer, Die Sabinerinnen van Heyse, Brutus und Collatinus van Geibel,
Graecus der Volkstribun en Arria und Messalina van Wilbrandt; vooral echter,
ondanks zijn geheel onklassieken vorm en dito indeeling, deze geniaalste schepping
van de geheele Hoogduitsche letterkunde, de tweedeelige Faust van Goethe.
Als romantische tragoediën, als drama's zoo men wil, kunnen beschouwd worden
Minna von Barnhelm en Emilia

1) Zijn volledige werken zijn in onze taal overgebracht door A.S. Kok en Dr. Burgersdijk.
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J.-B. POQUELIN, GEZEGD MOLIÈRE (1622-1673).
Naar BELLIARD.
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Galotti van Lessing, Götz von Berlichingen, Egmont, Torquato Tasso van Goethe,
Die Räuber, Don Carlos, het verheven lyrische Die Jungfrau von Orleans, Maria
Stuart en Wilhelm Tell van Schiller, het innig roerende Kätchen von Heilbronn, de
aangrijpende Familie Schroffenstein en de grootsche en indrukwekkende
Hermannsschlacht van Kleist, de meesterlijk ineengezette en prachtig gekleurde
Napoleon van Grabbe, Demetrius van Hebbel, Ottokars Glück und Ende van
Grillparzer, Brunhild van Geibel, Elisabeth Charlotte, Ludwig der Bayer en Die
Weiber von Schorndorf van Heyse, Die Bluthochzeit van Albert Lindner, Die Gräfin
van Heinrich Kruse, Krimhild van Wilbrandt, en het dichterlijke sprookje, Die
versunkene Glocke, van Hauptmann.

III. Het boertige Drama: de Komoedie of het Blijspel.
+

1. De komoedie is de nagebootste voorstelling van een handeling, welke ons, door
+
het laten optreden van handelende personen, niet door middel van verhalen, een
Omschrijving van de
komoedie.
of meer menschen toont, die, door zwak- of dwaasheden, ondeugden of
hebbelijkheden, tot hun stoffelijke of zedelijke schade in botsing komen met de voor
vast erkende regels van het leven of de algemeene wetten van de samenleving, - op
zulk een wijs, dat wij er moeten om lachen.
+
2. Zooals uit deze omschrijving blijkt, onderscheidt het boertige zich van het
ernstige drama hoofdzakelijk door den aard van de handeling eerst, door den aard +Wat het boertige van het
ernstige drama onderscheid.
van haar indruk op ons daarna.
+
Door den aard der handeling. Hier geen strijd van een verheven geest of een
+
grootmoedig held tegen de donkere machten van het Noodlot, een machtigen
Aard der handeling.
tegenstrever of de minder goede hoedanigheden, overgeërfd of niet, in zijn eigen ik;
hier integendeel het streven, om valsch voor waar, vooroor-
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deel voor wetenschap, mode voor blijvend mooi, waanwijsheid voor werkelijke
geleerdheid, wat onbeduidend en waardeloos is voor gewichtig of kostbaar te doen
doorgaan, doch even zeer het blootleggen van de in mindere of meerdere maat
onaangename gevolgen van individueele ondeugden of maatschappelijke misstanden.
+
3. Dat de mythus van zulk een drama slechts bij uitzondering, - alleen dan, als
+
het stuk ontstaan is uit de fantazie van een bij uitstek dichterlijk vernuft, - iets
De mythus een beeld van
anders zal en kan zijn dan een beeld van het werkelijke, dagelijksche leven, spreekt de werkelijkheid.
als het ware van zelf. Meer, veel meer dan het ernstige staat het boertige in innig
verband met - en hangt het rechtstreeks af van het maatschappelijke midden en het
bizondere tijdsmoment, waarin de dichter zoo niet zelf leeft, dan toch zijn personages
doet leven.
Slechts een Shakespeare staat hoog genoeg, om de actie van een komoedie zoo
geheel en al buiten alle contingenties van zijn tijd en land, zoo volkomen algemeen
menschelijk op te vatten, dat men haar slechts van enkele uitdrukkingen of woorden
hoeft te ontdoen, om ze zich even natuurlijk en waarschijnlijk in elke andere eeuw
dan de zijne en in elk ander land dan Engeland te kunnen voorstellen: As you like it,
The Comedy of Errors, Much ado abut nothing, enz..
+
4. Door den aard van den op ons teweeggebrachten indruk. Stellen wij ons, - en
+
in een Poetica schijnt mij dit alleen op zijn plaats, - dezen indruk als zuiver
Indruk, dien het boertige
aesthetisch voor, dan kunnen wij dien bezwaarlijk anders bestempelen dan als
drama maakt: 1o de
aesthetische -,
een eigenaardige, zich door lachen uitende vroolijkheid, welke bij ieder gezond
mensch het bijna noodzakelijke gevolg is van het eenvoudig erkennen van de
wanverhouding tusschen den wil en het vermogen, het zeggen en het doen, het
schrijven en het heusche zijn van lieden, die - volgens een diepzinnig
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woord van Platoon, ‘zich zelf niet begrijpen, maar toch niet schaden kunnen.’ Wanneer
iemand zich, te goeder trouw, uitgeeft voor een groot uitvinder, en die iemand is toch
niets anders dan een zeer alledaagsch weetniet, dan noemen wij hem belachelijk.
Wanneer iemand, die iets wel beweert te weten, zich toch vergist, dan is hij ridikuul.
Kortom: wij lachen, wanneer wij tusschen een zaak en het denkbeeld, dat A of B
zich van die zaak maken, een schril kontrast ontdekken, en daarbij de overtuiging
hebben, dat de begane vergissing op geen grofschadelijke gevolgen kan uitloopen.
Molière's Harpagon past op zijn beruchte ‘cassette’ alles toe, wat Valère hem zegt
van zijn dochter; bij het bespreken van de huwelijksvoorwaarden voor zijn kinderen
blaast hij een van de twee aangestoken kaarsen uit, doch bedingt voor zich zelf een
splinternieuwen bruiloftsrok.... Brederoo's Boer, uit de Klucht van de Koe, laat zich
door den dief, welke zijn koe gestolen heeft, overhalen, om het dier te gaan verkoopen
en het geld van dien verkoop netjes te komen voortellen in een herberg.... Hooft's
Warenar bewaart zorgvuldig de stukjes, die hij van zijn nagels geknipt heeft, en laat
zijn schoorsteen half dichtvullen, omdat de warmte anders te veel ontsnapt.... Deze
allen zijn belachelijk.
+
5. Zonder het nu, naar het voorbeeld van de meesten, te doen doorgaan als een
+ o
tweede en hooger doel van het blijspel, wil ik toch een woord zeggen van den
2 de zedelijke.
zedelijken indruk, dien het teweegbrengt. Deze indruk is echter slechts een
middellijke; hij wordt niet door de handeling zelf, maar enkel refleksief, door
overweging en toepassing, veroorzaakt. Of het nu, zooals Lessing beweert, werkelijk
gewild of in 't geheel niet bedoeld wordt, toch zal een goede komoedie dengene steeds
tot nut strekken, dien zij door lachen opgemonterd heeft. Terwijl zij hem deed lachen,
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maakte zij hem vatbaarder voor het erkennen van het belachelijke, het verkeerde;
veropenbaarde zij hem honderderlei manieren, waarop zich hartstocht en mode
vermommen en verbergen. Niet zóo verbetert zij, dat zij bv. den vrek tot een milden
gever, den speler tot een oppassend en spaarzaam man omtooveren zal; maar wel en
alleen zóo, dat zij - wie noch een speler noch een vrek is, waarschuwt voor het
belachelijke en leelijke van deze ondeugden. ‘Haar is 't genoeg,’ zegt Lessing,+ ‘de
gezonden in hun gezondheid te bevestigen. Ook den milde is de gierigaard tot een +Lessing's oordeel.
nuttig voorbeeld; ook voor wie nooit speelde is de speler leerrijk. Hebben zij zelven
deze gebreken niet, anderen, in wier gezelschap zij leven, hebben ze wél. Nuttig is
het, diegenen, met welke men verkeeren kan, te kennen, en zich te harnassen tegen
het verderfelijke van het voorbeeld. Voorbehoedmiddels zijn ook krachtige artsenijen,
en geen even krachtige of werkzame bezit de zedeleer als het belachelijke’ (29e stuk
van de Dramaturgje).
+
6. Men onderscheidt de komoedie in hoogere en lagere, m.a.w. in eigenlijke
+
komoedie, blijspel, Lustspiel, en in klucht, farce, Posse.
De komoedie is tweeërlei:
+
De klucht geeft een beeld uit het volksleven. Vrij realistisch gezien en gekleurd,
+
en, overigens, uiterst eenvoudig van verwikkeling, kent het alleen de grove
de klucht -,
geestigheden van den lageren, minder ontwikkelden en daardoor ruweren stand, en
legt het een neiging aan den dag tot overdrijven en chargeeren, die in de meeste
gevallen de personages, die er in optreden, tot ware karikaturen verlaagt. De meeste
onzer middeleeuwsche sotternieën waren zulke kluchten. Kluchten ook zijn De
Boerengek van den Antwerpenaar Willem Ogier, De Klucht van de Koe en De Klucht
van Symen sonder Soeticheit van Brederoo, Jan Soetekauw van Starter, Trijntje
Cornelis van Huygens.
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+

De eigenlijke komoedie is drieërlei: de karakterkomoedie, de zedenkomoedie, de
+
verwikkelings- of intrigue-komoedie.
de eigenlijke komoedie.
+
Het hoogst staat de eerste. Aan een weinig ingewikkelde handeling heeft zij
+
genoeg; zij teekent, ten voeten uit, aan de wezenlijkheid ontleende karakters, en
De karakter -,
bestudeert en ontleedt in deze, tot in haar geringste bizonderheden, hun ondeugden
en verkeerdheden. Soms zijn die karakters individuëele portretten; soms zijn het
typen, waarin wij, de in tien, twintig, honderd enkele menschen verspreid
voorkomende trekken vereenigd vinden. Individueele karakters hebben wij bv. in
Coster's Teunis de Boer en Mej. van Grevelinckhuysen en ook in zijn Tijsken van
der Schilden, in Ogier's Moedtwillige Bootsgesel, in Pietje en Agnietje van O.Z. van
Haren, voorts in de meeste hedendaagsche blijspelen. Typen, daarentegen, gaven
Ogier in Haat ende Nijdt, Brederoo in De Spaansche Brabander, Hooft in Warenar,
Molière in L'Avare, Tartufe, Le Misanthrope.
+
De zedenkomoedie schetst ons een of anderen eigenaardigen maatschappelijken
misstand; zij stelt de vooroordeelen, de mode, de ondeugden van een gegeven tijd +de zeden -.
en stand in een belachelijk licht. Molière's Précieuses ridicules, Langendijk's Spiegel
der vaderlandsche Kooplieden, Mulder's Kiesvereeniging van Stellendijk.
+
Eindelijk, wat de verwikkelingskomoedie betreft, dient men vooral nadruk te
leggen op de handigheid, waarmede een geheele reeks vreemde en lustverwekkende +de intrigue-komoedie.
gebeurtenissen, misverstanden en dergelijke, tot een geheel samengeweven, en de
draden van verscheidene wilsbedoelingen in en door elkaar geen verward en, eindelijk,
door de logiek van een laatste, door al de vorige noodzakelijk geworden
slotgebeurtenis, weer ontward worden. Zulke stukken zijn bv. Het Moortje van
Brederoo, Jan Klaassen van Asselijn, Le Malade imaginaire van Molière.
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+

Overzicht. Van de drie tijdvakken, waarin de geschiedenis van de Grieksche
komoedie algemeen verdeeld wordt, is het eerste, dat waarin Susarioon, Kratinos, +De komoedie bij de
Eupolis en vooral Aristophanes (Ve eeuw vóor J.C.) werkzaam waren, ver uit het Grieken,
gewichtigste. Deze schrijvers ontleenden de stof van hun werken aan hun
onmiddellijke omgeving en oefenden rechtstreeks en met later zelden geëvenaarde
stoutmoedigheid kritiek op de personen en toestanden, welke hun niet mochten
bevallen. Aristophanes' voornaamste werken zijn De Wolken, De Wespen, De Ridders,
De Vogelen, De Kikvorschen, Ploutos. Hij mag aanschouwd worden als de ware
uitvinder van de zedenkomoedie.
De dichters uit de tweede periode (IVe eeuw) schilderden bij voorkeur typen en
karakters. De voornaamste waren Antiphanes en Alexis van Thurium.
Die van de derde (einde der IVe eeuw) schreven de eerste intrigue-blijspelen.
Philemon en vooral Menander waren de meest beroemden.
+
De Romeinen kenden verscheidene soorten van blijspelen. De palliatoe of
crepidoe (van pallium en krepis, twee Grieksche kleedingstukken) zijn navolgingen +de Romeinen,
van Menander, Philemon, Epicharmos, Diphilos enz.. Zij dagteekenen uit de IVe
eeuw en hadden tot makers Andronicus, Naevius, Plantus, Ennius, Statius, Terentius
en anderen. Aanvankelijk vrij grof en ruw, werden zij meer en meer tot kunst, dank
aan den invloed van Plautus, wiens Aulularia door Hooit in zijn Warenar naar ‘'s
lants gelegenheyt verduytscht’ werd, en van Terentius, wiens Eunuchus Brederoo
navolgde in zijn Moortje.
De rhintonicae, zoo genoemd naar Rhinton van Tarentum, zijn niets anders dan
geparodiëerde treurspelen.
De togatae zijn, als boertige drama's, wat de praetextatae
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als ernstige beteekenen. Inlandsch van oorsprong, worden zij trabeatae genoemd,
als de personages een gezoomde, en tabernariae als zij een ongezoomde toga dragen.
De togatae, eindelijk, zijn kijkjes in het huiselijk leven. Zij werden vooral beoefend
tusschen de jaren 169-79 vóor J.C., namelijk door Titinius, Quintus, Atta en Lucius
Afranius.
De Franschen+ zijn bizonder rijk aan blijspelen. In de XVIe eeuw schreef Pierre
+
de Franschen,
de Larivey stukken als Les Esprits, Le Laquais, welke Molière en Regnard een
eeuw later nog als modellen bestudeerden. Zij ontleenden hem zelfs een paar van
zijn bestgeslaagde typen, bv. Frontin en Rosine.
Met Le Menteur van Corneille vangt de bloeitijd aan van de ‘comédie française.’
Deze berijkt haar hoogste volmaaktheid in twee dichters: Molière, wiens Précieuses
ridicules, Don Juan, Tartufe, Les Femmes savantes, Le Misanthrope en L'Avare
slechts zelden geëvenaard werden, en Regnard, wiens Légataire universel en Le
Distrait, ofschoon niet bizonder krachtig opgevat, tintelen van geestige scherts.
In de XVIIIe eeuw ontmoeten wij Lesage, Marivaux, en vooral Beaumarchais (Le
Barbier de Séville en Le Mariage Figaro); in de onze Picard, Scribe, Alexandre
Dumas fils Henry Becque, enz..
+
In Engeland staat, ook in dit genre, Shakespeare bovenaan. Zijn Merry wives of
Windsor, The two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors, behelzen schatten +de Engelschen,
van geestige vinding, kostelijke verwarringen, kerngezonden humor. Wycherley,
Sedley, Congrève, Garrick, en vooral Sheridan met zijn terecht beroemde School of
Scandal mogen niet vergeten worden.
+
Lessing, Goethe, Kotzebue, Immermann, Lenz, Kleist, Grabbe, Hebbel,
+
Hacklaender, von Bauernfeld, Gottschall, Freytag, F. Vischer, Fulda, schreven
de Duitschers,
Duitsche blijspelen.
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+

Wat de Nederlanden betreft, buiten de in den loop van dit kapittel reeds aangehaalde
+
de Nederlanders,
namen en opschriften, dienen nog vermeld Pieter Langendijk (XVIIIe eeuw),
wiens Krelis Louwen, Arlequyn actionist, 't Wederzijdsch Huwelijksbedrog, De
Windhandelaars, De Wiskunstenaars, enz., ook voor onzen tijd nog zeer veel van
hun frischheid behouden hebben; verder, dichter bij ons, Jakob van Lennep, P.R.
Helvetius van den Bergh met zijn smaakvol en keurig geschreven Neven en Nichten,
van Peene, Keller, Glanor (Uitgaan), Lodewijk Mulder (Een lief Vers), Reinier
Faassen (Manus de Snorder), Justus van Maurik (S of Z), P. Brooshooft (Zijn Meisje
komt uit), Marcellus Emants, enz..

IV. Muziekdrama of Zangspel.
+

1. Wel bewust en opzettelijk zien wij af van de algemeen gebruikte benaming opera,
+
Muziekdrama, niet opera.
omdat de meeste gedichten, welke men van de XVe eeuw tot op onze dagen met
dat woord heeft aangeduid, niet alleen door hun uiterlijke inkleeding, maar zelfs door
hun opvatting aandruischen tegen alle gezonde opvatting van de kunst in het algemeen
en van de letterkunst in het bizonder. Wagner heeft in zijn voortreffelijk boek, Oper
und Drama,+ het door en door valsche van het genre zonneklaar doen uitschijnen.
Hij heeft aangetoond, hoe de schrijvers van de meeste opera's, d.w.z.: de dichter +Hoe in de opera doel en
middelen verward werden.
en de komponist beiden, stelselmatig doel tot middel en middel tot doel ontaard
hebben. Even goed als van ieder ander dramatisch werk, is het doel van een muzikaal
dramatisch gewrocht een handeling, en het middel de muzikale bewerking. Nu maakte
men echter deze laatste tot hoofdzaak, terwijl men aan de handeling nog juist zooveel
aandacht verleende als volstrekt noodig was, om de hulpmiddelen, waarover de
toondichter beschikte, toch maar voordeelig te doen uitkomen.
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2. De woordteksten of libretti van de meeste opera's zijn alleen geschreven met het
opzet, den toondichter in de gelegenheid te stellen, voor een schaar zangvirtuozen +Gebreken van deze
grootendeels op effekt berekende zangstukken te komponeeren. Drie hoofdvormen dichtsoort.
nam deze bewerking regelmatig aan: aria's of alleenzangen, liederen zoo men wil,
want eigenlijk en werkelijk is de melodie van het volkslied de oorsprong van de aria;
recitatieven of verhalende gezangen, in het algemeen slechts zeer eenvoudig begeleid,
een tusschending tusschen den zang en het gewone spreken; en eindelijk koren. De
teksten, tot deze onderscheiden muzikale vormen noodig, werden niet logischerwijs
uit de handeling afgeleid, maar veel meer ten behoeve of zelfs op uitdrukkelijk
verlangen van den toondichter er tusschengevoegd.
Het koor beperkt er zich niet toe, als dat van het Grieksche drama het volk te
verbeelden, en op het gepaste oogenblik den indruk uit te spreken, door de handeling
op de menigte teweeggebracht; te pas en te onpas, zonder eenige natuurlijke oorzaak,
eenvoudig als een makkelijk middel tot muzikale afwisseling, doet men het optreden.
Om de aria, steeds met het zelfde onartistieke doel, tot twee-, drie-, vier-, vijf-,
zes-, en zelfs zevenzangen te kunnen vervormen, stelde men zich eenvoudig tevreden,
in den oorspronkelijken unieken tekst of in dien voor een eerste personage bestemd
juist zooveel woorden te veranderen als volstrekt onontbeerlijk, om dien tekst met
een schaduw van dramatische waarschijnlijkheid in den mond te kunnen leggen van
twee, drie, vier, vijf, zes, zeven personages, die op het zelfde oogenblik op de planken
zijn.
+
3. Edouard Schuré schetst als volgt den indruk, dien een dergelijke opera op den
+
verstandigen schouwburgbezoeker maakt. ‘Aux premiers eoups d'archet nous
Welk een indruk zulk eene
opera
teweegbrengt.
voilà disposés à
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entrer dans le monde idéal. Une mélopée fort triste des violoncelles éveille en nous
des sentiments mélancoliques, presque funèbres. Déja nous nous y abondonnons,
quand une brusque fanfare des trompettes nous tire de notre rêve. Nous ne nous y
attendions guère, mais l'effroi fait partie de ta tragédie, nous voilà tout à fait
belliqueux. Mais, au moment où nous croyons que la bataille va s'engager, un air
de danse s'annonce dans les violons et l'ouverture finit par un galop. La toile se lève;
où sommes nous? Notre voisin l'ignore. Qu' importe au reste! Les décors sont
magnifiques et la scène regorge de costumes. Un bataillon de choristes chante,
marche et gesticule si bien en mesure que nous demandons à notre voisin à quel
corps d'armée ils appartiennent. Ce sont des sénateurs, dit-il en haussant les épaules.
Des sénateurs vivants? N'approfondissons pas, car voici le ténor et la prima-donna.
Qui sont-ils et que viennent-ils faire ici?.... Question superflue, ils chantent si bien!
Ils ont d'ailleurs si peu à se dire qu'ils se tournent sans cesse vers le public, et quand
revient l'invariable cadence parfaite, ils ramènent la main au coeur d'un geste non
moins invariable et semblent quêter les applaudissements. Est-ce là l'impression
idéale du sentiment vrai? N'en est-ce plutôt pas l'écoeurante parodie? Il paraît que
non, car notre voisin est enchanté et au ballet, qui nous semble une profanation de
la danse, une pauvre exhibition de corps sans âme, son enthousiasme ne connaît
plus de bornes. La représentation s'achève en accumulant des sensations analogues!....
Nous finissons par nous persuader que ces acteurs sont des automates, la scène tout
entière se transforme sous nos yeux en une monstrueuse épinette à figurines mobiles
et le chef d'orchestre tient en main la redoutable manivelle qui fait marcher le tout....
Telle est la première et pénible impression que l'opéra actuel produit sur une âme
neuve.’
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4. De eerste toondichter, die bij het schrijven van een muzikale tooneelschepping
wederom uitging van de overtuiging, dat het woord of allerminst de handeling de +Glück, de herste hervormer
van dit vak.
hoofdzaak is, en dat de muzikale medewerker van den librettist, ver van dezen
laatste wetten voor te schrijven, integendeel, zoo getrouw en volledig mogelijk,
volgens de regels en met de middelen van zijn eigen kunst moet illustreeren wat de
andere, de ware vinder en eerste schepper, heeft willen uitdrukken; deze eerste en
groote hervormer was geen ander dan de geniale Duitscher Glück, wiens eerste
muziekdrama, Orpheus, algemeen als een meesterstuk erkend wordt. In de
toewijdingsepistel van een zijner latere gewrochten, Alcestes, zet Glück zelf zijn
opvatting als volgt uiteen: ‘Ik heb gepoogd, de muziek terug te brengen tot haar ware
rol, die hierin bestaat, dat zij de poëzie moet ter hulp komen, om de gevoelens van
de personages en de beteekenis van de handeling krachtiger te doen uitkomen, zonder
de actie te onderbreken of ze door overtollige versierselen te verzwakken. Ik heb
gemeend, dat de muziek bij de poëzie dient te voegen, wat heldere kleuren en een
gelukkig spel van licht en schaduw, in staat om de figuren te verlevendigen, zonder
hun omtrekken te vervalschen, voegen kunnen bij volmaakte teekening en goede
samenstelling.’ Buiten de twee reeds genoemde schreef Glück nog andere goede
muziekdrama's: Armida, Iphigenie in Tauris en Iphigenie in Aulis.
+
5. Het was Richard Wagner, die, na in zijn eerste werken nog in meer dan één
+
opzicht op het altaar van de ouderwetsche opera geofferd te hebben, aan het
Wagner als voortzetter van
Glück's
werk.
muziekdrama zijn nieuwste en tot nu toe volmaakste gedaante schonk. In Lohengrin
en Der fliegende Holländer herleidt hij de medewerking van de koren tot natuurlijke
en logische verhoudingen en breekt hij meer en meer af met de oude geijkte
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patronen van de meerstemmige aria, welke hij door vrije melodieën vervangt.
In Tristan und Isolde, doch vooral in zijn tetralogie, Götterdämmerung, en in zijn
jongste meesterwerk, Parsifal, krimpt hij den afstand tusschen het gezongen en
gesproken woord nog enger in.
+
6. Opgevat nu naar het voorbeeld en in den geest van Wagner, is het muziekdrama
+
noch min noch meer dan een poging, om de woorddichting opnieuw met de
Waarin verschilt het
muziekdrama van het
toon-dichting éen te maken, te versmelten.
gesproken drama?
Van dan af kan men gerust zeggen, dat de tekst van een muziek-drama enkel
in twee voorname opzichten van die van een gesproken drama verschilt: 10. juist
zooals het bloed, dat in elk lid van een dierlijk lichaam, juist zooals het
groeikracht-houdende sap, dat in wortel, stam, takken en bladeren van ieder
plant-wezen werkt, zoo moet het lyrisme elk onderdeel van het geheele muziekdrama
doordringen en bezielen, en er wel niet het eene en uitsluitende, maar toch het
bizonderste element in zijn. Terwijl in een gesproken drama de personages de
gebeurtenissen, waarin zij betrokken zijn, in zekeren zin objectief beschouwen,
zoodat de toon en de voordracht beide verwant lijken met toon en voordracht van de
epiek, moeten zij, daarentegen, in het gezongen drama, veel meer de gewaarwordingen
uitspreken, welke de handeling in hen teweegbrengt. 20. De librettist moet in de
verwikkeling voor een aantal toestanden zorgen van zulken aard, dat de personages
er op natuurlijke wijs toe verleid worden, hun gevoelens uit te spreken. Eindelijk,
30. daar - uit den aard van de zaak - de gang van een muzikaal gewrocht langzamer
is dan die van een zuiver letterkundige schepping, dient de handeling niet alleen
besnoeid, ontdaan van al wat niet volstrekt noodzakelijk met
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de hoofdgebeurtenis in verband staat en teruggebracht tot een gering aantal toestanden,
waarin de ontwikkeling van de gevoelens krachtig en altijd stijgend uitkomt.
+
Dat een wezenlijk goede woordtekst daarenboven door bondigheid en
+
kernachtigheid van uitdrukking, zuiver- en verscheidenheid van rhythmen,
Andere hoedanigheden van
een
goeden woordtekst.
zangerigheid en klankpressie van taal dient uit te munten, zal zeker wel geen
betoog behoeven.
+
7. Het spreekt ook wel van zelf, dat het voorbeeld, door Wagner in zekere van
+
zijn werken gegeven, geenszins hoeft aanschouwd te worden als een voortaan
Ook Wagner's opvatting
kan
geen bindende wet zijn
voor alle landen en tijden onwederroepelijk bindende wet. Dat de schepper van
voor
anderen.
Siegfried bv. in dit heerlijk meesterstuk geen enkelen samenzang heeft opgenomen,
kan voor een ander kunstenaar geenszins een afdoende reden wezen, om, in eigen
werk, a priori, stelselmatig, noch voor twee- en driezangen noch voor koren plaats
in te ruimen. Alles moet, in dit opzicht, afhangen van den smaak van den dichter aan
de een -, van de logica van de handeling aan de andere zij. Brengt deze laatste het,
geheel ongedwongen, zoo mede, dat meer personen tegelijkertijd spreken of een
geheele menigte in éens aan haar schrik, hoop, medelijden, vreugde, enz., uiting
geeft, dan zijn duo's, trio's, koren natuurlijk volkomen gerechtvaardigd.
+
8. Een groote en noodlottige dwaling beging A.W. Schlegel, toen hij beweerde,
dat de librettist enkel een breed opgezet schema, een vlugge schets met vrij losse +Tekst en muziek beide
moeten op den
omtrekken, en geenszins een volkomen uitgewerkt poëma geven mag. Niet van
de muziek alleen, óók van den tekst ontvangt, wie een muziekdrama hoort en ziet toeschouwer-toe-hoorder
inwerken.
spelen, den indruk. Doet nu de eerste aangenaam, de tweede echter onaangenaam
aan, dan kan de gezamenlijke indruk, dien men van het geheele werk ontvangt,
onmogelijk éen, volkomen,
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harmonisch en schoon zijn. Juist het ontoereikende van het libretto is de door ieder
beschaafde onmiddellijk gevatte ‘zwakke zijde’ van zeer vele tusschen Glück en
Wagner geschreven ‘opera's.’
+
9. De voornaamste soorten van muziekdrama's zijn: het ernstige drama - vroeger
+
groote opera - waarvan de stof min of meer het karakter heeft van de stof onzer
Het ernstige en het boertige
muziekdrama.
treurspelen; en het komische muziekdrama, waarvan het onderwerp vrij wel met
dat onzer blijspelen overeenkomt.
In 't eerste wordt uitsluitend gezongen, in het andere wordt soms ook gesproken.
10. Overzicht. Het aantal muziekdrama's, waarvan de woordtekst ware letterkundige
verdienste heeft, is niet zeer groot.
+
In onze taal vermelden wij Saffo van J. van Lennep, Brinio van Fiore della Neve,
+
Prinses Zonneschijn van Pol de Mont.
Nederlandsche -,
+
In het Fransch Les Troyens van Berlioz, La Esméralda van Hugo, Le Prophète,
Fra Diavolo, Robert le Diable, La Juive, Les Huguenots van Scribe, Mireille van +Fransche -,
Michel Carré, Carmen van Meilhac en Halévy naar een vertelling van Prosper
Mérimée, Sigurd van Reyer, Fervaal van Vincent d'Indy, Hildyllia en Singahall van
Jules Sauvenière.
+
Goede Duitsche ‘Operntexte’ onderteekende Goethe, Geibel, Moritz Hartmann,
+
Bodenstedt, Lortzing, Rodenberg, Dahn, en - boven deze allen - Wagner. Zijn
en Duitsche teksten.
teksten voor Tannhäuser, Lohengrin, Der Fliegende Holländer, Die Meistersing von
Nürnberg, Tristan und Isolde, Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung
en Parsifal zijn, elk in zijn soort, modellen van het vak.
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