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IN MEMORIAM
Prof. Dr. W. J. M. Asselbergs
Het heengaan van Prof. Dr. W. J. M. Asselbergs, waardoor de
hele Nederlandse cultuurgemeenschap zo diep getroffen wordt,
dompelt ook ons tijdschrift, dat in de Nijmeegse hoogleraar een
enthoesiast, bijzonder bekwaam en zeer actief redactielid bezat, in
diepe en nieuwe rouw.
Toen Spiegel der Letteren in 1956 gesticht werd, was Prof.
Asselbergs een der eersten aan wie gedacht werd om van onze
redactie deel uit te maken, niet uitsluitend om er de Noordnederlandse literatuurstudie te vertegenwoordigen, maar als Nederlands
literatuurkenner zonder de beperking van Noord of Zuid. Hij
behoorde met zijn hele hart aan de twee delen van het ene taalgebied, en ook zijn geest was voortdurend --- en hoe scherpzinnig !
begaan met wat zowel Vlaanderen als Noord-Nederland in verleden en heden aan letterkundige en andere kultuurscheppingen te
bieden had. Zijn medewerking aan Spiegel der Letteren als redactielid en als auteur, waartoe hij zich, op verzoek van de stichter
van ons tijdschrift, E. De Bock, onmiddellijk bereid verklaarde,
was een zekere waarborg voor het succes van onze onderneming.
Nog vanop zijn ziekbed adviseerde hij de redactiesecretaris en
stelde hij bijdragen van zijn hand in het vooruitzicht.
Het werk van deze geniale man die ontdekker en uitvinder
tegelijk was, schitterend en productief vorser op het gebied van
de kultuur- en literatuurgeschiedenis (van de Nederlandse niet
alleen) en zelf fascinerend beoefenaar van het schone en rijke
woord kan niet in een kort In Memoriam overschouwd warden.
De redactie van Spiegel der Letteren heeft daarom beroep gedaan
op Prof. Dr. K. Meeuwesse am de wetenschappelijke loopbaan
van haar afgestorven redactielid in een afzonderlijk opstel te
beschrijven.
Zijzelf neemt afscheid van Prof. Dr. W. J. M. Asselbergs met
gevoelens van treurnis om onherstelbaar verlies, getemperd door
een blij gevoel van dankbaarheid om wat zij van hem ontvangen
heeft en met trots in het besef dat zijn naam met haar tijdschrift
verbonden werd en verbonden zal blijven.
DE RMACTIE

WILLEM ASSELBERGS
EN DE LITERATUURHISTORIE
EEN CO MMEMORATIE

Als kind al leerde Willem Asselbergs, die op 2 januari 1903 te Bergen
op Zoom. geboren was, het Brabant aan de andere kant van de staatsgrens kennen. Hij kwam als dreumes al naar Antwerpen. „Er been te
mogen werd ons dagen tevoren in het vooruitzicht gesteld als een
geh.eimzinnig feest, waarop onze verbeelding zich voorbereidde met de
verwachting van heerlijkheden, idie door de werkelijkheid hoog overtraffen zouden warden". Een reis naar Antwerpen, een tocht door
Vlaanderen maakte hem ook later altijd gelukkig. Ook van zijn laatste
tocht naar het zuiden, zijn afsch.eidsreis kart vOlOr zijn einde kwam hij,
ofschoon doodziek, zielsgelukkig terug. Nog meet ,dan het eigentijdse
boeide hem het historische Antwerpen, zoals hij dat als jongen had leren
kennen, uit de romans van Conscience, uit Snieders' Antwerpen in Brand
en de Kronijken der Straten van Antwerpen van Domien Sleeckx. Hij
beleefde de grote Scheldestad, als een stad die van historie gloeit, zoals
hij het in zijn Brabantse Herinneringen uitdrukte. Van Duinkerken
kende de Vlaamse geschiedenis als weinigen, zoals Westerlinck onlangs zei en dat geldt ook voor de letterkunde van de Zuidelijke
Nederlanden. Hij voelde zich met die geschiedenis en die letterkunde
innig verbonden. De opvoering van de Sevenste Bliscap (in de bewerking
van Willem Smuklers) in het Bossche Casino was voor hem als kostsch.00lknaap in de letterlijke zin ,des woords een openbaring geweest, hij
beleefde ,die opvoering als bet „schouwtoneel der zaligheid". De gedachte aan de opvoering van de zeven Bliscappen door Het Korenbloemken op de markt van Brussel zette zijn verbeelding dadelijk in feestelijke
gloed.
Op twaalfjarige leeftijd ging hij naar Ypelaar, het klein-seminarie
van bet Bredase bisdom, te Ginneken. Hij werd er gevormd overeenkomstig de ratio ,studiorum van ,de bisschoppelijke scholen van Belgiie
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en Frankrijk. Zijn leven lang bleef hij erkentelijk voor de lectuur van
de Selecta, de oefeningen in de ars dicendi en voor de vrijheid ook,
waarover de toenmalige leraar beschikte om zijn leerlingen in de hogere
klassen van de humaniora in te leiden tot de wereldliteratuur 1 . Hij zou
literatuurhistoricus zijn leven lang profijt van hebben.
er ook
Op het groot-seminarie Bovendonk in Hoeven kwani Asselbergs al
spoedig in contact met de beweging der katholieke jongeren. Hij publiceerde als Anton van Duinkerken zijn eerste gedichten in Roeping, De
Beiaard en Vlaamsche Arbeid, bezocht verschillende jongerenbijeenkomsten, nam daar ook deel aan de debatten, maar kreeg toen door zijn
geestelijke overheid een schrijfverbod opgelegd. Zijn natuur verdroeg
dit niet. Het verliet het seminarie om aan de door Moller gestichte
Leergangen te Tilburg Nederlandse letteren te studeren. Hij volgde er
o.m. de lessen van L. C. Michels, de grote filoloog, die veel later – van
1952 tot 1958 – zijn naaste collega aan de Nijmeegse universiteit zou
worden. Maar meer dan de filologie interesseerde hem toen de moderne
literatuur, waaraan hij niet alleen als dichter, maar ook als criticus en
essayist in rijke mate het zijne bijdroeg. Nauwelijks student in Tilburg
werd hij redacteur van Roeping om twee jaar later het redacteurschap
van De Gemeenschap te aanvaarden, de voornaamste avant-garde periodiek van de katholieke jongeren in Nederland. In 1927 verscheen zijn
bundel Onder Gods Ogen, in 1930 gevolgd door Lyrisch Labyrinth.
Daarnaast publiceerde hij in 1928 zijn befaamde Verdediging van
Carnaval, in 1929 de bundel Roofbouw met o.a. een grout aantal kritieken over Franse schrijvers van Bossuet tot Ramuz en in 1930 zijn
Hedendaagse ketterijen, zijn, eerste grote apologetische geschrift.
Nadat hij zich als redacteur van het dagblad De Tijd in Amsterdam
gevestigd had, begon Van Duinkerken zich toe te leggen op de studie
van de vaderlandse beschaving met bijzondere 'belangstelling voor het
aandeel van zijn geloofsgenoten idaarin en voor de katholieke, gemoedstraditie in de Nederlandse letteren. Het sprak wel vanzelf, dat deze
geboren en getogen Groot-Nederlander daarbij ook de Zuidnederlandse
letteren in zijn onderzoek betrok. In zijn Achter de Vuurlijn plaatste hij
ook Zuidnederlandse figuren als Anthonis de Roovere, Anna Bijns,
Justus .de Harduyn, Joost van den Vondel en Prosper van Langendonck
in het licht van zijn opvatting over orde en wanorde in het bestel van
leven en wereld (waarover Westerlinck zo uitstekend geschreven heeft
in zijn onvoltooid -gebleven opstel over Van Duinkerken in Dietsche
1 Voor de bier en hierv6Or vermelde gegevens zie men zijn Brabantse Herinneringen.
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Warande en Belfort van januari 1963). Hij hield er ook van historische
figuren te beschouwen als exemplarische gestalten. Zo tekende hij in
zijn Welaan dan beminde gelovigen van 1933 Hadewych, Maerlant,
Anna Bijns, Vondel, Thijm, Van Eeden en Gerard Bruning 'als toonbeelden van respectievelijk de liefde, het vertrouwen, het geloof, de
eerbied voor de orde, de goede smaak, de goedheid en de moed. Niet
ten onrechte herinnerde Knuvelder daarbij aan wat Huizinga eens
noemde de stichtelijk-historische vorm van literaire geschiedschrijving,
waarbij de waarheidsbehoefte wel oprecht, maar meer toch estetischreligieus dan wetenschappelijk gericht is. Men doet er goed aan hierbij
niet te vergeten, dat Van Duinkerken als Zuidnederlander van huffs uit
vertrouwd was met de traditionele beschouwing van mens en wereld
als een schouwtoneel. Vanuit deze traditie had hij in 1931 ook zijn
verzenboek Het Wereldorgel geschreven. Met de gedachte aan een
panopticum, waarvan het bekijken „een leerrijke verpozing" is, zou hij
later een aantal journalistieke opstellen over Nederlandse letterkunde
bijeenbrengen als een Beeldenspel van Nederlandse dichters.
In deze jaren begun hij ook aan de sarnenstelling van zijn grate
bloemlezing uit de katholieke polezie der Nederlanden van de vroegste
tijclen tot heden. Het tweede deel Dichters der Contra-.Reformatie
(1932) – verscheen het eerst. Van Duinkerken wist zich bij de omvangrijke arbeid voor dit werkstuk vereist ide voortzetter van het werk van
Jan Frans Willem en Jozef Alberdingk Thijm. Het merendeel van de
bier bijeengebrachte teksten was van Zuidnederlandse origine en in het
Noorden vaak geheel onbekend. Kenmerkend voor zijn opvatting van
de literatuurgesthiedenis was, dat hij zlch bij zijn keuze niet alleen
bepaalde tot fraaie of ontroerende gedichten, maar ook teksten opnam,
die hij in psychologisch of cultuurhistorisch opzicht belangrijk vond.
M.arsman o.a. heeft hem clit verweten, maar niet geheel terecht toch,
want hij had in zijn Verantwoording duidelijk genoeg gezegd, dat hij
niet alleen was afgegaan op de smaak, maar ook rekening had gehouden met de geschiedenis „die aan somrnige oude teksten een bijzonder
belang verleent, dat ze, alleen beoordeeld naar den smaak van onzen
tijd, niet hebben zouden". Bij alle bewondering voor dit – met de
werkstuk hadden de literatuurVan der Hoogt-prijs bekroonde
historici en vooral de filologen onder hen hun bezwaren tegen het
intuitieve van zijn werkwijze. „Zulke synthetische studien" schreef
van Mierlo „worden, onder de hand van begenadigden van het
woord, dikwijls heerlijke brokken beschouwend proza. Zij grijpen ook
machtiger aan, .dan het moeizaam zich voortbewegend werk van iemand,
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die uit de geduldige analyse een bescheiden aordeel opbouwt. Ze hebben
iets intuitiefs, iets visionnairs. Maar ide nuchtere man der philologische
wetenschap zal zich daarbij meermaals afvragen, of 'nu precies ieder
der trekken in die synthese ook analytisch zou kunnen verantwoord
warden". De waarde van het filologisch-historisch onderzoek zou Van
Duinkerken geleidelijk beter gaan inzien. In 1935 verscheen het eerste
deel van zijn bloemlezing Dichters der Middeleeuwen waarvoor hij
samenwerking met Dr. W. Beuken had gezocht. In 1939 voltooide hij
zijn trilogie met het deel Dichters der Emancipatie.
Intussen had de Leuvense universiteit hem in 1937 – samen met
Mej. Marie Belpaire, Gerard Brom, Stijn Streuvels en Cyriel Verschaeve
– het eredoctoraat in de letteren verleend. In 1940 werd hij vanwege
de Vondelstichting benoemd tot bijzonder hoogleraar te Leiden,
maar niet zonder dat P. N. van Eyck bijzonder heftig tegen deze
benoeming had geageerd. Vondelspecialist in de strikte zin van
het woord was Van Duinkerken toen ook nog niet. Men kan dat
rustig toegeven, zoals hij trouwens zelf ook wel deed. Maar zijn
uitzonderlijk rijke kennis van de Europese beschavingsgeschiedenis,
zijn monumentale bloemlezing uit de katholieke poezie der Nederlanden, zijn boek ,Verscheurde Christenheid, de inleiding die hij schreef
bij de Gysbreght van Aemstel in de uitgave van Donkersloot en zijn
essay over het beeld van Vondel bij Albert Verwey, om slechts bet
voornaamste te noemen, maakten zijn benoeming voor ieder onbevooroordeelde toch tot meer dan alleen maar een zogenaamde kredietbenoeming. Asselbergs aanvaardde zijn ambt met een rede over Vondels
Pascha, die altijd nog van belang is om de wijze waarop hij profiterend
van H. Carrington Lancasters genologische studie van 1907 – het nieuwe
van dit tragi-comedische debuut in het Licht stelde. Hij ontwikkelde
zich tot een der beste Vondelkenners van zijn generatie, voor wat de
kennis van Vondels dramatiek overtroffen slechts door zijn collega en
vriend W. A. P. Smit, die zijn Dichters der Reformatie in de zestiende
eeuw aan hem had opgedragen. Ik herinner aan zijn prachtige uitgave
van de Leeuwendalers, bet „lantspel", dat hem als Groot-Nederlander zo
dierbaar was, aan zijn editie van de Lucifer in de reeks Klassieken uit
de Nederlandse Letterkunde, aan studies als Staatszucht en Bruiloft,
Vondel als barokdichter, aan zijn in 1947, 1948 en gedeeltelijk in
1949 te Leiden gegeven colleges over Vondels hekeldichten, waaruit
hij grate fragmenten publiceerde in zijn Binnenleiding tot Vondels
hekeldichten. Aan een nieuwe uitgave van de hekeldichten – een van
zijn planners – is hij niet meer toe gekomen.
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In 1952 werd Asselbergs als opvolger van Gerard Brom, benoemd tot
hoogleraar in de Nederlandse en algemene letterkunde te Nijmegen.
Kort tevoren was zijn montmentale boek over -de . Noordnederlandse
letterkunde uit het tijdvak van de vernieuwing aan het einde 'van de
vorige en het begin van deze eeuw verschenen. Hij ,begon het met de
bekend geworden verklaring, dat literatuurwetenschap een wetenschap
van feitth is alvorens een wetenschap van waarden te worden, een
uitspraak die' hij in zijn Nijmeegse oratie over Schaepmans estetiek
(Vijitig jaar na Schaepmans dood), herhaalde. Hij was een principieel
voorstander van de historische methode van onderzoek geworden en
wilde het begrip letterkundige geschiedenis graag zo ruim mogelijk
opgevat zien. Hij demonstreerde dit laatste door b.v. in Het tijd perk
van de vernieuwing der Noordnederlandse letterkunde paragrafen over
het literatuuronderwijs, de journalistiek en de beroepsorganisaties op
te nemen.
Als hoogleraar te Nijmegen bracht hij verschillende van zijn studenten ertoe zijn onderzoek van de katholieke gemoedstraditie in onze
letteren voort te zetten, zoals hij in 1949 zelf had gedaan met zijn boekje
over de Bredase begijnhofpastoor Nicolaus van Milst. Zo ontstonden
onder zijn leiding dissertaties als die over , de gedichten van zuster
Mech:teldis van Lom, de madrigalia van Joannes Stalpaert van der
Wielen, het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster te Grave,
de hymnen en gezangen van Lodewijk Makeblijde, het leven en werk
van Joannes de Leenheer, het liedboek Den Gheestelycken Nachtegael e.a.
Aparte vermelding verdient de belangstelling die hij als hoogleraar
voor de red6rijkers aan de dag legde. Ze viel goeddeels te verklaren uit
zijn Brabantse origine. Hij beschouwde zichzelf graag als een erfgenaam
van De Vreugdebloem, de rederijkerskamer van zijn geboortestad. Behalve om haar humor trok de rederijkerskunst hem vooral aan om haar
rijkgeschakeerde waardering van het leven, de liefde en de dood, zoals
hij het uitdrukte in zijn bespreking van Nu hoort, ik zal een nieuwe
Zang beginners, de door Eugeen de Bock samengestelde bloemlezing uit
bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd. Daarnaast
boeide hem het binnendringen van het nieuwe 'in de oude traditionelo
vormgeving, waarover hij b.v. schreef in zijn opstel over het door
Keersmaekers uitgegeven treurspel Nabugodonosor van Guilliam Caudron van de Aalster rederijkerskamer Sint Catharina. Als hoogleraar
vestigde hij niet alleen meermalen de aandacht van zijn studenten voor
een scriptie op figuren en werken uit de rederijkerswereld (op b.v. Den
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Handel der Amoureusheyt), maar behandelde hij vaak ook teksten uit
Weijnens Bloemlezing van zestiende-eeuwse Taal. In zijn Nijmeegse
hoogleraarstijd bezorgde hij ook met rector A. P. Huysmans van het
Bredase bisdom een nieuwe uitgave van het Bredase Sacramentsspel,
waarin hij typisch voor zijn ruime opvatting, van de literatuurgeschiedenis niet alleen de tekst van het spel, maar de gehele bundel archivaEa van de broederschap van den Heiligen Sacramente publiceerde.
Over Mariken van Nieumeghen hield hij in 1953 in het stadhuis van.
Nijmegen een voor de werking van zijn verbeelding uiterst karakteristieke voordracht. Den Spieghel der Salicheit van Elckerlijc was een
der laatste onderwerpen waarover hij vorig jaar college gal.
Toen hij in 1952 naar Nijmegen kwam, gingen zijn gedachten al
gauw uit naar de oprichting van een centrum voor mediaevistiek, waarin
het onderzoek van de middelnederlandse literatuur een belangrijke
plaats zou innemen. Het was voor hem een grote desillusie Coen bleek
dat het plan niet to verwezenlijken was. Over de middelnederlandse
letterkunde heeft hij literair-weten,schappelijk niet zo heel veel geschreyen, maar zijn inleiding tot Dichters der Middeleeuwen, zijn rede over
de calander en de charadrius en zijn voordrachten over de Ferguut en
het landschap van de Vierde Martijn (alle opgenomen in zijn bundel
Nijmeegse Colleges van 1967) bewijzen wat hij ook op dit terrein
vermocht. Wie hem als mediaevist tenvolle wil leren kennen, rnoet
echter ook zijn beschouwingen over Augustinus, Bernardus en Dante
lezen.
Met de achttiende en negentiende eeuw was hij betrekkelijk vroeg al
vertrouwd voor wat de kerkhistorie, de vroomheidsgeschiedenis en de
geschiedenis der katholieke emancipatie betreft. Later kwam hij tot een
veelzijdiger bestudering van de Nederlandse beschaving en de Nederlandse letterkunde van deze eeuwen (ik denk aan zijn opstellen over
Adriaan Loosjes, Betje Wolff, Nicolaas Beets en vele andere). Van
alle Nederlandse dichters uit de negentiende eeuw voor 1880 droeg hij,
evenals Albert Verwey, Everardus Johannes Potgieter de grootste verering toe. Zijn rectorale rede Tweemaal Dante van 1964 was grotendeels gewijd aan Potgieters Florence.
Asselbergs veelzijdigheid als literatuuronderzoeker kwam, behalve in
de veelheid van literairhistorische perioden die hij beheerste, ook in
andere opzichten tot uitdrukking. Met zijn, enorme kennis van de
Europese literatuurgeschiedenis kwam hij als vanzelf tot het comparatisme. Zijn Calander en Charadrius en De Zuster van de Zon zijn
meesterstukken van thematologisch onderzoek. Zijn opstellen over Cats,
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Vos, Loosjes, Beets en Adama van Scheltema bracht hij .bijeen binnen
het kader van twee doxologische beschouwingen over figurers van het
tweede plan. En hoezeer ook een man van de historische - meth.ode, hij
kon zich ook zoals in Ascese der Scho;onheid b.v. zeer intensief aan
tekstueel onderzoek wijden of zich wijsgerig vermeien in vraagstukken
van algemeen literair-estetische aard.
Ik mag deze commemoratie niet beèindigen zonder als Noordnederlander dankbaar herinnerd te hebben aan zijn aandacht ook voor de
Zuidnederlandse letterkunde van de nieuwe tijd, aan zijn Gezellemonografie van 1958, zijn studie over Kerkhofblommen van -datzelfde
jaar, zijn Vlamingen in de serie Vlaamse Pockets van 1960; zijn uitvoerige beschouwingen over Walschap en Gijsen (opgenomen in het
tweede deel van zijn Verzamelde Geschriften), aan zijn opstellen over
Streuvels en Timmermans (in Mensen en Meningeq, die voor mij
behoren tot het allerbeste wat in het Noorden ooit over de Zuidnederlandse letterkunde van de moderne tijd geschreven is.
Om de grote veelzijdigheid van zijn werk en on-1 zijn waarlijic zeldzaam rijke kennis van de Europese literatuurgeschiedenis verdient hij
onze meest universele literatuurhistoricus genoemd te warden, zoals, ik
zei in de rede waarin ik hem op de morgen van zijn uitvaart in de aula
van de Nijmeegse universiteit herdacht.
K. MEEMIVESSE
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HIERONYMUS VAN ALPHEN
EN DE SCHOOL VAN BURMAN
Op voorgang van J. te Winkel 1 onderscheidt men gewoonlijk in onze
letterkunde gedurende het laatste kwart van de 18e eeuw drie richtingen,
van vernieuwing, namelijk een Utrechtse richting met R.M. van Goens,
Hieronymus van Alphen en Jacobus Bellamy als belangrijkste pleitbezorgers, een Zwolse richting onder leiding van Rhijnvis Feith, en een
(Haags-) Amsterdamse richting die „haar voornaamsten wegwijzer
vond in Jeronimo de Bosch en haar voortreffelijksten woordvoerder in
Willem Bilderdijk, naast wien al spoedig als haar geestige voorvechter
Johannes Kinker optrad" (Te Winkel).
De Utrechtenaren tonen zich sterk geporteerd voor de beoefening
der wijsgerige theorie, waarvan zij veel goeds voor de vernieuwing van
onze letteren verwachten, zonder daarbij nochtans de betekenis der
dichterlijke oorspronkelijkheid of „genie" te ontkennen. Zij zijn aldus
in oppositie tegen de Amsterdammers, die weinig heil zien in de pas
opkomende esthetica en liever wijzen op het inspirerende voorbeeld
van de klassieke auteurs. Er zijn nog andere verschilpunten bijv. inzake
de waardering van het sentimentele maar die kunnen hier voor het
moment buiten beschouwing blijven. Ook ga ik thans voorbij aan de
plaats die de Feithianen innemen naast of tegenover de twee andere
richtingen. Wel dient aangestipt dat de Amsterdammers naar algemene
opvatting sterk onder invloed staan van een groep classici uit de school
van Petrus Burmannus secundus (1713-1778), '2 zelfs dat de
grens tussen deze Burmannianen en de hierboven genoemde Amsterdamse richting moeilijk te trekken valt. Sommigen als Laurens van
1 Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde 2, VI, p. 102 - 105 ; G. KNUVELDER,
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde 2, III, 's Hertogenbosch, p. 59.
2 Zie over hem Nieuw Nederl. Biogr. IV, 358-362 ; P. HOFMANNI PEERLKAMP,
Liber de vita, doctrina et facultate Neerlandorum qui carmina Latina composuerunt2,
Harlemi 1838, p. 512-515, alwaar over de school van Burman gezegd wordt : „Ex sua
schola tanquam ex equo Trojan, insignem poetarum numerum effudit" ; J. G. GERRETZEN,
Schola Hemsterhusiana, Nijmegen-Utrecht 1940, p. 356-361. Het oordeel over hem als
geleerde is unaniem ongunstig ; hij was bovenal dichter.

Santen, Pieter Nicolaas Arntzenius en Jeronimo de . Bosch zijn zowel
neo-latijns dichter uit de school van Burman als daadwerkelijk geinteresseerd in de actuele vaderlandse poZzie. Maar ook waar die personele
unie ontbreekt, als bij Janus Helvetius en Daniel Wyttenbach, Mgt er
reden om met Knuvelder verband te leggen tussen de voorzichtige
terreinverkenningen in het klassieke milieu en de eigenlijke doorbraak
van de romantiek binnen de Nederlandse literatuur '3.
Niettemin vormen de Utrechtenaren (met de Zwolse richting), zoveel
als de progressieve vleugel in vergelijking met de meer op de klassieke
traditie steunende Amsterdamse dat wil grotendeels zeggen : Burmanniaanse vleugel. Wie het onderscheid goed wil zien, legge naast
elkaar de Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen (1778-1780) ,
door Hieronymus van Alphen bewerkt naar het Duits van F. J. Riedel,
en Jeronimo de Bosch' Verhandeling over de regelen der Dicht-kunde
uit 1783 '4 . Dit zijn immers de belangrijkste programmatische geschriften
van resp. de Utrechtse en de Amsterdamse richting. Het is bij mijn
weten nooit eerder opgemerkt hoe paradoxaal de opstelling der fronten
in deze literaire polemiek is. Men. had toch a priori mogen verwachten,
dat niet de classici uit de school van Burman maar juist de moderner
Utrechtenaren zich zouden verzetten tegen alles wat naar wijsgerige
theorie zweemt. De zaken liggen echter precies omgekeerd ! Alvorens
hier nader op in te gaan moet ik eerst nog iets zeggen over Van Alphens
literaire ontwikkeling.
De driedeling van Te Winkel en Knuvelder heeft natuurlijk alleen
maar waarde als hulpschema. In werkelijkheid zijn er allerlei figuren
die zich aldus moeilijk dassificeren laten (Wolff en Deken), of die
tegelijk aan twee richtingen schatplichtig zijn (bijv. Anthony van der
Woordt, die men evengoed tot de school van Bellamy als tot de Amsterdams-classicistische richting kan rekenen). Vooral moet men de verhoudingen .niet te statisch zien. Sommige dichters ontworstelen zich
allengs aan de school van Burman en naderen dan meer de (pre-)
romantische Utrechtse of Zwolse richting. Dr. G. A. Steffens heeft in
3 G. KNUVELDER, Handboek..., III, p. 60. Overigens legt K. wel wat eenzijdig nadruk
op de rol van de classici bij de doorbraak van de (pre-)romantiek. Niet minder belangrijk
als wegbereiders voor een zodanige vernieuwing waren de Nederlandse orièntalisten,
met name Hendrik Albert Schultens en Sebald Rau (cf. mijn Tussen twee werelden.
Rhijnvis Feith als dichter van HET GRAF, Assen 1963, p. 9 en st. IV). Verder heeft
M. C. van den Toorn in NTg. 59 (1966), p. 219-232, gewezen op de (geringe) betekenis
van De Germaanse Oudheid als inspiratiebron voor de Nederlandse Romantiek.
4 Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, Tweede Stuk. Bevattende eene Dicht-kundige Verhandeling over de regelen der Dicht-kunde. Ter beantwoording van eene vraag over de Dicht-kunde, uitgeschreeven voor den jaare 1780, en aan
welke de gouden Eer-prijs is toegeweezen in den jaare 1781, Haarlem 1783.
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zijn dissertatie over Pieter Nieuwland en het evenwicht 5 aangetoond,
hoe de dichter van Orion zich na zijn vertrek uit het huis van de familie
De Bosch behoedzaam poogt los te maken van de daar vigerende kunstbeschouwing. Opgevoed in bewondering voor, de elegante neo-latijnse
verzen van Burman c.s. krijgt Nieuwland, als hij eenmaal buiten dit
milieu komt te staan, steeds meer oog voor de „genie" van Shakespeare
en voor de Duitse Sturm and Drang. Een soortgelijk proces heeft zich,
naar de schaarse gegevens te vermoeden geven, in versnelde mate ook
bij Van Alphen voorgedaan. Ook hij heeft eenmaal bewonderend opgezien naar Burman en contact gezocht met diens leerlingen.
Wanneer Hieronymus in 1762, zeventien jaar oud, student wordt aan
de Utrechtse universiteit, sluit hij daar o.a. vriendschap met een medestudent Petrus Nicolaas Arntzenius, zoon van de Amsterdamse rector
gymnasii Dr. Otto Arntzenius. De jongelieden schrijven elkaar in het
latijn brieven, waaruit grote vertrouwdheid met en bewondering voor
Tibullus, Propertius, Ovidius en neo-latinisten als Janus Secundus,
Daniel Heinsius en Broekhuizen blijkt. Men levert ook kritiek op
elkanders eigen proeven van latijnse poezie. Uit twee brieven van Van
Alphen aan Arntzenius gedateerd 23 april en 9 juli 1765 — het zijn
de oudste die mij van hem bekend zijn valt bovendien op te maken,
dat onder de levende neo-latinisten Petrus Burmannus secundus bij
hen groot gezag geniet. Het meest opvallende aan hun correspondentie
is misschien nog wel het exuberance enthousiasme van de briefschrijvers
voor de latijnse minnedichters en elegici.
Deze indruk wordt krachtig bevestigd door kennisneming van Van
Alphens correspondentie met een andere Burman-discipel, nl. Louw
van Santen 8 die in Leiden klassieken studeerde. Vermoedelijk is Hieronymus met hem in kennis gekomen via Arntzenius. De vroegste brieven
5 Zwolle z.j. (1964), p. 183-184 en passim.
6 Pieter Nicolaas Arntzenius (Delft 20 dec. 1745 - 14 jan. 1799 Amsterdam) ; studeert
rechten te Utrecht sedert 1764 ; evenals Van Alphen lid van „Dulces Ante Omnia Musae" ;
promoveert 1 oktober 1768 op een Dissertatio Historico-Juridica de Masurio Sabino,
waarin lofdichten staan van Jeronimo dd Bosch (in het latijn) en van Van Alphen
(in het Nederlands). Op 14 november werd hij advokaat bij het Hof van Holland en
3 april 1771 secretaris van de Diemermeer. Hij schreef Nederlandse en Latijnse gedichten
die niet gebundeld zijn. Zie over hem en zijn geslacht Nederland's Patriciaat, 52 (1966),
p. 9-29.
7 Resp. in familie-archief Arntzenius (waaruit de beer W. N. Arntzenius te 's Gravenhage mij diverse stukken welwillend ter beschikking stelde) en in U. B. Amsterdam onder
sign. Es 27-a.
8 Laurens van Santen (1746-1798), geboren te Amsterdam ; sedert 4 april 1767 te
Leiden studerend ; zie over hem vooral J. H. Hoefft, L. Santenii Carmina, Lugd. Batavorum 1801 (inleiding).

11

dagtekenen van 1766' en handelen hoofdzakelijk weer over literatuur.
De toon die Van Alphen hier aanslaat is, vergeleken met de stroeve
ernst uit zijn pietistische periode, haast frivool. Het zijn andermaal
latijnse of neo4atijnse dichters als Ovidius, Tibullus, Horatius en
Adrianus Reland naar wie zijn voorkeur blijkt uit te gaan, al wordt
thans ook Poot geprezen. Interessant voor zijn toenmalige reserve
ten aanzien van de esthetica alsmede voor zijn oordeel over Burman
is volgende passage uit een brief aan Van Santen in september 1766 :
„Van den hak op den tak, ik heb Van Goens, ik vraag excuus, Professor
Goensius, noch niet gesproken, ik denk nu juist om hem, om dat hij een groot
voorstander van Rousseau is, hij zal het te druk hebben met studeeren en vooral
om te bewijzen dat sommige Poeeten geen Poeeten zijn om dat ze geen gesouteneerd stuk of een Carmen Epicum gemaakt hebben, ik kan mij dat noch niet
opdringen, ik heb Tibullus en Poot veel te lief ; ik verlang naar zijn publiecque
les over de Poezy, maar ik vrees dat het te generaal zal zijn en daar toe is zo
veel kennis niet nodig en zoveel ik er van weet, kan men die dingen die tot
het fijne en naauwkeurige der Poezy behooren zo onder geen Systema brengen,
maar dezelve het best met de naam van Observationes Miscellaneae of Dichtkundige Uitspanningen bestempelen, en ik geloof dat men daar in met het
lezen van de noten van Burman op Lotichius of dergelijke schriften meer prof iteertdan met het lezen van 100 generaale Systemaas ".

Omstreeks augustus 1767 trok Van Alphen naar Leiden om daar zijn
studie voort te zetten. Hoewel nu de mogelijkheid tot geregelde omgang
met Van Santen geschapen was, kwam er plotseling een einde aan hun
vriendschapsbetrekking. Enkele weken voor zijn verhuizing voltrok zich
in Van Alphen een ommekeer, ze) ingrijpend dat hij er 33 jaar later in
zijn geheime dagboek nog aan herinneren zou Zijn bekering tot een
sterk bevindelijk christendom vormde de directe aanleiding tot de breuk
met Van Santen. We weken dit uit een brief van Hieronymus van
Alphen aan P. N. Arntzenius van september ( ?), 1767. Hij schrijft
daar :
„Wat de Hr van Santen betreft ik zie hem zeer weinig. Hij is in 't begin

9 De U. B. Leiden bezit onder sign. B. P. L. 244 vier brieven van H. v. Alphen aan
L. v. Santen d.d. 1 sept. 1766, ongedat. (begin 1767), 14 april 1767 en 10 juli 1767.
Deze brieven zijn door J. van Vioten, slordig, gepubliceerd in De Levensbode, IV (1871),
p. 439-457.
10 U. B. Leiden, sign. B. P. L. 244. Hier en elders is de interpunctie door mij aangebracht of lichtelijk gewijzigd. Burmans beroemde Lotichius-uitgave bevatte Pen beknopte
ars poetica.
11 Op 8 augustus 1800 noteert hij : „Het zijn nu 33 jaren dat mijne ziel naar God
en zijn eind, naar zijn lieven Zoon begon te vragen". Zie over dit ongepubliceerde journaal mijn artikel : Het geheime dagboek van Hieronymus van Alphen, in NTg. 61 (1968).
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van mijn verblijf alhier eens bij mij geweest, en vermits ik hem, schoon al te
2agt, bestrafte over zijn vloeken, zo, herinnerde hij zig van mij gehoord te
hebben, (zulks was zijne uitdrukking) dat mijne conscientie had begonnen te
knagen ; ik zeide hem gerust ja en zo ik vertrouwde niet zonder rede, hij repliceerde daar op met eene raillante tronie ik woude dat ik het ook was maar rade
mij teffens aan niet melancholijk te worden, ik kan niet met hem verkeeren
om zijn gestadig vloeken, ik kan dat niet bijwonen, ik heb maar al te veel met
mijne eigen zonden te doen, dan dat ik deel zoude krijgen aan die van anderen,
en nu gij mij zegt dat hij op andere gronden bouwt moet ik hem noch meer
menageeren, want ik ben daar niet voor bestand 12".

Dat Van Alphen na en door zijn bekering een ander mens geworden
is – bet blijkt reeds, uit deze ene brief. Voor ons Joel zou het echter
vooral van belting zijn te weten, inhoeverre deze bekering heeft doorgewerkt op Van Alphens literaire interesses en activiteiten. Anders, gezegd : betekent het jaar 1767 ook een keerpunt in zijn literaire ontwikkeling ? De huidige stand van het Van Alphen-onderzoek staat nog
niet toe deze belangrijke vraag afdoende te beantwoorden. Wat volgt
is dan ook niet meer dan een voorzichtige hypothese.
Ons is – afgezien van een enkel gelegenheidsvers geen Nederlands
gedicht van Van Alphen vOOr juli 1767 (het tijdstip van zijn bekering)
bekend. Het oudste dat ons bewaard bleef, dateert van 20 oktober 1767
en heeft een religieuze strekking". Van Alphens nieuwe gezindheid
bracht hem er ook toe om in 1771 samen met zijn vriend P.L. van de
Kasteele de bundel Proeve van Stichtelijke Menigel-Pazij uit te geven.
Mogen we nu aannemen, dat juist de religieuze ontroering de dichterlijke genie in Van Alphen geactiveerd heeft, en is zijn poiEzie dus van
meet of aan als de vrucht van zijn bekering te beschouwen ? Of heeft
hij ook voordien – andersgeaarde – gedichten geschreven, die hij mogelijk om hun „wereldse" karakter vernietigd heeft ?
We geraken op vaster bodem, wanneer het gaat over Van Alphens
passieve belangstelling voor de literatuur. Hier ligt m.i. een duidelijk
contrast tussen uitlatingen in bovengenoemde brieven aan Arntzenius
en Van Santen enerzijds en zijn literaire orientatie sedert 1767 anderzijds. Mij dunkt dat die verandering kan worden aangeduid als een
12 U. B. Amsterdam, sign. Es 27-c.
13 „Laat vrij een ijdle vreugd laat hartverdervend schoon / Ons trachten het geloof
in onzen God te ontwringen..." etc., meegedeeld in brief van H. v. A. aan zijn vriend
J. Both Hendriksen d.d. 20 okt. 1767 (rijksarchief Utrecht, archief Van Boetzelaer, inv.
nr. 283). Van vroegere datum zijn slechts een albumversje voor P. L. van de Kasteele,
d.d. 24 april 1766, een Nederlands lofdicht van 16 mei 1766 in de dissertatie van Gillis
Alewijn en een latijns vers van 14 juli 1766 in het proefschrift van J. B. Bicker, alle drie
afgedrukt in Van Alphens Dichtwerken, editie-Nepveu.
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zich afwenden van de paganistische (of op zijn minst a-religieuze)
neo-latijnse, imitatieve paezie van Burman en diens school en een zich
steeds meer richten op de geestelijke paezie van pietistische dichters
als Lodensteyn, Voet, Schutte of van verwante christelijke auteurs gelijk
Klopstock. Allengs verbreekt Van Alphen alle bander met de Burmannianen. P.N. Arntzenius bijv. verdwijnt na 1770 helemaal uit zijn gezichtskring ".
Een veelheid van motieven zal Hieronymus geleidelijkaan vijandiger
hebben doen staan tegenover de richting die Pieter Burman in religieus,
politiek en letterkundig opzicht vertegenwoordigde. In 1774 verschenen
Burmans Poemata, waarvan de meeste door hem op zijn hofstede
Santhorst aan een kring van gelijkgestemden waren voorgelezen. De
anti-stadhouderlijke strekking van deze verzen moest een Oranje-gezind
man als Van Alphen tegen de Borst stuiten. Maar de geest van Santhorst
ging ook dwars in tegen zijn rechtzinnige overtuiging. De strenggegelovigen hier te lande verfoeiden immers dit Santhorst „als een poel
der goddeloosheid, en zij, die op een kwaden voet stonden met de
heerschende kerk, verheerlijkten het als hun Beth-El." 15
Onder invloed vooral van zijn zwager R.M. van Goens orienteert
Van Alphen zich nu voornamelijk op de moderne Duitse en Engelse
dichters van christelijke signatuur : Young, Gellert, Klopstock waardoor hij ook op literair terrein stelling gaat nemen tegen de Amsterdamse richting..Dat gebeurt pas publiek in zijn Theorie der Schoone
Kunsten en JY/etenschappen van 1778-1780. Dit werk heeft, zoals bekend, verschillende negatieve reacties uitgelokt van ander anderen Feith,
Bilderdijk en W.E. de Perponcher. Mej. A.C.S. de Koe handelt hierover
uitvoerig in haar dissertatie, gewijd aan Van Alphen's literair-aesthetische theorieen". Weinig of geen aandacht schenkt zij daarentegen
aan de al genoemde verhandeling van Jer. de Bosch Over de regelen
der Dicht-kunde uit 1783, ofschoon dit bekroonde, invloedrijke geschrift
als een rechtstreeks antwoord van de Amsterdamse school op Van
Alphens Theorie beschouwd moet warden. De aangevallene heeft Jer.
de Bosch in een lange brief van repliek gediend 17 . Om.dat dit schrijven
tot dusver onbekend bleef, laat ik het hier in zijn geheel volgen :
14 „Arentze vrees ik is de wereld weer geheel ingegaan", heet het in een br. van H. v. A.
aan J. Both Hendriksen, d.d. 16 okt. 1767 (archief Van Boetzelaer).
15 j. HARTOG, Santhorst, in : Uit de dagen der Patriotten, Amsterdam z.j., p. 1-49 ;
citaat op p. 2.
16 Utrecht 1910, hfdst. V en VII.
17 1k ben douairiêre G. J. Six-Van Alphen te 's Gravenhage zeer erkentelijk voor
haar toestemming om deze brief te publiceren. Een volledige uitgave van Van Alpheus
correspondentie is thans in voorbereiding.
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Mijn Heer,
Gij zult u zekerlijk verwonderen, wanneer ik u zegge, dat ik uwe bekroonde
Verhandeling over de digtkunde, slegts sedert weinige dagen, gelezen hebbe,
met die aandacht, welke dezelve in alien opzigte verdient. 't is waar, zij schijnt
tegen mijne hoofdstelling geschreven, egter heeft zij mij zo vermaakt en behaagd, dat ik, die een vijand van twisten en hairkloven ben, gaarne erkennen
wil, dat dezelve een meesterstuk van oordeelkunde en smaak is ; en eene kiesse
bedrevenheid in de beste digters vertoont, die mij uitstekend veel genoegens
verschaft heeft doch daar ik niet voornemens ben zo uit gebrek aan tijd wegens
amtsbezigheden als om andere oefeningen en pligten, veel te schrijven over
de theorie der poezij, zo kan ik egter niet nalaten bij wijze van vriendelijke
briefwisseling u deze en geene aanmerkingen over den geest van uwe verhandeling medetedeelen
Zoudt gij geloven Mijnheer, dat ik bij het lezen uwer verhandeling gemerkt
heb, dat wij het in de hoofdzaak volkomen eens zijn ; en dat wij slegts verschillen in het point de vue, en om mij zo eens uittedrukken in het mechanieke
der middelen om zijn oordeel te beschaven, zijne denkbeelden te ontwikkelen,
zijn smaak te verfijnen en zijn aangeboren genie optewekken : en egter het
is waarlijk zo met de zaak gelegen : bij veele van uwe opmerkingen, van de
zulken eigenlijk die tegen mijne Inleiding voor Riedel gerigt schijnen, heb ik
moeten zeggen uit min hart geschreven. Laat mij toe u hier over het een en
ander te mogen zeggen :
Dat de aesthetica een middel zou zijn om denkbeelden te krijgen, zijn genie
op te wekken, of dat nog sterker is, een genie te doen ontstaan ; oirspronkelijk,
verheven, treffend te leeren denken, – en schrijven, is in dien zin waar in UE.
het voorstelt zo weinig mijn gevoelen, als het het uwe is – Daartoe behoort
een aangeboorne grootheid van geest, kragt van denken, gevoelen enz. enz. en
een opgezamelde voorraad van nuttige belangrijke kundigheden, en geen van
beide reikt ons de aesthetica toe – dit is bij mij een paal boven water.
Ik heb ook meene ik in mijne verhandeling over het aangeboorne in de
poezij 18, daarover zo veel gezegd, dat men mij moetwillig verkeerd begrijpen
zoude, wanneer men dagt dat ik de aesthetica aanzag als een middel om genien
voordtebrengen. Ik heb integendeel ook zelf het voorbeeld van d'Aubignac
aangehaald om het tegendeel te bewijzen Dus alles wat UE. daarover geschreven hebt is mijn gevoelen zo sterk als het het uwe is.
En wanneer gij zegt dat het gezond verstand, of de beoefening der Ouden
ons genoegsaam in staat stelt om die regels, welken de digter noodig heeft te
vinden, dan verschillen wij zo veel niet als in den eersten opslag schijnt Onze
tegenwoordige theorien schrijvers, en alle goede theoristen hebben zeker door
hun gezond verstand en de beoefening der ouden het zo ver gebragt, dat men
zekere regels, zekere opmerkingen gemaakt heeft, welke van nut zijn voor den
jongen aankomenden digter, die nog geen gevestigden smaak heeft, wiens oor18 Te vinden in zijn Digtkundige verhandelingen, Utregt 1782, p. 1-240.
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deel nog niet rijp genoeg is om in alles door zijn eigen oogen te zien, maar hulp,
handleiding, onderwijs noodig heeft, om, zelfs in de Ouden, gebreken en feilen
niet voor Schoonheden te houden : want gij zult mij wel toestemmen, dat ook
de Oude digters niet volmaakt zijn ; en dat onder de geene, die men onder de
Ouden rekent, de eene veel kiesscher in smaak is dan de ander. Ik stem ook
toe : geen regel, geene bepaling, die niet door het gezond verstand wordt goedgekeurd daarom is het wel aan den eenen leant waar, dat het gezond verstand
(in abstracto beschouwd) alle de regels kan uitvinden : maar de ondervinding
spreekt het volstrekt tegen, dat elk die gezond verstand heeft, alle die regels
kan uitvinden ; Een jong digter, geeft hem nog zo veel natuurlijk verstand
als gij wilt, zal in veele gevallen, in het duistere om zig been tasten, en niet
weten wat waarheid is, bijaldien niet door mondeling of schriftelijk onderwijs
eenige denkbeelden, van den aart en het wezen der digtkunde, van zommige
regels op den aart onzer ziele gegrond, uit het wezen der digtkunde, of de
eigenschap der bijzondere digtstukken voordvloeiende, verkregen beef t maar
vraagt gij mij nu, moet hij daarom uwen Riedel, of eenig ander aesthetisch werk,
waar in veel subtiele redeneeringen, spitsvondige onderzoekingen, hairkloverijen
&c. &c. voorkomen, lezen, bepeinzen, en zijn nagels vrij wat meer of bijten van
ennui, als ooit een digter gedaan heeft kan hij door het lezen van de beste
modellen niet even ver komen ?
1k antwoordde met onderscheid : Bijaldien gij hem in dezen tegenwoordigen
tijd, waarin de wereld zo van geprezene prullen overloopt, aan zig zelf overlaat,
hij zal het nooit rooien : – maar wilt gij zijn leidsman zijn, wilt gij hem helpen
dan zal alles wel gaan : geeft eenen jongeling die Grieksch en Latijn verstaat
en genie voor de digtkunst heeft Homerus, Anacreon, Pindarus, Horatius,
Virgilius in handen, leestie met hem, doet hem de Schoonheden opmerken, die
hij voorbijzag, of niet genoegsaarn gevoelde, doet dit aanhoudend ; geeft hem
reden, waarom hij dit of dat schoon moet vinden, en laat hij u reden geeven
waarom hij deze en geene trekken, passages, sentimenten schoon, treffend, aandoenlijk vindt ; doet hem het bevallige van Anacreon, het edele majestueuse
van Virgilius, de kragtige, en energique gedrongenheid van Horatius opmerken,
den vlugt der ode, de natuur in Homerus, en eene diepe menschkunde : &c &c
lk beken, hij heeft geene aesthetische boeken noodig, gij zijt hem eene aesthetica Zo heb ik dezen zomer met mijn oudste Zoontje 19, een jongen van ruim
twaalf jaren, die genie vool de poezij schijnt te hebben, Aeneis van Virgilius
gelezen, zo leze ik thands met hem Homerus, en praat gedurig tusschen beide ;
zo waren wij het b.v. eens dat Tumus een beter lot verdiend had, en het speet
,ons geweldig dat hij werd omgebragt – en dat het Virgilius zo niet had kunnen
schikken dat hij onder Aeneas het gebied gevoerd had, –
Maar nu bid ik u : als een goed theorist zo met een jong digter de oude en
Neste poeeten las, en hij schreef hunne gesprekken nauwkeurig op, en schikte
19 Bedoeld is Jan Thomas Willem van Alphen, geb. 29 januari 1773 te Utrecht, overt.
4 juli 1799 te 's-Gravenhage.
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de denkbeelden, de opmerkingen, de zielkundige gewaarwordingen, eens in
ordre en gaf ze de gedaante van een stelzel wat zoudtge dan hebben ? Niets
meer of niets minder dan een vrij goede en compleete Aesthetica – Maar nu
het gelukt elk niet de digters te lezen met eenen goeden gids : en daarom moet
men hem helpen, door zekere waarheden, (die men met een kunstterm regels
noemt), onder het oog te brengen, waarvan hij zig moet bedienen, zowel als
hij de voordbrengselen van anderen leest, als wanneer hij zelf arbeidt : – op dat
hij zo zijn eigen gezond verstand aan het werken helpe, en hetzelve niet bederve
ja hoe grooter zijn genie is, deste eer zal hij gevaar lopen, om tot buitensporigheden overteslaan, voor welken hem het enkel lezen der Ouden niet behoeden zal. – En ten bewijze van dit laatste dient deze opmerking, dat ik wel
eens bemerkt hebbe, dat genial, die ik wist dat veel de Oude digters gelezen
hadden, egter veraf waren van derzelver edele eenvoudigheid : en wat zou bier
van de reden zijn ? Naar mijn begrip niet anders dan dat het hun bij het lezen
van dezelfde schrijvers ontbroken had aan goed schriftelijk of mondeling onderwijs.
Voor het overige zijn wij het daarin volkomen eens, dat bijaldien geboren
digters hun verstand beschaafden en verrijkten met een schat van nuttige denkbeelden, bijaldien zij de nude digters lazen (met een goed boek er bij of een
goed mondeling onderwijs na mijn gedagten) met adplicatie lazen, en hun het
fijne van de schikking der gedagten, het edele eenvoudige en welluidende der
uitdrukking afloerden er eene algemeene omwenteling op onzen Zangberg
zou komen die egter meer te wenschen dan te verwagten is – wij leven ook
in dit opzigt in een bedorven waereld en er zijn er maar weinigen die het
schoone waarlijk zien daar het is.
Ik had gedagt deze nog meer te extendeeren, maar de tijd ontbreekt mij –
Gij zult mijne geringe opmerkingen ten goede duiden, en geloven dat ik met
agting ben
Mijn Heer
UwEd ootm. dr
Van Alphen
Utrecht 1 0 November 1785

Naar aanleiding van deze brief ontwikkelde zich een interessante
correspondentie tussen Jer. de Bosch en Van Alphen 20, waarbij onder
meer de betekenis van Hugo de Groot's poEzie ter sprake kwam. Van
Alphen vroeg zich af, waarom Grotius als Nederlandstalig dichter zoveel minder was dan in zijn latijnse verzen. De Bosch somt enkele
redenen ter verklaring van dit verschil op : gebrek aan oefening, alsmede een zekere cerebraliteit die hem bij zijn latijnse epigrammen zeer
te stade kwam, maar die hem minder geschikt maakte voor „'t zagte,
20 In U. B. Leiden bevindt zich onder sign. Ltk. 1878 III een kopie van een brief
van Jer. de Bosch aan H. v. A., d.d. december 1785.
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bekoorlijke, 't losse, zwierige en vloeijende vooral in veersen van
eenige uitgebreidheid". Ten slotte komt De Bosch met een argument
aanzetten, dat we eerder uit de mond van Van Alphen zouden verwacht
hebben en dat ons eens te meer waarschuwt om de tegenstelling tussen
classicisten en romantici niet al te zeer te accentueren. Want ook in
het classicistisch milieu begon men in de tachtiger jaren oog te krijgen
voor het individuele en „volksaardige" van het sch.one. Jer. De Bosch
wijst namelijk op de differentiatie in bet dichterlijk vermogen al naar
gelang taal en individu
„het schijnt zelfs dat tot ieder taal een bijzondere genie behoort, en dat het
der aanbiddelijke wijsheid van 't algenoegzaam Opperwezen behaagt heeft de
menschen tot bijzonderheeden te bepaalen. Hooft schreef bevallige versjes in
't Duijtsch, maar hoe zou hij dit gedaan hebben in 't Latijn ? Twee menschen
beider taalen magtig, gelukt het deezen in 't Latijn, den anderen in 't Duijtsch
wel te digten. (...)
Tot ijder behoort een bijzonder mensch ; de behandeling en gansche inrigting
mod bier onderscheiden zijn. 1k veroorloof mij iets in 't Latijn, 't geen ik in
't Duijtsch niet vermag. De Leenspreuken en andere Digterlijke Cieraaden vereischen eene gantsch andere bewerking ; zoo dat, wanneer ik de Nederlanders
de beoeffening der oude Digters aanprijs, ik geenzints bedoel, dat zij maar
zullen overneemen het geen hun goed dunkt ; maar dat zij zullen worden
opgewekt, om, daar het alleen op aankomt, die Digterlijke Denkbeelden, welke
zij aantreffen, te bereiden, en door eene verstandige hervorming alzoo inrigten,
dat die in de taal waar in men schrijft, nieuw, bevallig en gepast worden".

Jammer genoeg beschikken wij niet over de volledige briefwisseling,
zodat wij Van Alphens standpunt moeten reconstrueren uit de brief van
Jer. de Bosch. Toch blijkt uit de zojuist geciteerde passage overduidelijk
dat, hoe heus de toon in dit briefverkeer ook was, en hoe dicht men
elkaar soms schijat te naderen, de wezenlijke verschillen blijven bestaan.
Bij Jer. de Bosch kwam alles aan op eene verstandige hervorming. Hij
stelde zich nog op het renaissancistische, standpunt van de creatieve
imitatio. Van Alphen van zijn kant ziet de dichterlijke werkzaamheid
als een scheppen van binnenuit door de genie. Dit onderscheid bepaalt
ook hun waardering van de klassieken. Van Alphens bewondering voor
Homerus, Vergilius e.d. is stellig niet minder dan bij De Bosch het
geval was. Maar deze bewondering diende volgens hem niet uit te lopen
op navolging.
De brief aan Jer. de Bosch van 10 november 1785 laat ons nog eens
zien, hoe gehecht Van Alphen als kunstgevoelig mens ook na zijn
bekering was aan de grote schrijvers der klassieke oudheid. Toch is
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juist deze klassieke erfenis in de loop van de tijd steeds wezensvreemder
voor hem geworden. Eenmaal in pietistische richting gestuwd, zocht
hij liever zieletroost bij Lavater, Gellert of Jung-Stilling dan schoonheidsontroering bij romein of griek. De periode waarin hij Burman
las en met diens leerlingen contact zocht, lag reeds lang achter hem.
Nog eenmaal worden wij in Van Alphens correspondentie terloops
herinnerd aan de school van Burman. De Leidse hoogleraar J.W. te
Water schrijft Hieronymus 15 januari 1800 over zijn pas benoemde
collega Daniel Wyttenbach ", boezemvriend van Jer. de Bosch en
evenals deze overtuigd discipel van Burman. Wyttenbach gold in zijn
dagen als de verdediger bij uitstek van het aloude imitatio-ideaal. „De
voortreffelijkheid der Ouden is voor (hem) absoluut : zij strekt zich
over alle terreinen des geestes uit" 22 . Maar voor de godsdienst scheen
hij geen hart te hebben, reden waarom Te Water en Van Alphen zijn
invloed op de studentenwereld funest vonden. Zij stelden, gelijk Te
Water het uitdrukte, in tegenstelling tot Wyttenbach meer prijs „op
eene morn Paulina, dan Socratica".
Men ziet, Van Alphens bekering tot een bevindelijk christendom heeft
hem ook in literair opzicht een heel eind van zijn vertrekpunt gevoerd.
De Burmanniaanse latiniteit die hem tijdens zijn studentenjaren zo in
haar ban hield, heeft na zijn bekering veel van haar aantrekkingskracht
voor hem verloren. Wanneer hij in een gedicht uit 1793, getiteld Mijne
onbekende vrienden 23 die au nteurs voor de geest haalt, welke hem innerlijkt verrijkt en gesterkt hebben, dan noemt hij zelfs niet een klassiek
schrijver, maar wel Young, Gellert, Cronegk, Hervey, Rowe en Lodensteyn stuk voor stuk pietistische of door het pietisme beinvloede
dichters. Geen woord meer over zijn vroegere geestdrift voor Tibullus,
Propertius en de neo-latijnse poezie ! Zo goed is hij er zelfs in geslaagd
zijn literaire verleden te verbergen, dat men hem van meet of aan als
een tegenstander van de Arnsterdams-dassicistische richting in onze
18e-eeuwse literatuur heeft aangemerkt. Het bovenstaande moge de
onjuistheid van deze voorstelling aantonen.
Nijmegen, 13 juli

1967.
P. J. BUIJNSTERS

21 Archief Dr. J. B. Hubrecht te Doom, die ik eveneens veel dank verschuldigd ben
voor verkregen toegang tot zijn verzameling.
22 D. C. A. J. SCHOUTEN, Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw, Utrecht 1964, p. 39 ; aid. p. 32-41 uitvoerig over W.
23 Jvlengelingen in proze en poezy, 2e dr., Utregt 1793, p. 339-344.
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STILISTISCHE ONTLEDING VAN TWEE
GEDICHTEN VAN RICHARD MINNE
De traditionele kritische aanpak waarbij de betekenis van het woordkunstwerk, in casu bet gedicht, hoofdzakelijk afgeleid werd uit nietartistieke faktoren als daar zijn het leven-en-milieu 1 en de psychologie
van de auteur, hield, weinig rekening met het specifieke karakter van
de literatuur die toch eerst en vooral woordkunst, taalschepping is. Het
m,odernisme en de bezinning op het wezen van de literatuur die ermee
gepaard ging, cleden de behoefte ontstaan aan een nieuwe werkwijze
waarbij men in de eerste plaats van die elementen in het werk z,elf zou
uitgaan syntaxis, woordkeuze, klank en de kombinaties van deze drie
elementen in beeldspraak, woordspeling, ritme enz. die bepalen op
welke m,anier de betekenis, tot ons komt en ons treft en zonder welke
er van betekenis hoegenaamd geen sprake zou zijn. De funktionele
kritiek 3 is aan deze behoefte tegernoet gekomen. Bij deze benadering
vraagt men zich inderdaad eerst of welke rol de diverse stilistische
elementen in het werk spelen en hoe ze mekaar beinvloeden, en zoekt
men eerst achteraf naar een ,eventueel verband tussen deze stilistische
elementen en bepaalde .externe feiten waarnaar ze zouden kunnen verwijzen. Belangrijk is de funktonele methode vooral omdat ze de fundamentele eenheid van het literair werk onderstreept, de eenheid van
inhoud en vorm, een elernentaire waarheid , die nog al te veel over het
hoofd, gezien wordt. Eerder dan met de minder toegankelijke moderne
poEzie is dit bet geval met die poEzie waarin het gemakkelijk „lijkt"
de inhou,d los te maker van, de vorm en waarin de grondige verwaarlozing van de vormelem:enten als organische bestanddelen van het
gedicht leidt tot het idistilleren van een „hoofdgedachte" die in feite
Vgi. de positivistische kritiek waarbij het scheppingsproces herleid wordt tot een spel
van oorzaak en gevolg.
2 Vgl. de psychologisch gerichte kritiek waarbij het kunstwerk getoetst wordt aan
buiten-literaire theorieen, nl. de opvattingen van Freud en Jung.
3 Historiek van de funktionele kritiek en overzicht van de voornaamste figuren die
deze methode hebben toegepast, vallen buiten het bestek van dit artikel.
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alleen maar de verminkte vereenvoudiging is van de gecompliceerde
ervaring die het gedicht won mededelen.
De poezie van Richard Minne is berh.aaldelijk het slachtoffer van
een dergelijke verminking geworden, het is zelfs zowat een gemeenplaats
geworden deze poezie gemakkelijk te noemen en de dichter zelf te
reduceren tot een simpele ziel die voor iedereen onmiddellijk verstaanbare gedachten uit in een aangename en uiterst eenvoudige (lees : natuurlijke, ongecompliceerde, ongekunstelde) vorm. Zo schrijft Karel
Jonckheere in zijn inleiding tot een recente u.itgave van een bloemlezing
nit . de gedichten van Minne 4 : „In het Noorden vindt hij (Minne) zijn
gelijke niet, ik bedoel als dichter die men lezen kan, zonder gids en
zonder ons evenwichtig gemoed prijs te geven... Minne moet geen
inspanning doen om te boeien en wij moeten geen inspanning leveren
om hem bij te houden... Persoonlijk heb ik altijd gedroomd van een
dichter die ons verlost van de literatuur. Richard Minne, zal, meen ik,
standhouden als ,dichter zolang er lezers 'even die van een gedicht
willen vergeten dat het tot die loze obsessie behoort die, helaas, een
geinstitueerde illuzie werd, de literatuur." 5
Die afkeer van de vorm wat anders wordt er met het pejoratieve
„literatuur' bedoeld – is symptomatisch de geringe weerklank die de
stilistische kritiek tot nog toe in het Nederlands taalgebied heeft gevonden – in tegenstelling tot de situatie in de Angelsaksische landen
wordt er door verklaard.
Wanneer de nadruk wordt gelegd of de aandacht wordt getrokken
op formele kenmerken die klaarblijkelijk niet alleen dienst doen als
opsmuk, maar ook een rol spelen in de betekenis van het gedicht, ontstaat er een situatie waarbij voor sommige lezers de inhoud in diskrediet
wordt gebracht en afkeer eerder . dan esthetisch genot wordt opgewekt.
De lezer voelt het aan alsof de vormprocedes een scherm opzetten dat
de kommunikatie schrijver-lezer minder direkt of zelfs onmogelijk maakt.
Ofwel verklaart de lezer zich dan allergisch voor de ontleding van een
effekt dat hij „beter" meent te ondergaan als de techniek waarmee dat
effekt bereikt wordt hem verborgen blijft, ofwel besluit hij dat de
dichter aan „natuurlijkheid" ruimschoots verloren heeft wat hij eventueel
aan stijl gewonnen heeft 6. In feite hebben we bier af te rekenen met
een romantisch vooroordeel dat zich .eigenaardig genoeg sterker kant
4 R. MINNE, Malve en erica, Reeks „Poetisch erfdeel der Nederlanden". Heideland,
Hasselt, 1967, 75 pp., inleiding van Karel Jonckheere, 9 pp.
5 K. JONCKHEERE, Inleiding tot Richard Minne, Malve en erica, p. 5.
NOWOTTNY, The Language Poets Use. The Athlone Press, Un. of London.
6 Vgl.
1965, 225 pp., Hoofdstuk 5: Language in „Artificial" Forms, pp. 99-122.
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tegen bepaalde stilistische procedes zoals de woordspeling dan tegen
de versvorm, een artificieel procede bij uitstek nochtans omdat de
lezer in het geval van , de versvorm. nog -de illusie kan koesteren dat de
inhoud onaangetast in het bestaande versschema is gegoten.
Men gelooft immers nag dat dichters het meest succesvol zijn in hun
gebruik, van .de taal ais 'ze doen wat „natuurlijk" is: Natuurlijke en
eenvoudige taal in gedichten kan 'echter zeer ibedrieglijk zijn : het is
meestal pen illusie die bij nader inzien het resultaat van een uiterst
verfijnde en subtiele techniek blijkt te zijn. Een dichter die ,schijnbaar
„de taal van het hart" spreekt, heeft meestal een aanzienlijke inspanning
moeten leveren am die ,eenvoudige en Pspontane taal ineen te knutselen
en het is het probleem van de kritikus – speciaal daar waar er in de
woordkeuze geen opvallende vernieuwingen of eigenaardigheden op te
merken zijn -na te gaan door welke subtiele techniek gewone, alledaagse woorden in een gedicht een unieke waarde kunnen krijgen. Alle
literatuur, zelfs idegene die het eenvoudigst lijkt, is kun,stmatig : vertekening, stilering en ,schematisering van een bepaalde werkelijkheid of
ervaring ; spontane literatuur is niets dan ,een romantische hersenschim,.
Vandaar trouwens dat Jondtheere zijn oordeel over de ,moeiteloosheid
van de schepping bij Minne enigszins modificeert en vender in zijn
inleiding 7 opmerkt : „Er komt geen einde, gelukkig niet, aan de
subtiliteiten (in de literatuur). Sams warden, ze door de makers van
gedichten stelselmatig of 'daaramtrent aangewend, bij anderen komen
ze onbewust tot stand maar erbuiten geraken. kan men niet. Wie gedicht
zegt, aa. nvaardt de middelen om een gedicht te schrijven..
Het hoeft gezegd dat Minne er z:elf, indirekt, toe bijgedragen heeft
zijn faam als „natuurlijk" dichter en tegenstander van de Literatuur
(met een hoofdletter) in stand te houden. , Zijn zogenaamde afkeer van
de literatuur heeft echter gans andere oorzaken dan die van vele lezers :
Minne wilt best dat er geen, anti-literatuur bestond. Minnes afkeer is in
fei,te ,een eigenaardige mengeling van liefde en haat, een typisch gevolg
van de ambivalente houding van de woordkunstenaar ten opzichte van
,de taal. De ,dichter reageert niet, evenals- de lezer, tegen het gebruik
van stilistische procedes, hij reageert tegen de ondoeltreffendheid van
taal en stij1 in het algemeen : ,de taal is een ongeschikt en stuntelig
werktuig dat -de bedoeling van de dichter vervormt, degradeert, verraadt. leder gedicht is immers het resultaat van ,een gevecht met de
taal die de dichter zo wil buigen'en kneden dat . ze in staat is .datgene
7 K. JONCKHEERE, inleiding tot Richard Minne, Make en erica, 9 pp.
8 Idem, p. 6.
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nit te drukken waarvoor in de gewone omgangstaal noch woorden, noch
varmen te vinden zijn. Hieruit blijkt reeds het belang van de organische
eenheid tussen inhoud en vorm en het gevaar dat er besloten ligt in het
negeren of veroordelen – van de subtiliteit van de vorm, een houding
die terzdfdertijd neerkomt op het over het hoof d zien of reduceren –
van de visie die de dichter heeft willen uitdrukken.
Typisch in dit verband is de kritiek van U. Van de Voorde op de
„Haveniersgedichten" van Minne. Van de Voorde richt zich in de
eerste plaats tegen bepaaide vormelementen maar houdt geen rekening
met de magelijke wisselwerking tussen deze vormkenmerken, en 'de
bedoeling van de dichter : „Familiariteit met wereldreputaties en 'representative men' zal nimmer heen kunnen helpen over misplaatste
geestigheden, nimmer associaties kunnen doen aannemen die klaarblijkelijk slechts terwille van het rijm bestaan." 10 En elders in hetzelfde
,,Eldorado:
artikel lezen we, nu meer ,bepaald over het gedicht
ZuidVlaanderen" : „In tal van verzen betrappen we hem (Minne) ' op
misplaatste geestigheden, op stoprijmen, op wansmaak." " Het is vooral
deze laatste bewering die ik stilistisch aan de tand wil voelen.
ELDORADO
ZUID-VLAANDEREN
1k ken daar hoekjes
als prentenboekjes,
andere diep en smal
als de godsangst van Pascal.
Daar borrelen bronnen,
waarvoor ge de zonne
zoudt geven, (en uw vrouw).
Het water is er blauw
van de onschuld in te wassen. 12

Het „stoprijrn" dat in dit gedicht wel het sterkst opvalt, is de verbinding van „smal" met „Pascal" en de vraag die we dan ook in dit
verband kunnen stellen is of de samenkoppeling van deze twee woorden
inderdaad kan beschouwd warden als een zuivere toegeving aan het
rijm een stoplap dus – of integendeel als een vormelement dat past
9 R. MINNE, In den zoeten inval en andere gedichten. G. A. Van Oorschot, Amsterdam,
1955, pp. 14-23.
10 U. VAN DE VOORDE, „Richard Minne : In den zoeten inval", in Modern, al te modern,
Steinlandt, Kortrijk, 1931, p. 47.
11 U. VAN DE VOORDE, „Richard Minne : In den zoeten inval", in Modern, al te modern,
p. 48.
12 R. MINNE, In den zoeten inval en andere gedichten, p. 7.
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in het patroon van het gedicht en bijdraagt tot de betekenis van het
geheel.
Een blik op het gedicht leert ons dat in de eerste strofe niet alleen
„smal" en „Pascal" door het rijm verbonden worden, maar ook ,,hockjes" .en ,,prentenboekjes". Een van de belangrijkste funkties van het
rijm is wel door gelijkenis in klank een mogelijk konnektie tussen twee
woorden te suggereren. Om te weten of dit hier al dari niet het geval
is moeten we nagaan of nog andere elementen in het gedicht wijzen op
een verband tussen deze reeds door de klank samengekoppekle woorden,. Niet alleen door het rijm, maar ook door de syntaxis worden de
vier verz,en, van de eerste strofe twee aan twee gegroepeerd iedere
groep bestaat uit een vergelijking w'aarvan het eerste lid betrekking
heeft op de natuur (Ik ken daar hoekjes / andere diep en smal) en het
tweede lid een verband legt tussen die natuur en wat specifiek tot de
werad van d:e mensen behoort (prentenboekjes / de godsangst van
Pascal). De eerste vergelijking (vers 1 en 2) wijst reeds op een eigenaardige visie:' daar waar een prentje normaal als een, afbeelding van
de natuur beschouwd wordt, gaat de natuur hier zelf .op een afbeeiding
lijken .en wordt dus ann.atuurlijk. In dit reeds irreele landsch.ap wordt
door de tweede vergelijking (vers 3 en 4) de gedachte aan Pascal
ingevoerd, met alle konnotaties die het rijmwo' ord „Pascal" met zich
meebrengt : afgrondsbewustzijn, existentiele angst en de vergeefse
paging van de filosofie om, het bestaan te dooigronden. De gelijkheid
in klank van de rijmwoorden wordt hier dus behendig aangewend om
de tegenstelling )te verscherpen tussen de verzen waar de rijrnwoorden
naar verwijzen, al. de tegenstelling tussen de objektieve natuur en de
subj'ektieve visie van de mens (de ik-figuur in bet gedicht). die de
eigen gedaditen en bekommernissen in die natuur projekteert.
Dit thema wordt trouwens nog verder ontwikkeld in het gedicht. Zo
verw'ijst in de tweede strafe de verbinding ,„de zonne, (en uw, vrouw)"
ook naar deze, tegenstelling : de twee termen hebben, dezelfde syntactische funktie ze warden trouwens verbonden door „eri" maar bun
ongelijksoortigheid wordt beklemtoond door het gebruik van de parenthese. In de wo.ordspeling die bet gedicht besluit tenslotte (vers 8 en 9)
warden de twee termen. van de antithese tot een geheel versmolten. Het
ineen klinken van de natuurbeschrijving „Het water is er blauw" met
de zegswijze „iemand wit wassen van schuld" en de sprang van: de
letterlijke naar de figuurlijke betekenis van , de woorden, over de
blanco-ruimte 'in de typografie been – wijzen op een diepe verwarring
tusen objektieve werkelijkheid en subjektieve visie en maken de onmacht
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van de mens duidelijk om ooit die objektieve werkelijkheid vanuit zijn_
subjektieve ik te doorgronden, een filosofische gedachte die de door
het rijmwoord „Pascal" in het gedicht gebrachte konnotaties ten voile
rechtvaardigt.
Nu we weten dat de eigenaardige verbinding door het rijm van „smal"
en „Pascal" niet uitsluitend berust op het toeval, maar integendeel
rechtstreeks in verband staat met het therm van het gedicht, kunnen we'
nog de vraag stellen . of , de bruuskheid van deze verbinding eerder een
wanklank is in het gedicht of ook een van te voren berekend effekt.
„Pascal" als rijmwoord op „smal", de lakonieke toevoeging „en uw
vrouw", het gebruik van het woordje, „onschuld" daar waar men toch
gewoonlijk „wit wassen van ,schuld" zegt, het zijn telkens groteske
buitelingen en schrille kontrasten die de lezer niet verwacht en die hem
de indruk geven dat hij om de tuin is geleid door de spotten:de of
ironisch monkelende dichter. De ironic die achter deze schokeffekten
schuilgaat ,heeft een dubbel doel. Ze aril niet alleen de lezer wakkerschudden die zonder dit verrassingseffekt rmisschien zou menen dat hij
te doen heeft met een konventioneel natuurgedicht en zo aan de diepere
bedoeling van de auteur voorbij zou gaan, maar ze richt zich ook tegen
de dichter zelf zoals reeds blijkt uit de titel waarin Zuid-Vlaanderen als
een „Eldorado" voorgesteld wordt, een bewering die door bet gedicht
volledig gelogenstraft wordt. De romantische illusie als zou de natuur
een toevluchtsoord zijn voor de mens houdt geen steek en de ironische
ontnuchtering komt als een sthok ,: de mens is niet in staat zich van zijn
subjektieve ik te bevrijden en vindt in de natuur — in plaats van vrede
en rust — juist die bekommernissen waaraan hij tracht te ontsnappen.
De grondtoon van „Eldorado ; Zuid-Vlaanderen" is er een van ironische
bruusicheid : de wanklanken zijn gewild en funktioneel.
Niet ten onrechte , dus -waarschuwt Winifred Nowottny in haar uitstekende werk over stilistiek The Language Poets Use de critics voor al
te haastige konklusies : „The critic commenting on the way something
has been done, must carefully consider, before he condemns the manner,
the exact nature of the matter in the poet's hands ; otherwise he may
fall into the error of condemning those very features most intimately
related to the poet's intention." 13
De betekenis van een gedicht is sterker dan vermoed dus verbonden
met en afhankelijk van de techniek die de dichter heeft aangewend om
zijn boodschap op de lezer of toehoorder over te dragen. Van al de
13 W. NOWOrrNY, The Language Poets Use,,p. 7.
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stilistische procedes echter die 'e'en- rol spelen in- het gedicht en de
poètische werking-versterken, wordt, de syntaxis misschien het gemakkelijkst over .het hoofd gezien. De -lezer is zo gewoon de syntactische
verhoudingen die inherent zijn aan iedere mededeling ook in de
gewone omgangstaal zonder enige ooeite te registreren dat de zinsbouw wel de laatste oorzaak is die hij aari , een poetisch ,effekt toeschrijft.
'Toch is de syntaxis , een , essentied en onrnisbaar bestand.deel van de
taalschepping : ze controleert niet alleen de volgorde waarin de diverse
indrukken die het gedicht uitmaken de lezer bereiken (en is dus in sitaat
-woorden te isoleren of in een prorninente positie te plaatsen), maar
is bovendien een rechtstreekse uiting van het inzicht van de dichter in
het network van verhoudingen (gelijkheid, tegenstelling, juxtapositie
enz..) dat het fundament vormt van de fiktieVe' wereld die door de
poètische taal opgebouwd wordt.
Vele gedichten waarvan het , effekt niet volledig kan verklaard worden
aan de hand van andere stilistische ingrecliènten zoals woordkeuze of
beeldspraak, ontlenen hun verrassend evokatievermogen aan een. behendig aanwenden, van de syntaxis. Dit is in de poëzie van Richard.
Minne het geval met de -mooie en vaak geciteerde „Ode aan den eenzame" ".
ODE AAN DEN EENZAME
Gelijk een bron
zijt ge in de zon
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in 't gewelf
van zijne hand uw klaarheid schept.
Van heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewonnen.

Het effekt van doze verzen – de diepe indruk van eenzaamheid die ze
opwekken wordt gewoonlijk toegeschreven aan de sobere doeltreffendheid van ‘de beeldspraak. Het hele gedicht berust inderdaad op een
enkele vergelijking die in de eerite Istrofe geponeerd wordt (de eenzame
is als een bron) en die in de tweede en de derde strofe uitgewerkt
wordt tot een volwaardig „conceit". Het oorspronkelijke beeld wordt
gepreciseerd ' door de behoedzame toevoeging van enkele schaarse details
(in de zon, op de hoogvlakte van Pamir, klaarheid) en verruimd door
14 R. MINNE, In den zoeten inval en . andere gedichten, p. 29.
26

het invoeren van twee nieuwe elementen (de herder in de tweede en de
ster in : de derde strafe). Daar de enige expliciete vermelding van het
thema van het gedicht — existentièle eenzaamheid — op een behendige
.manier naar de titel („Ode aan den eenzame") verdrangen wordt,
bestaat het eigenlijke gedicht uitsluitend uit een reeks funktionele bedden waarin de sensatie van totale eenzaamheid- die door de dichter niet
rechtstreeks in taal kon uitgedrukt warden, indirekt haar perfekte plastische equivalent vindt.,
Maar zonder het belang van , de beeldspraak te willen ontkennen
kunnen we ons Loch de vraag 'stellen of de komplexe betekenis die het
gedicht uitstraalt en de genuanceerde reakties die het bij de lezer
opwekt wel enkel ien alleen voortvloeien uit de suggestieve kracht van
de door de dichter op een, oardeelkundige manier gekozen beelden. De
beeldspraak mag dan een sensatie eenzaamheid — plastisch uitdrukken,
maar ze verklaart echter niet wat misschien het meest treffende effekt
is van het hele gedicht, ni. de gedachte die zich via deze verzen aan de
lezer opdringt als zou cle eenzaamheid voor de mens een. toestand van
volledige aliènatie en ontmenselijking betekenen. Zolang we onze aandacht uitsluitend .concentreren op de beeldspraak, blijft het ons een
raadsel hoe deze filasafische gedachte, die onmiskenbaar in het gedicht
aanwezig. is, aan de lezer gesuggereerd wordt. Het is inderdaad een
onopvallend syntactisch schema dat de spil is van het gedicht en de
opeenvolgende beelden samenvoegt tot een zinvol geheel, dat meer is
dan alleen maar de vertolking van een sentatie.
Gelijk een bron
zijt ge in de zon
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in 't gewelf
van zijne hand uw klaarheid schept.

Van heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewonnen. 15

Geen ...... zelfs

alleen ......

Het eenvoudige strukturele element „geen zelfs-alleen" brengt niet
alleen de verbinding tot stand tussen de tweede en de derde strafe maar
Onderstreept ook het zeer sterke kontrast dat er tussen beide bestaat.
Zelfs geen, herder — en welke andere menselijke aanwezigheid was er
op de hoogvlakte nog te verwachten? komt ooit tot bij de bran,
15 Idem, ik cursiveer.
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alleen een ster weerspiegelt zich, in het klare water- : dit kontrast
afwezigheid-aanwezigheid, dat via de syntaxis tot uiting komt, wordt
door de keuze van de termen van de antithese, „herder" en ,,ster", mens
tegenover kosmisch element, haast tot een paradox opgedreven. Nog
eerder maakt een ster zich los uit het onbeweeglijke firmament en valt
doorheen de duizelingwekkende ruimte naar de aarde toe (strafe 3) dan
dat de ene mens in staat zou zijn de andere te bereiken (strafe 2). : het
is de paradoxale ,situatie waarin de mens door de aliEnatie gedompeld
wordt . dat de geestelijke kloof tussen hem en zijn medemensen, die zo
nabij en bereikbaar lijken, minder makkelijk te overbruggen is dan de
reele en bijna onmetelijke afstand die hem als aards wezen van de
kosmische elementen scheidt.
Deze vervreemding van de mensen en relatieve toenadering tot de
kosmische sfeer, die door de syntaxis tot uitdrukking wordt gebracht,
impliceert echter ook reeds een vorm van ontmenselijking. De aliEnatie
stoat de eenzame uit de menselijke sfeer en confronteert hem met de
natuur, niet met de vertrouwde, alledaagse natuur die het normale
levensmilieu van de mens is, maar met de kosmos, de elementen : door
het kontakt met de ,sterren die zich eerder dan de mensen „gewonnen
geven" ", wordt de eenzame zodanig ontmenselijkt dat hij tenslotte
zelf natuur, element gaat warden. Het is hier dat de wisselwerking
tussen het syntactische schema dat de grondgedachte van het gedicht
aliEnatie uitdrukt en de beeldspraak die deze gedachte preciseert
door de nadruk te leggen op de uit de aliEnatie voortvloeiende ontmenselijking, op de voorgrond treedt. Niet toevallig wordt de eenzame
reeds bij de aanvang van het gedicht vergeleken met een bran : het
water van de bran (strafe 2) is evenals de zon (strafe 1) en de ster
(strafe 3) een wezenlijk bestanddeel van de natuur. Typisch is ook het
woord „klaarheid" in de tweede strafe . dat door de verwarring tussen
figuurlijke en letterlijke betekenis, die inherent is aan het conceit, zowel
naar de eenzame als naar het water van de bron verwijst. Het attribuut
„klaarheid" dat wel thuishoort in , de elementaire sfeer waartoe „zon"
(strafe 4, „water" (strafe 2) en „ster" (strafe 3) behoren, is echter
zo weinig toepasselijk op de menselijke natuur met al zijn komplikaties
en troebele tegenstrijdigheden, dat de „klaarheid", de zuiverheid van
de eenzame ons alleen maar kan voorkomen als een bewijs van zijn
ontmenselijking en van zijn verwantschap met de natuurelementen. , In
dit kader beschouwd, is de beeldspraak niet meer uitsluitend het plas:
16 Idem, p. 29, „Ode aan den eenzame".
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tisch equivalent van een bepaalde sensatie – en het enige belangrijke
element in „Ode aan den eenzame" maar een aktief bestanddeel van
de taalstruktuur die wij „gedicht" noemen en waarvoor de syntaxis het
onderliggende schema geleverd heeft.
Het effekt van een gedicht berust inderdaad- nooit volledig op de
werking van een enkel stilistisch procede; het gedicht is een struktuur
waarin syntaxis, beeldspraak, woordkeuze, versvorm enz. nooit los van
elkaar staan en waarvan de totaalindruk alleen maar kan verklaard
worden door de manier waarop de afzonderlijke stilistische elementen
mekaar beinvloeden en een geheel vormen. Dit geldt ook voor „Ode
aan den eenzame" : woordkeuze en versvorm versterken niet alleen de
indruk verw'ekt door de wisselwerking van syntaxis en beeldspraak, maar
verruimen ook de draagwijcite en betekenis van het gedicht.
Op een enkele uitdrukking na, de exotische plaatsbepaling „op de
hoogvlakte van Pamir" – maar daar hebben we duidelijk to doen met
een Verfremdungseffekt,.dat de isolatie van de eenzame en de eindeloze
afstand die hem van zijn medemensen scheidt nog tastbaarder wil
maken getuigt de taal in dit gedicht van een opvallende soberheid
en kernachtigheid. De alienatie Last ook dat menselijk verschijnsel bij
uitstek, de taal, aan. Het behoedzame vermijden van adjektieven (het
abstrakte „klaarheid" in plaats van het „klare" water) en de duidelijke
voorkeur voor korte, algemene woorden (bron, zon, herder, gewelf,
hand, ster) en eenvoudige uitdrukkingen (van heinde en ver) verlenen
aan de taal in dit gedicht als het ware een primitief en elementair
karakter. Deze indruk wordt nog versterkt door het ritme dat gekenmerkt wordt door een in de poezie van Richard Minne hoogst zeldzame
regelmaat.
Gelijk een bron
zijt ge in de zOn
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in 't gewelf
van zijne hand uw klaarheid schept.
Van heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewOnnen.

14

Het rijmschema van „Ode aan den eenzame" is aab, ccd, eef : de
eerste twee verzen die in iedere strofe een rijmpaar vormen, hebben
telkens hetzelfde aantal lettergrepen (vier) en heffingen (twee), terwijl
het meer heterogene derde vers telkens uit acht lettergrepen en drie
29

heffingen bestaat. Dit sterk gescandeerde, hoofdzakelijk jarthische ritme
met de harde, mannelijke- rijmwoorden (bron/zoh, het onvolledige rijm
zelfsigewelf, en ver/ster) verklaart de onnatuurlijke, metaalachtigle
resonantie van deze verz:en : de taal heeft haar vertrouwde vaagheid en
eentonigheid verloren en past door haar ongewone klaarheid,'en scherpte
en haar als het ware mathematische regelmaat 'volkom.en bij de kosmische sfeer waarin de eenzame zich beweegt.
Het strenge :rijmschema – in tegenstelling tot de onregelmatige verz:en
die Minne gewoonlijk gebruikt – verwijst echter oak naar de titel van
het gedicht: „Ode aan den eenzame" ". De ode is traditidneel een vrij
plechtig loflied met een vast rijmschema, gericht aan, een persoon die
men op een afstand bewondert en die men in de gij-norm aanspreekt;
een situatie die we in „Ode aan den, eenzame" praktisch: volledig terugvinden.
De aanspreekvorm „zijt ge" in de eerste strofe impliceert echter ook
de aanwezigheid van een spreker, in casu de dichter. De afstand tussen
spreker en aangesprokene, waardoor indirekt ook de spreker zelf
gelsoleerd wordt ,en de bewondering van, de dichter voor de eenzame,.
elementen die rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de . titel.
„ode", werken de indruk in de hand als zou er een verband bestaan
tussen de impliciete ik-persoon (de dichter) en de gij-io«ersoon (de eerizame), Peen indruk waarvoor we binnen het kader van dit gedicht geen
afdoend bewijs kunnen vinden, maar ,die bevestigd wordt als we „Ode
aan den eenzame" in het poetische oeuvre van Minne sitthen en met
andere gedichten, die, een aanverw'ant ,onderw. erp behandelen, in verband
brengen. Bet thema van de eenzaamheid en de daaropvolgende vlucht
in de natuur, die ,slechts een pseudo-toevluchtsoord blijkt to zijn., is
schering en inslag in de poezie van Minne " : de natuur verruimt zich
tot de kosmische ruimte waarin de mens op onverbiddelijke wijze met
de eigen alien.atie geconfronteerd wordt (vg,1,. de situatie in „Ode aan
den eenzame"), een confrontatie die de dichter Minne echter steeds
naar zijn hopeloze pogingen om een kontakt met de ander tot stand
te brengen, heeft teruggedreven.
De ervaring van de kosmische ruimte in „Ode ',aan den eenzame"
verklaart bovendien de in Minnes, poezie uiterst ,zeldzame neiging tot
een zeker expressionisme die zich uit in de beeldspraak en in de kernachtigheid van de taal. Op ,deze aspekten van het gedicht wil ik echter
niet verder ingaan, ik stip ze slechts, terloops aan om er op te wijzen
17 Idem, ik cursiveer.
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Vgl. het reeds vroeger ontlede gedicht „Eldorado : Zuid-Vlaanderen".

dat de stilistische analyse 19 die steeds. van, het gedicht zelf uitgaat en er
zich aanvankelijk zelfs in opsluit, de kritikus daarom nog niet belet
bepaalde overeenkomsten tussen verschiilende gedichten op te sporen
of een studie van de thematiek een literaire persoonlijkheid van de
dichter te maken. De stilistiek sluit de andere methodes van de literaire
kritiek niet uit, ze werkt ze integendeel in de hand door een grondige,
voorafgaande studie van het gedicht mogelijk te maken, niet met de
h,ulp van buiten-literaire elementen, maar door een grondige ontleding
van de bouwstoffen zelf van het gedicht en de manier waarop ze een
strukturele eenheid vormen.
DINA VAN BERLAER-HELLEMANS
navorsingsstagiaire N.F.W.O

19 Voor de toepassing van de stilistische analyse heb ik vooral op de volgende werken
gesteund :
W. NOWOTTNY, The Language Poets Use. The Athlone Press, Un. of London, 1965,
225 pp.
ULLMANN, STEPHEN, Language and Style. Collected Papers, 1964, 270 pp.
SEBEOK ed., Style in Language. Cambridge, Mass., 1960.

31

IN MARGINE
HUYGENSPARALLELLOGRAM
Marginalia bij :
Voet-maet, Rem en Reden. Bloemlezing uit Huygens' gedichten door
Dr. F. L. Zwaan.
Jacob Smit, Driemaal Huygens.
Bij het opslaan van de met vreugde te verwelkomen Bloemlezing uit Huygens'
gedichten, door F. L. Zwaan onder de aan Vastaert ontleende trits Voet-maet,
Rim en Reden in het licht gegeven, wordt men terstond geboeid door een
tegenover het titelblad (slecht) gereproduceerd portret van Constanter. Daarbij
is, – in tegenstelling met de nauwkeurige gegevens, toegevoegd aan de op het
omslag afgedrukte tekening niet vermeld wie het geschilderd heeft, noch van
wanneer het dateert
H. E. van Gelders lkonografie van Constantin Huygens en de .zUnen leert de
belangstellende, dat hij'hier te doen heeft met een borstbeeld door Caspar
Netscher (1639-1684, leerling van G. Terborgh ; vooral in zijn laatste levensperiode gevierd portretschilder) ; een schets, in olieverf op papier op hout, uit
1669, thans eigendom van het Gemeente Museum te 's-Gravenhage 2.
De beeltenis is dus ontstaan in de tijd toen Constanter een nieuwe, aanzienlijk
vermeerderde uitgave zijner Koren-bloemen overwoog, ja zich waarschijnlijk
daarmede al bezig hield. Van Gelder heeft er namelijk terecht op gewezen, hoe
Huygens tijdens de aan het rampjaar voorafgaande periode zeer bezet was ten
gevolge van velerlei staatkundige verwikkelingen. Waarbij hier bepaaldelijk
eraan herinnerd wordt, dat hij van november 1670 tot oktober 1671 te Londen
verbleef voor onderhandelingen over het voldoen van de schuld der Stuarts aan
de Oranjes. Als men zich op dit alles bezint ligt het vermoeden voor de hand,
dat hij niet pas na oktober 1671 met de voorbereiding der twaalf maanden later
bij Johannes van Ravesteyn te Amsterdam verschenen tweedelige editio secunda
een aanvang kan hebben gemaakt. Wat hier overigens ook van zij : Netschers
schets heeft tot voorbeeld gediend voor de gravure door Abraham Blooteling
(1640-1690 ; graveur, etser en uitgever te Amsterdam), afgedrukt in de zojuist
vermelde uitgave en daardoor wel het bekendste Huygensportret geworden.
1 De uitgave is in 1963 verschenen bij de N.V. Uitgevers-maatschappij W. E. J. Tjeenk
Willink, Zwolle, als Nr. 20 van de Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, uitgegeven
in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. – Dr. Zwaan
heeft zich op uitnodiging van Prof. Dr. W. A. P. Smit met de samenstelling der anthologie
belast ; door het Prins Bernhard Fonds werd financiele steun geboden.
2 B. E. VAN GELDER, lkonografie van Constantijn Huygens en de zijnen. 's-Gravenhage,
1957. Ikonografieen van bekende Nederlanders I. ' Beschrijving van het portret onder
nr. 28 op blz. 32 vlg. Reproduktie : afbeelding nr.' 29.
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Netschers borstbeeld suggereert duidelijk – om Van Gelder aan te halen
(blz. 33) – : „vooral in de ogen, een naar het leven geschilderd-zijn" ; reden
te meer om zich over Zwaans keuze te verheugen. Want juist daardoor spreekt
deze afbeelding zijn beschouwer zo sterk aan. Ook zij toont de drieenzeventigjarige als een man, die het nimmer ontbroken heeft aan op diepbeleefde
godsdienstzin steunende overtuiging en sterkte. Maar bovenal geeft zij de zekerheid weer, die hem – van jongs af eigen – steeds het leven sub specie aeternitatis
heeft doen aanvaarden, ja. prijzen.

Zo iemand, dan roept Huygens om een biografie welke eindelijk het ook door
Zwaan gewenste ene grote beeld, de grote visie bieden moge. Men kan de
anthologist zonder meer toestemmen dat Constanters veelzijdigheid daarvoor de
grootste belemmering is, en gelijkelijk verzuchten hoe bij deze Hagenaar alles
mogelijk lijkt. De schrijver dezer regels oordeelt dat evenzeer dit laatste voortvloeit uit boven aangestipte zekerheid, waar dan tegenover staat hoe zijn dichtwerk getuigt van een door Vastaert zelf terdege onderkende „stadige ongestadicheit". Vooral in dit opzicht valt te prijzen, dat het Zwaans hoofdbedoeling
geweest is : Huygens in deze bloemlezing allereerst zelf te doen spreken, hetgeen
trouwens duidelijk uit zijn opzet blijkt. Hij koos namelijk bepaaldelijk uit de
kleinere, daarenboven liefst minder bekende gedichten wat hem om een of
andere reden als typerend voor de schrijver trof. Aan de door J. A. Worp in
zijn uitgave (De gedichten van Constantin Huygens ; Groningen, 1892-1899 ;
9 dln) gevolgde chronologische rangschikking is daarbij niet getornd. Maar wel
paste de bezorger een vierdeling toe, die het bijeengebrachte op overzichtelijke
wijze samenvat. Achtereenvolgens worden geboden :
1. gedichten, die op Huygens' leven en streven betrekking hebben ;
2. specifiek religieuze gedichten ;
3. een keuze uit de door hun onderwerp op zichzelf staande Stede- en Dorpsstemmen ;
4. een aantal puntdichten.
Uit deze wijze van aanbieding spreekt meer dan vertrouwdheid met Huygens'
Koren-bloemen. Zij toont bovenal hoe Zwaan een meester is in de kunst van
het inleiden tot een nauwelijks gekend poeet. Want indien men al bij de
ontwikkelde Nederlander enige bekendheid met Constantijn Huygens' leven en
werken veronderstellen mag, dan betekent dit volstrekt niet dat de dichter geen
deel uitmaakt van de groep die wel geprezen doch ongelezen blijft ; noch dat
hij niet behoort tot hen wier onsterfelijkheid meer op horen zeggen dan op
werkelijk kennen berust. De voor ruim veertig jaar afgedrukte uitspraak van
J. Wille Mgt tot op heden haar geldigheid behouden. Zij luidt : „Thans bewondert de gemiddelde Nederlander Rembrandt plichtmatig, en negeert hij,
ondanks alle middelbaar onderwijs, Huygens vrijmoedig" 3.
3 J. WILLE,

Heiman Dullaart. Zeist, 1926 ; 16.
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Intussen mag men op een beslissende kentering vertrouwen, nu in onze tijd
van hernieuwde Huygensstudie gesproken kan worden. Maar vooralsnog blijft
deze te zeer binnen de kleine kring van vakgenoten om naar buiten te kunnen
doordringen. Zwaans grootste verdienste is nu (en zij wordt daarom bier ook
als eerste genoemd) met zijn Voet-maet, Rijm en Reden buiten deze cercle getreden te zijn, door voor iedere belangstellende een nieuwe inleiding tot Constantijn Huygens' Koren-bloemen te hebben samengesteld. Niet alleen de schrijver
dezer regels weet hoe moeilijk het is oningewijden tot deze poezie te brengen.
Vandaar dat grote waardering moet worden uitgesproken voor de wijze waarop
dit hier geschied is. Bladzijde voor bladzijde proeft men hoe het de bezorger
voor alles 'gaat om beter „begrip", beter „verstaan" van Huygens, waaraan
ook naar zijn, overigens in deze bloemlezing „onuitgesproken", overtuiging –
nog alles te doen valt. Hij verkiest daarbij, waar nodig, het odium van onwetendheid boven de schijn van „alverstaander" ; een ook in het filologisch
bedrijf te zelden aanwijsbare geesteshouding dan dat zij hier niet dubbel
geprezen moet worden.
* * *

Ik vertrouw in het voorafgaande naar behoren de hoofdbedoelingen van
Zwaans bloemlezing te hebben geschetst en daarbij tevens aan zijn opvattingen
zo goed mogelijk te hebben rechtgedaan. Thans is het zaak nader , op het
gebodene in te gaan. Voet-maet, Rijm en Reden heeft terecht veel aandacht
getrokken en wettigt in meer dan een opzicht, dat ook in dit tijdschrift uitvoeriger belangstelling voor deze publikatie gevraagd wordt.
Daarbij ga een algemene opmerking vooraf over de technische uitvoering van
het in octavoformaat verschenen boek. Het zou namelijk gezien de aard der
editie veel verkieslijker geweest zijn tekst en toelichting te hebben gescheiden
in twee deeltjes. Aldus ware de bloemlezing wel (iets) duurder geworden, maar
dit had geenszins beslissend mogen zijn, omdat dan de gebruiker (van „lezer"
kan nauwelijks gesproken worden) het geheel aanzienlijk beter had kunnen
hanteren.
Want bier moet gesproken worden van een geslaagde poging goed commentaar
te leveren, d.w.z. een toelichting te, bieden waarin men geconfronteerd wordt
met de beschavmg en cultuur waaruit Constanters Koren-bloemen voortgekomen
zijn. Hetgeen betekent dat naast de taalkundige verklaring ook het feite:naanbod
in de tekst passende opheldering en verduidelijking heeft gekregen. Een en
ander gevolg van het feit dat Zwaan alle geboden teksten in hun situaties
geplaatst heeft 4. Deze situatiebepalingen, samengaand met taalkundige toelichting en verheldering van het feitenaanbod, vormen tezamen een loffelijk
geheel, dat ontzaglijk veel meer biedt dan de kanttekeningen waaraan. wij •sedert
jaar en dag bij de uitleg van Huygens' werken gewend zijn. Welk een of stand
4 Vgl. hierbij w. GS HELLINGA, De commentaar. Handelingen van het vierentwintigste
Nederlands filologencongres. Groningen, 1956 ; 109 vlgg.
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bestaat er tussen de ontelbare voetnoten van onvergeten vroegere Huygensverklaarders aan wie men zijn dankbare hulde overigens niet onthoude – en
de thans leesbare uitlegging zoals zij voor ons ligt. Men bedenke echter welk
een genoegen het ook voor het oog geweest zou zijn : de teksten zOnder voetnoten
afgedrukt te zien in een daardoor fraaier en rustiger bladspiegel, en dan daarnaast
– in nog leesbaarder vOrm Zwaans verklaringen die — het zij herhaald zo
wel tot de gekozen verzen inleiden.
Nu wij het toch over technische onvolkomenheden hebben : te betreuren valt,
dat het boek ontsierd wordt door een groot aantal drukfouten, die overigens
meer in Zwaans proza dan in Huygens' poEzie te voorschijn treden. Vele daarvan
zal de (deskundige) lezer zelf kunnen herstellen. Maar meer moeite zal (en
dan voornamelijk de aankomende) lezer hebben met onnauwkeurigheden en
slordigheden in de literatuuropgaven, waarbij de tekstbezorger niet die akribie
betracht heeft welke men van een zo ervaren en kundige filoloog verwachten
kan, ja moet. Zelfs ontbreekt een volledige lijst van afkortingen, die toch strikt
noodzakelijk is en niet alleen voor aankomelingen. Het loont meer dan de
moeite hier een, uitspraak aan te halen van de befaamde boekenkenner B. Kruitwagen, die terecht betoogd heeft : „Wie er dus prijs op stelt jongeren aan te
sporen tot voortzetting van zijn studies, dient het hun ook gemakkelijk te maken.
Al is het niet altijd aangenaam telkens opnieuw dezelfde boektitels te moeten
uitschrijven, steeds nauwkeurig naar de bladzijden te verwijzen, en allerlei
tijdroovende kleinigheden quasi ad nauseam usque zoo te verzorgen, dat de
lezer in iederen regel druks jets leert, en het veilige gevoel heeft dat hij aanloopt achter een gids, die niet getracht heeft het zichzelven gemakkelijk te
maken, maar het wel tot zijn plicht heeft gerekend, de Wetenschap te dienen" 5 .
* * *
5 B. KRUrTWAGEN O.F.M., Laat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia. 's-Gravenhage, 1942 ; blz. X. – Het kan niet de bedoeling zijn het
zojuist opgemerkte met een reeks van voorbeelden te staven. Nochtans dienen ter rechtvaardiging enkele proeven geboden te worden. Reeds de inleiding wordt door drukfouten
ontsierd : blz. 7, tweede alinea (vooral over den engelse invloeden op Huygens) ; blz. 8,
tweede alinea (puntduchten) ; blz. 11, eerste alinea (Valck, i.p.v. Vlack). Verder voortgaand : wat heeft de tot Constanter in te leiden lezer op blz. 13 aan cryprische mededelingen als : „Zie Dagboek, uitg. Unger, 9" en : „W. I, 303 " , als hem nergens medegedeeld wordt waar en wanneer Ungers editie verschenen is, noch dat W. de afkorting
is voor De gedichten van Constantijn Huygens, uitgegeven door J. A. Worp. Overigens
ook een citaat uit deze W. verdient nauwkeurigheid. Vergelijkt men echter het op blz. 19
afgedrukte citaat uit Gedichten II, 9 noot 1, met de door Worp daar ter plaatse afgedrukte
tekst, dan blijkt ook bier niet de vereiste filologische nauwkeurigheid betracht. Geen
deskundige zal het verderop Zwaan kwalijk nemen, dat hij in noot 11 op blz. 22 zonder
meer Kil. aanhaalt, maar een nadere opgave van de gebruikte editie zou de niet-ingewijde
toch bijzonder welkom geweest zijn. Om, tenslotte nog op een uiterst zonderlinge drukfout
te wijzen : op blz. 27 wordt Van Duinkerken in de schoenen geschoven, dat hij reeds in
de Handelingen van het Nederlands Filologencongres van 1920 over Huygens gehandeld
zou hebben. Nu was Van Duinkerken (geboren 1903) stellig iemand, die zich al heel
vroeg om met Constanter te spreken : „in zijn kindtsche iaeren" – met de Nederlandse
literatuurgeschiedenis heeft beziggehouden. Maar hem (toen jeugdig seminarist) op het in
1920 gehouden Nederlands Filologencongres als Huygenskenner te laten figureren, lijkt
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Zo er jets uit Voet-maet, Rim en Reden overduidelijk naar voren treedt, dan
is het wel dat Constanter – om met Zwaan te spreken – niveau heeft. Niet
steeds gelijk, en in poetische hoogte varierend, maar altijd de moeite waard,
omdat hij een groot man van groot karakter blijkt. Huygens bezat een scherp
oog, oordeelde op juiste wijze, en handelde steeds naar bevind van zaken, omdat
hij van zijn jeugd of heel goed wist wat hij wilde. Ziin voornaamste eigenschap
lag in de prudentie van zichzelf nooit meer prijs te geven dan strikt noodzakelijk
was. Daarbij een man vol verstand en doorzicht ; hoogst begaafd, innemend en
bescheiden, hoewel dit niet zonder bestudeerdheid.
Intussen blijft Huygens toch een dichter wiens werk men als het ware moet
veroveren door er jaren mede om te gaan. Is dit misschien niet direct de
bedoeling van de poeet geweest toen hij het schreef, een en ander is nochtans
een logisch gevolg uit de beginselen die hij bij zijn eigenaardig scheppen
huldigde. Vastaert was stellig een oorspronkelijke geest, maar zijn beperkte
heldere genialiteit verloor zich niet zelden in een klare, echter vaak te ver
gaande gezochtheid, waarin de twintigste-eeuwer nog langzamer dan de, reeds
toen daarop misprijzend wijzende, tijdgenoot doordringt. Als men er echter in
slaagt zijn cercle binnen te treden, dan opent zich betrekkelijk snel een kleurrijke
en fijne wereld, die van buiten koud en koel aandoend, van binnen dikwijls
verrast door eigen warmte en stralende bijzonderheid ; een bijzonderheid niet
alleen, noch voor alles, de vorm betreffend.
Groats als zijn persoonlijkheid en gelijk deze tegelijk aristocratisch en „yolks",
is dit werk buitengewoon ; niet in het minst omdat het een der meest degelijke,
meest vooraanstaande en vooral een der meest veelzij dige Nederlandse zeventiende-eeuwers gelegenheid gaf zich te uiten in een werk, door hem wel als
ontspanning voorgesteld, doch in werkelijkheid veel hoger dan als voorbijgaand
spel aangeslagen. Huygens' geringe achting voor zijn eigen poezie is een pose,
die de dichter in hem niet goed . afging. Hij heeft in haar beoefening veel meer
dan verpozen gezien, vooral ook omdat zij hem gelegenheid bood het nuttige
met het aangename te verenigen en kwinkslag met zedeles te doen afwisselen.
Men zou bij na kunnen zeggen dat Huygens als dichter een begenadigde was die
zichzelf in de weg stond. De kosmopolitische zeventiende-eeuwse humanist
bleef in de grond een eerlijk, oprecht, trouw Hollander en vaderlander ; daarbij
een man voor wie altijd het vaderland hierboven het voornaamste bleef. Als
diepgelovige zag hij al het ondermaanse als een voorspel, wist hij wat bier na
volgde het belangrijkste, en achtte hij al het bereikte minder dan niets, gezien
in dat bovenaards licht. Voortdurend stond hem voor de geest dat hij hierboven
toch — op zijn zachtst uitgedrukt
hoogst onwaarschijnlijk. De oplossing van het raadssel
vindt men in Zwaans bloemlezing zelf, beneden op blz. 25 : bedoeld is het twintigste
Nederlands Filologencongres in 1948 te Leiden gehouden. Om alle misverstand tcr
voorkomen : de beoordelaar veroordeelt zulke tekortkomingen en vergissingen niet strenger
dan zij verdienen. Het moet hem echter van het hart, dat „in filologicis" het grote en het
kleine gelijke, nauwkeurige aandacht verdienen. Om nog eens de alle filologen niet genoeg
op het hart te binden uitspraak van Aby Warburg te citeren : Der liebe Gott steckt
Detail !
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rekenschap had af te leggen, en de dood niet vrezend, was hij gewillig naar
bed te gaan wanneer de Heer het venster zou sluiten ; beeld dat hij vaak herhaalde. Zo was hij meer een overtuigd, vroom calvinist dan een vurig
beminnaar van schoonheid en leven, een diepgelovig protestant worstelend met
het wereldse om het hemelse te bereiken.
Aldus treedt Constanter ons uit Voet-maet, Rijm en Reden tegemoet. Waarbij
het benauwend is tegelijkertijd te ervaren, dat de anthologist ons eigenlijk
onafgebroken voor ogen voert, hoeveel wij van Vastaert menen te kennen en
hoe weinig wij inderdaad van hem weten. Daarom verheugt de lezer zich over
toekomstplannen als daar zijn : een studie over de reeks Achillessonnetten (vermeld op blz. 14), en een onderzoek naar de merkwaardige, door Huygens weerlegde, schriftelijke aanmerkingen van Vondel en Mostaert op Daghwerck 6.
* * *

De belangrijkste afdeling uit onderhavige bloemlezing blijkt die der religieuze
gedichten, waarnaar kennelijk – en terecht Zwaans voorkeur is uitgegaan.
Daarin toch treden calvinistische grondtoon en christelijk substraat – hoof delementen van Vastaerts werk – even duidelijk als krachtig naar voren. Met welke
vaststelling wij tevens de kern raken van het vormingsprincipe in Constanters
dichtkunst, voortkomend uit een door het intellectuele moment gekenmerkt
spanningsprincipe, dat gebaseerd is op Huygens' liefde voor de tegenstelling.
Hier nu dient de zeventiende-eeuwse poetieke situatie in het geding gebracht
te worden, onmisbare basis voor alle welverstaan der Nederlandse goudeneeuwse
literatuur, maar door Zwaan nauwelijks aangeduid. Nader geformuleerd : de
cultuurhistorische achtergrond is goed uit de verf gekomen ; aan situatiebepaling
in biografisch, litterair- en taalhistorisch verband alle recht gedaan ; maar met
betrekking tot de zeventiende-eeuwse poetieke situatie ontbreekt in Voet-maet,
Rijm en Reden elke principiele omschrijving of toelichting. Ongeacht alle
situatiebepaling blijft voor Zwaan de analytische tekstexegese (voornamelijk
gericht op uiterlijke, taalkundige verklaring en toelichting) beslissend. Maar
het is nu eenmaal zo dat deze analytische tekstexegese ten grondslag moet liggen
aan het daarop voortbouwende onderzoek, met name : de stilistische tekstexegese,
strevend naar synthese en gericht op wat de taal doet ; het onderzoek van
taalwaarden in een bepaalde situatie en in bun betrokken zijn op die situatie.
Deze methode zoekt vooral naar het scheppende moment ; zij wil bovenal
vaststellen hoe de te onderzoeken situatie innerlijk gestructureerd is en zich
voegt in wat wij sedert Hellinga het vormgevingsprincipe en de poetieke situatie
hebben leren noemen.
6 Zwaan schrijft op blz. 34 omtrent het laatste : „Ik hoop op deze merkwaardige aanmerkingen en weerlegging terug te komen".
Andermaal wordt dit in het vooruitzicht
gesteld in : Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek – Gedichten voor Huygens. Tekstverzorging door P. Tuynman. Commentaar door F. L. Zwaan.
Amsterdam, 1968 ; 214. Daar deelt de annotator mede : „Ik hoop er nog eens toe te
komen". Niet zonder bekommering stelt de lezer bier een veelzeggend verschil in
formulering vast.
37

De schrijver dezer regels vergeet daarbij niet hoe. G. A. van Es – al meer dan
twintig jaar gele g en stelde, dat bij de studie der Nederlandse barokliteratuur
alles gelegen is in de handhaving van het juiste evenwicht tussen inhoud en
vorm. Waarbij de Groningse hoogleraar oordeelde dat de criteria der litteraire
barok voornamelijk in de vorm gelegen zijn. Daaraan hier te herinneren heeft
alle zin, omdat Van Es bij dezelfde gelegenheid er tevens op wees hoe ook bij
Huygens niet zelden de litteraire vorm een barokke allure aanneemt 7.
Huygens een barokdichter ? De vraag stellen is evenzeer hier haar bij lange
na niet beantwoorden. Ofschoon wij in de laatste twee decennia nader tot de
mogelijkheid van beantwoording gekomen zijn door een reeks van studien,
welke scherper tussen kern en periferie van het zo verwikkeld geheel hebben
leren onderscheiden. Het kan, uiteraard, niet de bedoeling zijn deze onderzoekingen hier de revue te laten passeren, al dient aan enkele herinnerd te
worden.
Allereerst zijn dit twee Amerikaanse publikaties, te weten : Rosemond Tuve,
Elizabethan and metaphysical imagery (Chicago, 1947) en : Halleth Smith,
Elizabethan poetry (Cambridge Mass., / 1952). Beide werken hebben gevoerd tot
verdieping van het onderzoek, een zo al niet bereiken dan toch aanduiden van
nieuwe perspectieven, kortom tot een verandering van standpunt, dat vooral tot
uiting is gekomen in de nadien verschenen literatuur over de „metaphysical
poets" in het algemeen en Donne in het bijzonder.
Met gemak kan aan deze boeken van „overthere" een dozijn Europese toegevoegd worden, maar de lezer zal begrijpen, dat dit in meer dan een opzicht
„te ver zou voeren". Beperken wij ons dus tot de Nederlanden om met W. J.
M. A. Asselbergs vast te stellen, hoe ook ten onzent geen eenstemmigheid heerst
over het gebruik van de term „barok" als stijlaanduiding in de literatuurgeschiedenis. Enkele literatuurhistorici, W. A. P. Smit voorop, wensen hem liever niet
in deze zin gebruikt te zien, terwijl naar reeds gebleken is – anderen als
Van Es zijn inhoud enigszins anders gekleurd aanbieden dan de meeste kunsthistorici 8.
Naar Asselbergs' voorstelling is daarbij beslissend, hoe – alle drang naar
beweging ten spijt de • barok beantwoordt aan een tamelijk eenvoudig wereldbeeld, waarin de grootste veranderingen werden teweeggebracht door uitvindingen en ontdekkingen op natuurkundig en aardrijkskundig gebied 9 . Waaraan
7 . G. A. VAN ES, Barokke lyriek van protestantsche dichters in de zeventiende eeuw.
Groningen, 1946.
8 W. ASSELBERGS, Vondel als barokdichter. In : De Barok. Den Haag, 1965 ; 76 vlgg.
Ook dit boek (een Luxe-Pocket van N.V. Servire) wordt op ontstellende wijze door drukfeilen ontsierd. Daaronder zijn zulke kapitale fouten, dat de gedachte aan een drukfoutenduivel
Het stuk is ook afgedrukt in : W. J.
voor deze „duivel" werkelijk beledigend zou zijn !
M. A. Asselbergs, Nijmeegse colleges. Zwolle, 1967 ; 168 vlgg.
9 Onder dit aspect worde herinnerd aan het boek van ROSALIE L. COLIE, Some thankfulnesse to Constantine. A study of English influence upon the early works of Constantijn
Huygens. Den Haag, 1956. In dit werk bezitten wij het karton voor eeri nieuw jeugdportret van Huygens, dat de kracht zijner arcering voornamelijk zoekt in de weergave van
twee facetten ; beide gevolgen van invloeden door de jonge Constantijn ondergaan ge38

de schrijver toevoegt, dat de stijl der barok de geslotenheid van het stale, in
zichzelf voltooide kunstwerk, gelijk de Renaissance dit gaarne voortbracht,
doorbreekt. Hij sebruikt in deze samenhang de term „insinuatie", om aan te
seven hoe het onbekende zich achter de aanwezigheid van het bekende vermoeden hat, en het zichtbare op het onzichtbare koers houdt. Letterlijk betekent
het woord „insinuatie" : „dat het binnenste van de vormen gevuld wordt met
een verlangen of een, zekerheid, die op het vormloze willen ingaan. Hierdoor
krijgt de stijl van de barok bij a1 zijn helderheid en tekenachtige vormenscherpte
iets raadselachtigs, dat door de geest wil worden ontsluierd. Het geziene beeld
maakt aanspraak op het begrijpende verstand, zodat de uitdrukking gelijktijdig
insinuatief en intellectief is. Binnen de stilstand van gebouw of beeld wordt de
beweging van de voortgaande tijd opgevangen, alsof het nooit geheel rustig
kon zijn in de aldus begrensde ruimte, die naar ontgrenzing streeft, of de aldus
uitgebeelde gedaante, bij wie het gebaar beantwoordt aan de spanning van een
psychische drijfveer" 10.
Uit dit alles wordt duidelijk hoe Huygens' duisterheid van stijl voor de een
een bevallig kleed, voor de ander een onontwarbaar netwerk schijnt. De laatste
zal ervaren dat dit onontwarbare bij diepere, en vooral bij steeds herhaalde
kennismaking meer en meer verdwijnt. Reeds door Jorissen terecht meer een
reflecterende dan een creerende geest geheten 11, streefde ook Constanter naar
de eis des tijds onophoudelijk naar projectie van het bijzondere in het algemene, respectievelijk universele. Waarmede niet ontkend wordt dat Huygens'
mens-zijn altijd sterker bleek, noch dat hij schepper van eigen werk zowel als
van ,eigen taal was. Het merkwaardigste blijft daarbij, dat jarenlange omgang
met zijn werk steeds sterker tot de overtuiging voert, dat het Vastaert vaak
meer te doen was om het spannen van de boos dan of het treffen van de coos.
Wie het laatste ook als barokverschijnsel duiden wil dient terdege te beseffen
hoe in het bijzonder voor Huygens gelden moet, dat noch zijn geestelijke noch
zijn wereldlijke poezie in de zin van subjectieve uitingen verstaan kunnen
worden. Reeds een halve eeuw geleden heeft Fritz Strich duidelijk gemaakt,
dat de zeventiende-eeuwse lyriek zich niet naar de maatstaven der zogenaamde
„Erlebnislyrik" beoordelen laat, maar dat zij Naar eigen Stijl bezit 12.
durende zijn tussen de jaren 1618 en 1622 ondernomen reizen naar Groot-Brittannie.
Enerzijds is dit de aantrekkingskracht door de toenmalige Engelse poezie naar inhoud en
vorm op hem uitgeoefend ; anderzijds zijn ontvankelijkheid voor het nieuwe moderne der
jonge zeventiende-eeuwse Engelse wetenschap. Wil men namen, dan kan volstaan worden
met die van Donne en Bacon, waaraan overigens, als „Drifter im Bunde", nog die van
een Hollander dient te worden toegevoegd, te weten : de uitvinder Drebbel.
10 W. ASSELBERGS, Vondel als barokdichter 77. – (In het in voorlaatste voethoot genoemde Nijmeegse colleges blz. 170.)
11 'THEOD. JORISSEN, Constantin Huygens. I. Arnhem, 1871 ; 125.
12 FRITZ STRICH, Der lyrische Stil des 17. Jahrhunderts. Abhandlungen zur deutschen
Literaturgeschichte
Franz Muncher zum 60. Geburtstag dargebracht. Munchen, 1916 ;
21 vlgg.
Opnieuw afgedrukt in : Deutsche Barokforschung. Herausgegeben von R.
Alewyn. Köln, 1965 ; 229 vlgg.
Men hoede er zich overigens voor te denken, dat dit
inzicht overal in de literatuurstudie doorgedrongen is ! Ook niet in de Duitse ! Wie zich
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Andermaal treedt hier de veelzijdige problematiek van vormgevingsprincipe
en poetieke situatie naar voren. Die ,er bovendien niet eenvoudiger op wordt
als men zich herinnert hoe veelvuldig (maar tevens verscheiden) de wederkerige
betrekkingen tussen humanistische en christelijke overlevering in de zeventiende
eeuw eigenlijk zijn 13 . Voorts dient in deze samenhang gewezen te worden op
de nauwelijks te overschatten betekenis van de normatieve poetica van het
Europese classicisme, waarvan de wel ter hand genomen maar nog bij lange
na, niet afgesloten studie dieper inzicht in de structurele samenhang der Europese
literatuur begint te bieden 14 . Men kan in dezen niet Europees genoeg denken,
zonder overigens te vergeten dat twee Nederlandse klassieke filologen, met
name Daniel Heinsius en Gerardus Joannes Vossius, er bijzonder veel toe
hebben bijgedragen dat Julius Caesar Scaligers Poetices Libri Se/item eeuwenlang
de Poetica bij uitstek gebleven is.
De uit deze combinatie van invloeden voortspruitende verwikkeldheid mag
de filoloog niet doen aarzelen, gedachtig de uitspraak van Alphonse Dain, dat :
„la complexite est une marque de progres" 15 . Hetgeen bovendien in overeenstemming is met de verbijsterende gecompliceerdheid van Valle leven.
* * *

Het is een verdienste op zichzelf, dat Zwaans Voet-maet, RUPP en Reden tot
boven samengevatte overwegingen aanleiding geeft. Daaraan moet nog een
toegevoegd ; te weten : de kwestie van beginselen, methoden en technieken der
teksteditie, waaromtrent de anthologist zelf in zijn Inleiding een en ander te
berde brengt.
Naar Zwaans opvatting heeft in een bloemlezing als onderhavige Huygens er
recht op dat zijn laatste versie wordt geboden ; derhalve is aan Voet-maet, RUm
en Reden de tekst der editio secunda van Koren-bloemen (1672) ten grondslag
gelegd. Aanvaardbaar besluit, te meer wijl redelijkerwijs verondersteld mag
warden, dat haar drukker-uitgever beschikt zal hebben over een door Constanter
daarover oriènteren (en verbazen) wil zie PAUL BOCKMANN, Der Lobgesang auf die
Geburt Jesu Christi von Martin Opitz and das Stilproblem der deutschen Barocklyrik.
Archiv fur Reformationsgeschichte LVII (1966) 182 vlgg. Voorts heeft het ook alle zin
hier nog eens te herinneren aan de twee decennia geleden gepubliceerde voordracht van
W. GS HELLINGA, De bereikbaarheid van Hoofts poezie. Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden 1946-1947. Leiden, 1948 ; 3 vlgg. Dit temeer omdat
daarin overduidelijk aangetoond wordt (blz. 13) hoe : „het kunstenaarschap van Hook en
dat wil dan zeggen : het ideaal van zijn vormgeving, onafscheidelijk is van dat van Huygens
en Barlaeus".
13 Vgl. daarvoor : Bacchus en Christus. Twee lofzangen van Daniel Heinsius. Opnieuw
uitgegeven door L. Ph. Rank, J. D. P. Warners en F. L. Zwaan. Zwolle, 1965. Ook in
samenhang met deze studie moet verwezen worden naar de in vorige voetnoot genoemde
verhandeling van Paul BOckmann.
14 Vgl. daarvoor : Julius Caesar Scaliger Poetices Libri Septem. Faksimile-Neudruck der
Ausgabe von Lyon 1561. Mit einer Einleitung von August Buck. Stuttgart, 1964.
15 A. DAIN, Les manuscrits. Nouvelle edition revue. Paris, 19,64 ; 58.
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zelf (al dan niet eigenhandig) verbeterde en persklaar gemaakte redactie der
veertien jaar vroeger (1658) verschenen editio princeps 16.
Nochtans dienen hier daaromtrent twee opmerkingen te volgen :
De eerste is rechtstreeks betrokken op de uitgave van 1672 zelf : er kan
namelijk – bij gebrek aan gegevens niet (respectievelijk : nog niet) vastgesteld
worden, of de dichter deze „tot XXVII boecken {vermeerderde) tweede druck"
zelf heeft gecorrigeerd. Het zeer weinige tot nog toe omtrent de drukgeschiedenis
van Koren-bloemien bekende doet eer het tegendeel veronderstellen, te weten
dat Huygens zich ook om de correctie van de editio secunda niet of nauwelijks
heeft bekommerd 17.
De tweede opmerking is van principiele aard : Zwaans preferentie voor de
„Ausgabe letzter Hand" is een mogelijkheid, waaraan bepaaldelijk in het laatste
kwart der negentiende en het eerste kwart der twintigste eeuw voorkeur is
gegeven. Daartegenover staat dat men tegenwoordig weer in vele gevallen
„Erstdrucke" verkiest, indien althans geen handschriften overgeleverd zijn. Hoe
oudere Nederlandse tekstbezorgers in opeenvolging van beide mogelijkheden
gebruik gemaakt hebben, kan gedemonstreerd worden aan de uitgeven van
P. C. Hoofts Gedichten door respectievelijk P. Leendertz Wzn. 18 en F. A.
Stoett 19 . Terwijl de eerste editeur meende de gedichten te moeten uitgeven
zoals zij oorspronkelijk uit 's dichters hand gekomen waren, gaf de jongere
bezorger voorkeur aan de versies zoals Hooft ze bij laatste redactie had vastgelegd.
Het behoeft daarbij geen betoog, dat onder omstandigheden het handschriftelijke materiaal van primaire betekenis is. Voor een wetenschappelijke
editie (wet „het ideaal", waarop Zwaan in zijn Inleiding zinspeelt) dient nu
eenmaal daarvan te worden uitgegaan ; hetgeen betekent, dat de nadruk bij de
huidige Huygensfilologie en die der naaste toekomst voor alles op het manuscriptologisch onderzoek van alle litteraire handschriften van Vastaert gelegd
moet worden. Gelijk het geval is bij de werkzaamheden van de nieuwe uitgave
van het Verzamelde Werk van P. C. Hooft 20.
16 Vgl. daarvoor : P. J. H. VERMEEREN, Vastaerts Penn in arrebeyt. De Nieuwe Taalgids
LII (1959) 202 vlgg. en 264 vlgg. (i. c. 207 vig.).
17 Vgl. daarvoor : P. J. H. VERMEEREN, Drie gedichten na driehonderd jaar Zelfportret van Constanter in 1664. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde LXXXI
(1965) 16 vigg. (i. c. 25).
18 P. C. HOOFT, Gedichten. Eerste volledige uitgave gedeeltelijk naar des dichters eigen
handschrift, met aanteekeningen van P. Leendertz Wz. Amsterdam, 1871-1875. 2 din.
19 P. C. HOOFT, Gedichten. Volledige uitgave door F. A. Stoett. Tweede geheel herziene opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Amsterdam, 1899-1900. 2 dln.
20 Zojuist zag daarvan een tweede deel in de reeks Proeven van tekst en commentaar
voor de uitgave van Hoofts lyriek het licht. Te weten : Gedichten voor Huygens. Tekstverzorging door P. Tuynman. Commentaar door F. L. Zwaan. Amsterdam, 1968. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde.
Nieuwe reeks deel LXXIII, No. 4). De gedichten van Huygens welke in verband met
die van Hooft moesten worden opgenomen, zijn daar – met manuscriptologische aanafgedrukt naar de oorspronkelijke redacties uit handschriftelijke bronnen.
tekeningen
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Over de teksteditie is in de laatste decennia – ook ten onzent nogal wat te
doen geweest. Het is dus wellicht niet ondienstig er hier aan te herinneren, dat
vooral de zogenaamde diplomatische editie haar . berleving – of zo men wil,
haar nieuwe bloei voor een groot deel dankt aan het thans weer verworven
inzicht, dat men de teksten niet kan kennen zonder de boeken waarin zij voorkomen te bestuderen, terwijI daarbij de eis gesteld moet worden, dat deze
boeken in het tijdsbeeld waarin zij behoren geplaatst worden. „Voor een groot
deel" schrijf ik, want niet minder is de hedendaagse diplomatische editie evenzeer op het nauwst verbonden met de theorieen der moderne algemene taalwetenschap. Deze stelt namelijk aan de voor elke teksteditie noodzakelijke
translitteratie van handschriftbeeld tot taalbeeld de eis, dat zij het am de tekst
inherente systeem van taaltekens niet wijzigt, en daarbij deze tekst biedt zoals
het lezende oog hem zag, respectievelijk ziet 21 . Men lette er wel op : „zien",
geen „kijken" ; een onderscheiding, welke duidelijk maakt dat er van misverstand
sprake moet zijn, als men stelt dat aan de eisen van de tegenwoordige taalwetenschap wellicht het best door , facsimiles kan worden tegemoetgekomen.
Het in vorige alinea samengevatte leidt mij er vervolgens toe 's lezers aandacht
te vestigen op een nieuw boek ter zake, te weten : Hans Werner Seiffert,
Untersuchungen zur Methode der Herausgabe deutscherTexte 22 . De uitgave
biedt de tekst van een in 1961 aan de Universiteit van Berlijn voorgelegde
Habilitationsschrift, waarin het de schrijver er vooral om te doen is nieuw begrip
voor de historische methode van Lachmann te kweken, en op grand daarvan in
de toekomst scherper te onderscheiden tussen wat hij noemt „autorisierten und
fremden Texten".
Het kan niet de bedoeling zijn hier in den brede over Seifferts publikatie
te handelen. Hetgeen mij overigens niet verhindert er toch op te wijzen, dat
het hier in de eerste plaats gaat om een op de praktijk gericht „werkboek",
waarin de theorie niet het hoofdaccent gekregen heeft. Seiffert heeft, en
methodologisch en technisch, laten zien hoe in velerlei gevallen gehandeld kan,
respectievelijk moet worden, zonder daarbij naar het opstellen van regels te
streven. Een dergelijke verzameling voorschriften zou trouwens niet passen in
zijn opzet, want met de titel van zijn boek heeft hij vooral willen aangeven, dat
het hem in zijn onderzoekingen niet om het „Absolute" maar vooral om het
Men heeft hier dus een proeve voor een nieuwe Huygenseditie, waaromtrent ik bij
herhaling iedereen en mijzelf gerust stel met de verzekering daaromtrent generlei illusies
te koesteren. Deze uitspraak dateert van een dozijn jaren her (P. J. H. VERMEEREN, Over
de handschriften en uitgaven van Constantijn Huygens' Cluys-werck. Spiegel der Letteren
I (1956) 45 vlgg. (i. c. 55).). Maar het is sedertdien wel duidelijk gebleken hoe juist
mijn stelling was, dat de ondernomen Hoofteditie zoveel van krachten en mogelijkheden
vordert, dat een nieuwe aan de huidige eisen beantwoordende Huygensuitgave vooraisnog
gedurende lange tijd tot de vrome wensen zal blijven behoren.
21 NT 1
v gi. W. GS HELLINGA, Principes finguistiques d'aition de textes. Lingua III (19521953) 295 vlgg.
22 HANS WERNER SEIFFERT, Untersuchungen zur Methode der Herausgabe deutscher
Texte. Berlin, 1963. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Verbffentlichungen
des Instituts fur deutsche Sprache und Literatur 28.
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„Fliessende” gaat. Enerzijds zit daarbij de algemene bedoeling voor, uit allerlei
wel te onderscheiden soorten van tekstoverlevering(en) gevolgtrekkingen te
maken die als bases voor verder onderzoek kunnen dienen ; anderzijds is de
auteur er vooral op gericht geweest de letterkundige interpretatie (dit begrip
in de ruimste zin genomen) een hulpmiddel te verschaffen, waaraan zij dringend
behoefte heeft 23.
Na deze inlas terug te komen tot F. L. Zwaans anthologie doe ik met genoegen
(omdat ik thans mijn eindoordeel uitspreken kan. Dit luide dan als volgt :
Voet-maet, Rijmi en Reden is een „onwaardeerlijcke" proeve ; bovenal omdat zij
een nieuwe „inleiding" tot Huygens biedt. Tevens bezit zij vele, en ook weer
„nieuwe" kwaliteiten, gelijk uit het voorafgaande heeft kunnen blijken.
betreur daarbij zeer, dat verschillende oorzaken, waaronder ook de vele werkzaamheden van een nieuwe functie, mij verhinderd hebben eerder van mijn
grote waardering voor deze bloemlezing te getuigen. Evenwel, zeker hier kan
gezegd worden : E sempre l'ora !
* * *

Op het voor twee decennia te Leiden gehouden twintigste Nederlands filologencongres hebben in de slotzitting der gecombineerde secties Nederlandse taalen letterkunde drie verschillende sprekers over hetzelfde vers van Constantijn
Huygens gehandeld. De keuze was gevallen op het einde 1626 te dateren gedicht
Van d'ure dat ick waeck, achtereenvolgens besproken door W. J. M. A. Asselbergs, G. A. van Es en W. A. P. Smit 24.
Het heeft zin hier eraan te herinneren, dat de eerste uitging van die litterairhistorische methode, welke het gedicht niet uitsluitend als tekst maar ook als
daad beschouwt. Zijn uitkomsten maakten daarbij overduidelijk, hoezeer ook
het speuren naar uitwendige gegevens strekt tot verheldering van door poezie
geboden verbeeldingswerkelijkheid. Hij paste op onderhavig gedicht het klassieke
onderzoek naar adjuncta toe, en trachtte aldus antwoord te geven op de bekende
vragenlijst : „Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ?".
Asselbergs' uiteenzetting blijkt als proeve van literatuurgeschiedenis in traditionele zin opgezet, hetgeen betekent dat bovenal ernaar gestreefd is het thema
23 Seifferts boeiende boek is andermaal een getuigenis van het feit, dat men zich in het
„Vaterland der Philologie" tot op de huidige dag toe onafgebroken met de problemen
van teksteditie bezig houdt. Men zie daarvoor ook (onder meer !) de belangrijke bijdragen
van verschillende auteurs in : Kollowiium fiber Probleme der Goetheforschung. Sonderheft
van de Weimarer Beitrage (1960) Zeitschrift fur deutsche Literaturgeschichte. In het
bijzonder verwijs ik de geinteresseerde lezer naar de daarin (blz. 1174 vlgg.) afgedrukte,
principiele voordracht van Siegfried Scheibe, Zu Problemen der historisch-kritischen Edition
von Goethes Werken. Aus der praktischen Arbeit der Akademie-Ausgabe. Het ligt voor
de hand dat ook elders (zowel in oude als in nieuwe wereld) aandacht aan de problematiek rond de teksteditie geschonken wordt. Daarop kan hier, uiteraard, niet worden
ingegaan.
24 Vgl. de samenvatting in Handelingen van het twintigste Nederlands philologencongres. Groningen, 1948 ; 39 vlgg.
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allereerst historisch in zijn ontwikkeling uit onverwisselbare en aan de tijd van
ontstaan gebonden voorwaarden te verstaan. Methodologisch dus tegenovergesteld aan de – in onze dagen bij voorkeur beoefende vrije toepassing van aan
geen enkele historische problematiek gebonden literatuurkundige categorieen.
Waarbij vergelijking van beide werkwijzen doet vaststellen, dat de laatst omschreven „toepassing" wel tot hoogst belangrijke inzichten in de structuur van
enkele grote kunstwerken kan leiden, maar dat zij volkomen te kart schiet in de
niet minder belangrijke doelstelling : het ontstaan van litteraire vormen uit
„buitenlitteraire" feiten te begrijpen en te verklaren.
Wat bier ook van zij : bovenaangehaalde Latijnse vragenreeks heeft Jacob
Smit stellig niet voor ogen gestaan toen hij zich zette aan : Driemaal Huygens –
VergelUkende karakteristieken van Constantin Huygens' .Batavia Tempe, 'T Costelick Mal, en De uytlandighe Herder 25 . Maar wel heeft hij er zich terdege op
bezonnen, dat voor goed begrip van de door hem gekozen gedichtentrits, kennis
van het biografische element noodzakelijk moest heten.
Smits verhandelingen cirkelen rond drie vragen, te weten : wie is de dichter
Huygens, wat maakt zijn litteraire identiteit uit, waarin ligt Vastaerts „eigenheid" ? De aanhalingstekens bij het laatste woord stammers van de schrijver zelf.
Naar mijn oordeel accentueren zij in dit „eigenheid" de kern zijner onderzoekingen, die waarheen hij zijn lezers in de periferie ook voeren mag nimmer
uit het oog verloren wordt.
Men zal uit voorafgaande alinea begrepen hebben, hoe Smit de lezer volop
inschakelt bij een filologisch cirkelonderzoek, dat niemand zo voortreffelijk
geduid heeft als Leo Spitzer 26 . Hij wisselt voortdurend van gedachten met hem,
er daarbij vooral op uit het jongere geslacht aan te moedigen.
Deze vaststellingen dienen geplaatst te worden binnen het raam van schrijvers
verantwoording over zijn beginselen, methoden en technieken, afgelegd in het
de eigenlijke karakteristieken voorafgaande „Open boek", dat bijna bladzijde na
bladzijde aan een „gewetensonderzoek" doet denken. Geenszins verwonderlijk,
als men – door eigen ,ervaring geleerd – met Smit maar al te goed weet, dat wie
over Huygens schrijft het moeilijk heeft.
Met dit alles hangt ten nauwste samen, dat de auteur overgrote nadruk legt
op het hypothetische en voorlopige zijner studien. Waarbij de beoordelaar 'ertoe
neigt te verzuchten : maar wat wil men anders ? ! Ook wie Huygens leest heeft
het moeilijk zij en hij kunnen alleen dankbaar zijn voor alle geboden hulp,
zelfs als deze slechts bestaat uit een terechtwijzing, of minder negatief uit
een vingerwijzing. Vanzelfsprekend heeft de schrijver van Driemaal Huygens
25 De uitgave is in 1966 verschenen bij Van Gorcum & Comp. N.V., Assen. – Dr.
Smit hoogleraar aan de Universiteit van Melbourne heeft de studie geschreven in
opdracht van de Minister van Onderwijs, [Kunsten) en Wetenschappen.
26 LEO SPITZER, Linguistics and literary history – Essays in stylistics. Princeton, 1948.
Spitzer spreekt bier op blz. 32 vig. (noot 8 van het openende opstel : Linguistics and
literary history) over: „the linguistico-literary field". Ik mis Spitzers werk
van beslissend
belang door zijn accent op het linguistisch element – in Smits Bibliografie (blz. 176 vlgg.).
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schoon gelijk waar hij schrijft (blz. 10) : „Wie drie gedichten bespreekt, zegt
strikt genomen alleen iets van die drie gedichten". Belangrijker is echter de
vraag, waartoe dit over deze drie gedichten „gezegde" uiteindelijk niet leiden
kan ! Naar te vertrouwen valt (en ook „strikt genomen") in talrijke gevallen
ver heen over het als volgt gespecificeerde doel der studien : „bij te dragen tot
een scherpere omschrijving van Huygens' dichterpersoonlijkheid zoals die tussen
juli 1621 en december 1622 in drie grote gedichten aan de dag treedt" (blz.
10). Wel niemand, en de schrijver dezer regels zeker niet, zal het Smit als
.onjuist voorhouden, dat hij (homme averti !) op zijn hoede is voor hem
,,grondig suspect" toeschijnende „vage begrippen, die alle kunsten moeten
omvatten" (blz. 7). Hij verkiest dus met recht boven dit algemene het bijzondere, waarop het uiteindelijk allermeest aankomt. Niettemin valt te bedenken,
dat Constanter 66k exponent van zijn tijd moet heten dat hij, naast schepper,
voor alles herschepper blijkt... en dat het begrip „golflengte" als hier gehanteerd
(blz. 9) anderen niet minder „grondig suspect" kan voorkomen.
Kortom, nog eens dient vastgesteld, dat filologie niet alleen een wetenschap
maar ook een kunst is 27 . Het voor bijna vier decennia door Ernest Robert
Curtius gegeven parool – „An den Text heran" – hebben wel velen in hun
vaandel geschreven, maar dit betekent geenszins dat zij gelijkelijk vertrouwd zijn
met andere principiele uitingen van diezelfde Curtius alle wezenlijk betrokken
op de naar belang noch waarde te overschatten vraag, hoe men „An den Text
heran" moet, respectievelijk kan 28 . Zij zijn bijeen.gebracht in een autobiografische
schets, oorspronkelijk als woord vooraf tot Euro pãische Literatur und lateinisches
.Mittelalter bedoeld, maar daarvoor uiteindelijk toch niet gebruikt. Het stuk
verscheen eerst (1945) in de Heidelbergse periodiek „Die Wandlung" later
werd het toegevoegd aan : Kritische Essays zur europaischen Literatur 29.
Met het daarin gestelde kan nu niet alleen elke filoloog zijn voordeel doen,
maar bovenal dient hij deze uitspraken niet minder dan het overbekende „An
den Text heran" als richtlijnen te beschouwen.
1k beperk mij tot drie citaten :
Ober das Schalerhafte hinaus gibt es in den Geisteswissenschaf ten keine
Methoden. Oder doch nur eine, die nicht lehrbar ist : das Zusammenarbeiten
von Instinkt und Intelligenz.
Dieser Instinkt ist eine Funktion, die durch Obung verfeinert, differenziert
und gekraftigt werden kann. Auf die Methode der Forschung angewendet, bedeutet sie die Witterung dafiir, dass bestimmte Stellen in einem Text „wichtig"
.sired auch wenn man noch nicht weiss warum.
27 P. J. H. VERMEEREN, De kunst der filologie. Groningen, 1962.
28 voor de datering (5-XI-1929) van Curtius' uitspraak vgl. J. KAMERBEEK JR., De
poezie van J. C. Bloem in Europees perspectief. Amsterdam, 1967 ; 1.
29 ERNST ROBERT CURTIUS, Kritische Essays zur europãischen Literatur. Oritte Auflage.
Bern, 1963. (Editio princeps : 1950). De hierna volgende citaten zijn ontleend aan de
derde druk, blz. 441 vlg.
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Die Einzelzuge, auf die es ankommt (dit citaat is een herhaling uit een van
1925 ( !) daterende studie over Marcel Proust), kann man nicht suchen, sie
miissen einem aufleuchten. Wenn das Philosophieren im Staunen wurzelt, so ist
es die Voraussetzung aller Kritik, dass dem Kritiker bestimmte Dinge auffallen.
Beides vollzieht sich nur bei aufgeschlossener Hingabe an den Gegenstand...
Rezeption ist die Vorbedingung der Perzeption, and diese fiihrt zur Konzeption.
Het kan, uiteraard, niet de bedoeling zijn, hier verder op het aangehaalde in
te gaan. Men houde derhalve ook deze tweede inlas voor niet meer dan hij
wil zijn ; te weten : een bewijs hoe evenzeer Smits boek in hoge mate zijn
betekenis daaraan ontleent, dat het tot zulke overdenkingen voert.
* * *

Met het in voorafgaande slotzin vastgestelde staat rechtstreeks in verband, dat
de auteur zijn studieuze lezer uitvoerig mededeelt wat under „vergelijkende
karakteristieken" verstaan moet worden. Daarbij uitgaand van volgend beginsel :
„De methode van karakterisering door middel van vergelijking mag niet gelijkgesteld worden met die van een speurtocht naar „invloeden". In de praktijk
molten ze soms veel op elkaar lijken, in bedoeling zijn ze -verschillend. Het
invloedenonderzoek is positivistisch, historisch, feitelijk. Het tracht verbindingen
op te sporen die werkelijk bestaan hebben. De methode van de vergelijkende
karakterisering stelt zich niet ten doel historische banden bloot te leggen. Ze
probeert een kunstwerk of details erin te benaderen en te belichten door er
andere kunstwerken naast te leggen, om zo tot een scherper bepaling te komen"
(blz. 13).
Deze in haar bewoording wat negatieve begripsbepaling is duidelijk. Al
vordert zij de aanvulling, dat het voor onderhavige methode dienstig is : „de
comparanda te zoeken bij de literatoren, tijdgenoten en voorgangers, die de
dichter gelezen kan hebben" (blz. 14). Men herinnere zich nu bier, hoe de
Nederlandse goudeneeuwers met vreugde elkaars werk betuttelden. Waarbij zich
vaak de pennen zó naar het betuttelde voegen, dat eigen poezie die van de
beoordeelden wel zeer nabij komt. Hetgeen dan natuurlijk elke .vergelijking
bijzonder bemoeilijkt. Als voorbeeld bij uitstek noem ik Hoofts sonnet voor
Huygens' Otia : Pooght ghij, met vliet van. rouw, gods toornevliet te stOppen ;
waarin bezongene en bezinger tot een twee-eenheid schijnen samengegroeid ".
Ten vervolge op beide voorafgaande alineas zal nauwelijks betoogd hoeven
te worden hoe zwaar het ook voor Smit moet zijn geweest : „de halve duisternis
waarin we, over Huygens sprekend, aarzelend rondtasten" (blz. 15) te doen
wijken voor verduidelijkende heiderheid. Dit heuglijk resultaat verleent Driemaal
Huygens een zo doorslaggevende waarde, dat deze „triptiek" van vergelijkende
3 ° Hoofts tekst is opnieuw uitgegeven in de boven (blz. 41 nt. 20) genoemde verhandeling : Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek II. Gedichten voor Huygens. Biz. 152.
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karakteristieken een ommekeer in de Huygensfilologie betekent. Daarrnede wordt
veel gezegd, maar niet te veel. Buiten twijfel staat dat Smit herhaaldelijk in
de roos geschoten heeft, zoals in die vaststelling welke ik gaarne een van
schrijvers hoofdconclusies zou willen noemen, ' te weten : dat de deugd van de
dichter Huygens : „in zijn vorm-vinding, niet in zijn stof-vinding" ligt (blz. 56).
Waarmede in zekere zin Loch weer teruggekeerd wordt naar Van Es (zie boven
blz. ...), zonder dat ik daarom zelfs maar voor een ogenblik de mogelijkheid
overweeg, dat ook Smit Vastaert een barokdichter zou kunnen of willen noemen !
– Naar men ziet : Driemaal Huygens biedt verrassingen. Evenzeer trouwens op
gebieden waar al verkenningen zijn verricht. Waarbij dan bepaaldelijk gewezen
moet worden op de weergave van de Neolatijnse achtergrond 31 en de schets
over Engelse beinvloeding 32.
* * *

Oak Smits Driemaal Huygens versterkt de stelling, dat het biografische in
Vastaerts dichtwerk beslissend is. De auteur heeft passend beroep gedaan op dit
element om klaar voor ogen te voeren, waarin de „eigenheid" van Batava Tempe,
'T Costelick Mal en De uytlandighe Herder bestaat.
Daarbij dient men er zich allereerst van te doordringen – hoe moeilijk dit
ook zij dat voor Hooft, Heinsius, Huygens en tijdgenoten een poezie in het
Nederlands geheel nieuw was ; pas ontkiemd en in eerste bloei. Maar ook in
deze jonge groei treedt oud naast modern op, waarbij Constanter bewust voor
dit laatste koos toen hij „praeten" in de dichtkunst invoerde ; dit wil zeggen
voorkeur gaf aan gesproken, levende taal, : „die men vooral niet als naiveteit
maar juist als een raffinement moet zien" (blz. 30). Naar mijn oordeel openbaart zich hier tevens een aspect van taal-culturele belangstelling, ook tot uiting
komend in de opbouw zijner boekerij waarin, bijvoorbeeld, rederijkersliteratuur
ruim voorhanden blijkt 33.
31 De geinteresseerde lezer wordt in deze samenhang herinnerd aan het (niet in Smits
bibliografie vermelde) Leidse proefschrift van J. A. VAN DORSTEN : Poets, patrons and
professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden humanists. Leiden, 1962. Dit
vooral omdat daarin voortreffelijk gehandeld wordt over de toenmalige, wederzijds op
elkaar betrokken Neolatijnse dichtkunst en poezie in de volkstaal, en hun weerklank in
druk en geschrifte bij tijdgenoten en nakomelingen ; de bijeengebrachte Latijnse verzen
in de eerste bijlage betekenen in dit opzicht een niet te onderschatten toegift. Met het oog
op het laatste vraagt de beoordelaar zich af, wanneer zo ooit ! de Nederlanden zullen
beschikken over een (parallel) bloemlezing als die van HARRY C. SCHNUR, Lateinische
Gedichte deutscher Humanisten. Lateinisch und Deutsch. Stuttgart, 1967. Men vergelijke
hierbij tevens de uiterst belangrijke monografie van Karl Otto Conrady : Lateinische
Dichtungstradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts. Bonn, 1962.
32 In dit verband wordt verwezen naar JACOB SMIT, De Characteres en Constantijn
Huygens. Forum der Letteren VIII (1967) , 13 vlgg. Dit is de uitgewerkte tekst van
zijn voordracht Over Huygens' Zedeprinten, waarvoor vgl. Handelingen van het negenentwintigste Nederlands filologencongres. Groningen, 1966 ; 116 vlg.
33 Vgl. hiervoor : P. J. H. VERMEEREN, Een manuscript met rederijkerspazie uit de
boekerij van Constantijn Huygens. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
LXXIX (1963) 271 vlgg.
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Met dit al, en hoe nieuwerwets ook, toch blijkt hij veel meet op litteraire
traditie dan op eigen gevoelens en waarneming te steunen. Anders gezegd : onder
ovetleveringsdwang moet de werkelijkheid steeds plaats maken voor literatuur.
opvallendste trek van
Dit eveneens in zijn uitgesproken anti-Petrarcisme
onderhavige gedichtentrits waarover Smit boeiend, overtuigend en uitvoerig
handelt, en dat naar hij ad oculos demonstreert een belangrijke biografische
component heeft. Daarvoor biedt ook hier „cherchez la femme" de sleutel ! Het
is Dorothea van Dorp geweest, die lange jaren „Vastaert" minder „constant"
deed zijn dan hij wilde toegeven. Vlagen van nausee, depressies ; zij blijken
gevolgen ener verbintenis waarvan hij, bijna een decennium lang, niet los kon
komen. Zij heeft diepe sporen nalatend in zijn karakter – Huygens' gehele
levenshouding bepaald.
Staat de poeet ook daardoor in tijd dichter bij ons dan men a prima vista
vermoedt ? De hier onderzochte grotere gedichten bieden voor beantwoording
dezer vraag verschillende gegevens. Waarbij wederom biografische achtergronden
van allergrootste betekenis blijken. Tot in hun fijnste vezels met de toenmalige
litteraire traditie allernauwst verbonden, geeft Constanter in Batava Tempe het
dichten een functie in dienst van zijn maatschappelijke ambitie door zich als
buitenlands boodschapper aan te bieden. Dat deze gedachte hem in die tijd van
ambteloosheid 34 niet loslaat, blijkt voorts uit 'T Costelick Mal, waarin hij voorziet, ambtshalve, zelf „'t uytmuntende gewaet" wel eens te zullen moeten dragen.
Smit maakt daarbij duidelijk dat ook in dezen nog niet buiten de letterkundige overlevering getreden wordt. Wel is dit het geval met De uytlandighe
Herder, door depressieve toestanden geactiveerd en gevoed, zoals helder tot
uiting komt in een aantal verzen welke : „een aandacht voor het ,eigen gevoelsleven en de complicaties erin [verraden) die we eigenlijk pas met de Romantiek
verwachten" (blz. 139).
In samenhang met dit laatste moet gezien worden, dat Smit aandacht vestigt
op „overmatige huilerigheid" (blz. 119) in de introductio tot De uytlandighe
Herder. Hetgeen echter hem noch ons verhindert toch, en bovenal, te getuigen
van bewondering voor Huygens' „mannelijke" poezie ; een aan de antieke
poetica ontleend begrip, te omschrijven als : „de neiging om zoveel mogelijk zin
en sentiment samen te ballen in een gespannen vorm, met weglating van alles
wat niet voor honderd procent functioneert" (blz. 172). Voorts dient bier
mannelijkheid met standvastigheid verbonden te warden, ja zelfs met starheid,
waarbij men ten voile Smits (hypo)these onderschrijft, dat „Constantia en
Obstinatio soms niet zo ver van elkaar [liggen)" (blz. 173).
* * *

34 Hoe de jonge Huygens, rneest belovende zoon van de secretaris van 's lands hoogste
regeringscollege, haakte naar een taak, waar hij met zijn taleaten zou kunnen woekeren,
wordt boeiend beschreven in het boek van A. G. H. BACHRACH, Sir Constantine Huygens
,and Britain : 1596-1687. A pattern of cultural exchange. Volume one : 1596-1619. Leiden,
1962.
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Naar men begrijpen zal is laatste conclusie ontleend aan het afsluitend kapittel
van Smits Driemaal Huygens „Slot-som", waartoe overigens de beoordelaar
bier ook komen moet. Al zou hij graag nog op andere aspecten en facetten
van deze voortreffelijke opstellen gewezen hebben. Een en ander voortvloeiend
uit het verblijdend feit aldus te kunnen schrijven over een boek, dat men met
zo grote verwachtingen, en met zo groot, en gerechtvaardigd, vertrouwen. ter
hand genomen 'heeft. Dit gevoel blijft ; ook als men zichzelf – even gerechtvaardigd – in genen dele de hoedanigheden toekent welke Smit bij zijn criticus
vooronderstelt, namelijk , : geinteresseerd, scherpzinnig, hoogst bevoegd (woord
vooraf) ! De auteur veroorlove de beoordelaar in omgekeerde reden te denken ;
wat hij alleen van zichzelf getuigen kan is, dat hij met de schrijver zeer
geinteresseerd is ! Deze belangstelling nu is door Driemaal Huygens opnieuw
verhevigd, en heeft mede daardoor zijn grote waardering bepaald. Dit zowel
voor de gewonnen uitkomsten als voor de wijze waarop zij worden aangeboden.
Naar Jacob Smit verzekert – en wat kan men in casu anders verwachten heeft
hij zijn studien herhaaldelijk herschreven ;
nochtans riekt Driemaal Huygens
niet naar de lamp.
* * *

De wedergeboorte der Huygensfilologie is aangekondigd bij de voor twintig
jaar (1948) gehouden lezingen, waarnaar boven (blz. 43) verwezen is. Zij
volgde op de vernieuwing der Hooftfilologie, welker begin dagtekent van het
herdenkingsjaar 1947. Bij een en ander dient overigens opgemerkt, dat in 1946
behoudens een uitzondering niemand de moeite genomen heeft het belangstellende publiek der lage landen eraan te herinneren, dat drie en een halve
eeuw eerder Constanter geboren werd. Teken des tijds ? Of teken dat op
bittere wijze Willes aangehaalde spreuk (zie boven blz. ...) in herinnering
roept ? Hoe ook, men kan bijna twee decennia vooruitziend hopen en
verwachten, dat 1987 voor de Nederlandse letteren een Huygensjaar zal worden,
gelijk 1947 een Hooftjaar geweest is. Dat men tot zulke gedachten komt naar
aanleiding van beide bier behandelde publikaties stemt tot meer dan voldoening.
Keulen

P. j. H. VERMEEREN
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ONAANVAARDBARE TEKSTTRANSPLANTATIE
Het is vanwege Dr. M. C. A. van der Heij den een grootse en volmondig
toe te juichen onderneming proeven van het meest representatieve uit onze
letteren in de 25 aangekondigde delen van zijn „Spectrum van de Nederlandse
Letterkunde" (Prisma-boeken, Utrecht/Antwerpen) als studiemateriaal, bron
van inspiratie of van culturele vrijetijdsbesteding in het bereik te stellen van
een ruimer publiek dan de kring van filologen en aldus in hoge mate tot het
populariseren van ons letterkundig erfgoed bij te dragen.
De tot nog toe in verzorgde pocketboekeditie verschenen delen (1, 2, 5,
6, 9, 10) wettigen hoge verwachtingen en openen reeds een waaier van rijke
cultuurperspectieven ; niettemin zijn er terecht ernstige bezwaren geopperd
t.o.v. de gevolgde werkwijze.
Prof. Dr. W. A. P. Smit heeft er in een gedocumenteerde bijdrage onder de
sprekende titel „Spectrale Verontrusting" (De nieuwe taalgids, 61e jg. 1968,
4e of 1., blz. 251-256 en 5e all., blz. 354-55) op gewezen dat van het standpunt
uit van de beroepsethiek van de editeur de door van der Heijden toegepaste methode van overnemen van teksten en annotaties, zonder „uitdrukkelijke toestemming van de oorspronkelijke editeur en diens uitgever" onaanvaardbaar is, en de
vraag opgeworpen of „de grenzen van het toelaatbare niet meermalen werden
overschreden". Er worden immers zonder enig medeweten noch toestemming van
nog levende editeurs en uitgevers teksten en annotaties zo maar overgeplant, of
naar eigen zienswijze gewijzigd, en dit zonder expliciete verantwoording van het
enerzijds eigene en het anderzijds overgenomene, zodat de gewone lezer in de
waan wordt gebracht dat het geheel van tekst en annotative uit de pen van de
nieuwe iediteur is gevloeid, terwijl dit in werkelijkheid geenszins het geval is.
En dit is tegenover de veronderstelde donor op zijn minst unfair.
Dit gebeurde o.a. voor het Roelandslied naar de ed. door van Mierlo (Antw.
1935), de Lanceloet en het pert met de Witte voet naar de tekstuitgave van
Prof. Draak (Zwolse dr. en herdr. nr. 6, 1953-19643 ), het Esbatement van den
Appelboom naar de ed. van Dr. Meertens (Tijdschr. Ned. taal- en letterkunde,
XLII, 1923), de Elckerlijc naar de ed. van Prof. van Elslander (Klass. Galerij
nr. 61, Antw. 19622), Die Historie van Heynken de Luyere van C. Crul, naar
Dr. Kruyskamps heruitgave (Klass. Galerij nr. 48, Antw. 1950), Huygens'
Kostelick Mal naar de Pantheonuitgave van J. Karsemeijer (1956), Luykens
Duytse Lier naar de Palladiumuitgave, enz.
In het jongst verschenen deel nr. 6, De ontluiking van de Renaissance, waarin
benevens teksten van Jan van Hout, Erasmus, Coornhert, Spiegel, van Mander,
ook Jonker van der Noots Bosken naar W. A. P. Smit (1953) en de Harduwijns
Roose-mond naar 0. Dambre (Zwolse dr. en herdr. nr. 21, 1956) worden
gepubliceerd, is opnieuw naar hetzelfde procede gehandeld.
Men vraagt zich bezorgd of hoe het mogelijk is dat van der Heijden zelf is
afgeweken van het algemeen geldend auteursrecht, zoals het overigens vooraan
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elk deel van zijn „Spectrum" wordt geformuleerd : „niets uit deze uitgave mag
worden verveelvuldigd en of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever".
Laten we even veronderstellen dat een filoloog er op zekere dag zou toe
overgaan Dr. van der Heijdens in de Zwolse dr. en herdr. nr. 39 verschenen
Madrigalia-teksten van Stalpart van der Wielen, benevens zijn annotaties daarop,
zonder enig medeweten van zijnentwege en zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming, in een of andere reeks zo maar als •igenlijke editeur opnieuw te
publiceren, hoe zou hij zelf daarop reageren ? Prettig zou hij het toch niet vinden,
en hij zou het evenmin kunnen opvatten als een soort uitnodiging tot de lezer
naderhand ook zijn oorspronkelijke editie ter hand te nemen. Ongetwijfeld en
volkomen terecht zou hij zich verongelijkt voelen en dergelijke aanmatiging als
-wetenschappelijk en ethisch volstrekt de perken te buiten gaande bestempelen.
Tot mijn niet geringe verbazing vond ik nu mijn Roose-mondeditie in Spectrum nr. 6 getransplanteerd en stelde ik met onbehagen vast dat benevens de
tekst een niet gering deel van de annotaties eraan is ontleend. Daar ik aldus
zelf in het gedrang ben gekomen, wil ik aansluitend bij de door W. A. P. Smit
geopperde bezwaren van beroepsethische aard op mijn beurt mijn ongenoegen
laten blijken en mij enkele op- en aanmerkingen betreffende de wijze waarop
heel wat aan mijn editie is ontleend veroorloven.
Daar is allereerst de tekst. De keus ervan wordt als volgt verantwoord (blz.
471) : „de tekst van het werk van de Harduwijn is die van de enige oude
uitgave, van 1613, zoals deze verschaft wordt door bovengenoemde uitgave",
waarmee mijn in de „beknopte bibliografie" (blz. 469) geciteerde Zwolse herdr.
nr. 21, 1956 wordt bedoeld ; en verder „bij de Harduwijn zijn enkele afwijkingen van de als grondslag gebruikte tekst weergegeven door cursieve druk" (blz.
472). Nog al verward, dunkt me, althans voor de gewone lezer.
Persoonlijk vraag ik, me af, waarom de tekst niet bij voorkeur rechtstreeks aan
de voorhanden facsimile-druk (De Sikkel, Antw., 1942) of aan een fotocopie
werd ontleend. Dit zou de nieuwe editeur al dadelijk meet onafhankelijkheid en
een vrijere armslag hebben gewaarborgd, en het zou elke voorafgaande toestemming van de eerste editeur en van de uitgever der Zwolse drukken overbodig
hebben gemaakt. Wat nu de van mijn editie afwijkende cursiveringen betreft,
ik kan me vergissen, maar ik heb er maar een ontdekt (blz. 464, v. 107 : paeren
i.p.v. baeren), die overigens niet nader wordt toegelicht. Enkele (waarschijnlijke)
drukfouten zijn me opgevallen (Phoebum-s. v. 4 : dalen v. daelen ; s. II v. 1 :
soete v. soet ; Liedeken v. 2 : yser v. yzer ; s. XV v. 15 : ontstack v. onstack ;
XXXVII v. 8 : vroech v. vroegh ; Claght-dicht v. 66 : ghetrauwen v. ghetrauweten). Verder is er nog de gewijzigde interpunctie en het vervangen van bepaalde
letters, zoals medegedeeld in de verantwoording.
Men kan het als een eer beschouwen door een voortreffelijk bloemlezer als
donor te warden uitverkoren, op voorwaarde niettemin dat daaraan een gedach51

tenwisseling zou zijn verbonden. Die vond echter geen plaats, en dan kijkt men
verbijsterd op wanneer men toevallig eigen literair werk ontdekt in .een door
vreemde hand ineengezette assemblage. En bij nader toezien volgt ontstemming,
wanneer men zich gaandeweg de omvang van het ontleende realiseert.
Van der Heijdens verantwoording bij zijn herdruk van Het Bosken naar
W. A. P. Smit, luidens , dewelke „aan bovengenoemde standaarduitgave uiteraard
ook menige uitleg en achtergrondverklaring is ontleend"- (biz. 471) zou men
immers met betrekking tot Roose-mond eveneens verwachten, maar ze ontbreekt.
Al kan men eenzelfde werkwijze vermoeden, ze diende expliciet te worden vermeld. Het collationeren van de annotaties onderaan beider teksten werd me
dienvolgens een onthutsende revelatie ; nooit had ik me kunnen voorstellen dat
de grenzen van het op dit gebied toelaatbare in die mate zouden worden overschreden.
De mij hier toegemeten plaatsruimte laat me niet toe de aspecten daarvan
nauwkeurig te belichten. Om ze enigermate te illustreren zal ik mij tot enkele
voorbeelden beperken. Grosso modo komt de gevolgde werkwijze hierop neer
dat over 't algemeen meer dan de helft van de woord- en tekstverklaringen of
gelijkluidend zijn, of vervangen door een synoniem of een, synonieme omschrijving ; daarnaast krijgen enkele- door mij niet verklaarde woorden (veelal bij- en
voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden) wel hun beurt, terwiji anderzijds
een aantal oorspronkelijke verklaringen zijn weggelaten. Ten bewijze dan o.a. :
Sonnet IV (blz. 408) : van de 14 oorspr. 8 gelijkluidend overgenomen ; 6 niet,
8 nieuwe.
Sonnet V (biz. 409) : van de 9 oorspr. 6 gelijkluidend overgenornen ; 1 niet,
3 nieuwe.
Sonnet VI (blz. 409) : van de 13 oorspr. 8 gelijkluidend overgenomen ; 4 niet,
1 nieuwe.
Sonnet XVI (blz. 420: van de 10 oorspr. 6 gelijkluidend + syn. ; 7 nieuwe.
Ode (biz. 422) : van de 26 oorspr. 13 gelijkluidend -I- 6 syn. ; 9 nieuwe.
Liedeken (blz. 441) : van de 49 oorspr. 22 gelijkluidend HI- 13 syn. id- 4 eigennamen ; 18 nieuwe.
Sonnet XLI (blz. 447) : van de 22 oorspr. 13 gelijkl. ; 5 niet, 4 nieuwe.
Onnodig verder te gaan, de verhouding is overal nagenoeg dezelfde. Het lijkt
op een handig samengesteld vlechtwerk met een plus van exotische en een
minus van eigen inbreng .Wie dit als oorspronkelijke ,editeur constateert, kijkt
op zijn minst bezorgd op. Hij begrijpt niet dat de samensteller van de veelstemmige Spectrum-reeks, vooraleer tot zulke belangrijke teksttransplantaties over
te gaan, geen contact met een ev. donor heeft gezocht om door voorafgaand
overleg een vortn, van samenwerking en instemming te zoeken, en dat hij daarenboven bij ontstentenis daarvan nagelaten heeft zakelijk zijn bronnen te vermeiden
en zich op een wijze te verantwoorden die geen misverstand zou toelaten. De
onverkwikkelijke geschiedenis waarvan editeurs en uitgevers nu het slachtoffer
zijn geworden had gemakkelijk kunnen vermeden worden.
0. DAMBRE
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BOEKBEOORDELINGEN
Den Tempel onser Sielen door de Schrijfster der Evangelische Peerle. Ingeleid en kritisch uitgegeven door Dr. Alb. Ampe Si., (Studien en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XVIII), Ruusbroecgenootschap,
Antwerpen, 1968, 656 blz., met 8 buitentekstplaten, ingenaaid 810 fr.,
gebonden 855 fr.
Pas enkele maanden nadat Prof. Dr. L. Reypens zijn opzienbarende editie van
Willem Jordaens' De oris osculo in het licht gaf, kom.t het Ruusbroecgenootschap
ons alweer verrassen met een kopieuze uitgave van Den Tempel onser Sielen
door Dr. A. Ampe. Van dit (nog) minder beroemd, .maar literair beslist zeer
waardevol werk van de anonieme schrijfster van de Evangelische Peerle waren
slechts enkele zeldzame exemplaren van de hoogstwaarschijnlijk enige druk uit
1543 bewaard gebleven. In 1928 reeds vestigde een geestdriftige Reypens er de
aandacht op 1. Sindsdien verdween het werk nooit meer uit de belangstelling,
zodat deze eerste kritische editie ongetwijfeld `een gebeurtenis' is voor de studie
van onze zestiende-eeuwse literatuur, te meer daar hierbij voor de onmiddellijke
toekomst eveneens een wetenschappelijke heruitgave van de Peerle in het vooruitzicht wordt gesteld.
Vanden tempel onser sielen bevat een reeks oeffeninghen, hoe wi dyen (tern pel
onser siele) sullen bereyden, ende die hoochtiden des iaers gheestelick daer in
begaen, alsoe dat God altijt in ons woonen mach. Ze zijn gericht op de mystieke
beleving in de ziel van de grote liturgische feesten uit het kerkelijk jaar : de
uiterlijke viering is symbool van een inwendige werkelijkheid, die in de tempel
(grond) van de ziel haar verloop vindt. De hoochtiden hebben alle een diepere
geestelijke zin : in dyen (uiterlijke) tempel werden die hoochtiden gheviert, ende
hebben een voorbigaen ; mer in desen werden si gheviert ende bliven daer
weselic, zodat het in de zieletempel altoos feestdach zijn kan. Vanuit een
Ruusbroeciaans gekleurd trinitarisch perspektief en een antropologie die ,eveneens
sterk aan de meester uit Groenendael herinnert, bouwde de schrijfster een stevig
traktaat op, dat omwille van zijn organische gebondenheid aan het ritme van de
kerkelijke liturgie voor alles tot de Christologische mystiek dient te worden
gerekend, zonder hierbij het Mariaal exemplarisme te vergeten waaraan het werk
een essentiele diepte dankt.
A. Ampe laat zijn editie voorafgaan door een zeer uitgebreide inleiding
(174 blz.) waarin hij achtereenvolgens de externe verschijningswijze van het
werk (le Hfst.), de auteurskwestie (2e Hfst.), de autenticiteitsproblemen en de
struktuur (3e Hfst.), de bronnen en de leer (4e en 5e Hfst.), en de literaire
naroem (6e Hfst.) van de Tempel nauwgezet onderzoekt. Hierbij brengt hij
Ons Geestelijk Erf II (1928), blz. 340. Reypens spreekt van een blijvend monument

in de mystieke letteren'.

53

enkele belangrijke nieuwe gegevens aan het licht. De begijnenpastoor uit Diest,
Nikolaas Echius (1507/84578) is niet meer geweest dan de uitgever van de
Tempel. Uitvoerig toont Ampe aan dat de inleider, d.w.z. de auteur van de
proloog, de epiloog, en de elf onderwisingen die de aanloop vormen tot de
,eigenlijke, Tempel-cyclus, de Keulse Kartuizer Gerard Kalckbrenner ,is (geb.
Hamont 1490-1566). Tot deze merkwaardige vaststelling, die de primaire rol
van de Keulse Kartuizergemeenschap (Blommeveen, Dirk en Bruno Loer van
Stratum, Surius, enz.) voor onze laat-middeleeuwse mystieke literatuur nogmaals
– en op welke wijze bevestigt, komt de uitgever op grond van minutieuze
tekstvergelijkingen met Maria van Hout's Der rechte wech zo der Evangelischer
volkomenheit waarvan Kalckbrenner eveneens de uitgever en voor bepaalde
tekstgroepen zelfs de samensteller is geweest, en de befaamde Institutiones
Taulerianae (= het Ndl. Merch der Sielen), ook al een compilatie van dezelfde
Gerardus Calcifex 2. In de Tempel-tekst zelf onderscheidt Ampe het eigenlijk
traktaat van een reeks autentieke teksten van de schrijfster (cap. 54-60 en de
beschouwing Vanden liden Jhesu iende Marien). Hij komt tot een klaarder inzicht
in de liturgische opbouw van het werk, doordat hij in meer neutrale tekstgedeelten Schriftlezingen van de zondagen na Driekoningen of van de Vasten
kon herkennen, en op een verantwoorde wijze wijzigt hij, uitgaand van hun
inhoud, begin- en slotformulering en van de kennis der bronnen, de volgorde
van enkele capita, waarmee hij, de schikking die de schrijfster oorspronkelijk
aan haar werk zou hebben gegeven, meent te herstellen. Een kolf naar de hand
van Ampe is het diepgaand onderzoek dat hij naar de bronnen van de Tempel
beef t ondernomen. Naast de bekende Vaders dienen hier vooral David van
Augsburg (De profeau religiosorum), Eckhart, Jordanus van Quedlinburg, Kraft
van Boyberg, Ludolf van Saksen, Marquard von Lindau, Richard van St.-Victor,
Ruusbroec, Tauler en de anonieme geschriften Die spieghel der susteren, en de
Limburgse Sermioenen vermeld. Dit onderzoek neemt zelfs zulke properties aan,
dat Ampes bock niet enkel een tekstuitgave maar sevens (en terecht) een
bronnenstudie kan genoemd worden. Hiertoe draagt ten zeerste de nogal zeldzame wijze van uitgeven bij : naast de Tempel-tekst plaatst de uitgever zoveel
mogelijk de (onmiddellijk geachte) bron van de schrijfster. Dit stelt de lezer
niet alleen in staat zich de visu van de afhankelijkheid of de beinvloeding van
de Tempel rekenschap te geven, maar draagt bovendien bij tot het beter begrip
van sommige tekstgedeelten die pas vanuit de konfrontatie met de brontekst een
duidelijk afgelijnde betekenis verkrijgen. Vele van die parallelteksten werden
bier voor het eerst uitgegeven.
Hiermee zijn we dan beland bij de tekstuitgave zelf. Ampe heeft zich blijkbaar
geen enkele moeite bespaard. In het indrukwekkend voetnotenapparaat kan men
terecht voor elke tekst-kritische, taalkundige (wat niet in iVerdam staat wordt
aangegeven), terminologische, theologische en historische toelichting. Wat meer
is : regelmatig duiken voetnoten op die ons op gedegen wijze attent maken op de
2 Ons Geestelijk Erf XL (1966), biz. 297-302.
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literaire kwaliteiten van het traktaat : iets waarvoor veel geleerde uitgevers van
dergelijke teksten vaak al te weinig belangstelling aan de dag leggen.
Het is met schroom dat wij naast deze monumentale uitgave enkele aanvullingen, korrekties of vraagtekens willen plaatsen. Zoals de uitgever zelf zegt,
zijn de resultaten van zijn bronnenonderzoek steeds voor aanvulling vatbaar
(blz. 73). Zo kan alvast een adekwatere bronaanwijzing voorgesteld warden
voor de liedtekst uit Cap. XXXVI, r. 50-55. Een nogal vage inhoudsgelijkenis
doer Ampe o.a. verwijzen naar Coeldes Suverlijc liedeken vol devocien (Een
suverlUc boecxken, ed. J. J. Mak, blz. 50-59). Een tekstuele overeenkomst treff en
wij echter aan in de zesde strofe van het bekende vergeestelijkt drinklied Ic
dronc so gairne den soeten most, die trouwens ook als Jezus-woord wordt weergegeven 3. Terloops kan hier worden aan toegevoegd dat de iets meet uitgebreide
liedtekst die men in de paralleltekst Holken van devocien kan lezen, verzen
bevat uit de strof en 22, 23 en 43 van het beroemde lied van de Soudaensdochter,
verzen die eveneens in de mond van Jezus worden gelegd. Ten slotte komt
Ampes hypotese op blz. 78, n. 9 in het geheel niet te pas, omdat de schrigster
eenvoudigweg n i et citeert.
Bezwaren zijn o.i. ook mogelijk tegen de interpretatie van sommige teksten
als bron. Dat komt misschien omdat we de brontekst in zijn geheel niet kennen,
maar de 'woordelijke' overeenkomst van Cap. XXXIV met soete meditatie lijkt
minstens betwistbaar, terwiji van eenzelfde overeenkomst voor het Cap. XXXV
(aangekondigd op blz. 93) niets valt te bespeuren. De `merkwaardige' parallel
van het bewuste Cap. met de Spieghel der susteren is niet onhoudbaar, maar zet
toch aan tot grate voorzichtigheid. Overeenkomst betekent niet automatisch ontlening : de passievoorstellingen vormen omwille van hun grate verspreiding een
bijzonder glad terrein voor de bronnenstudie, en de Tempel-tekst biedt hier
tegenover zijn zgn. bran enkele merkwaardige verschilpunten. Over dergelijke
zaken kan fang worden gepraat : zekerheid is bier vrijwel onmogelijk. Ampe
komt in elk geval de niet geringe verdienste toe een mogelijke oplossing te
hebben voorgesteld. Oak over de keuze van de brontekst, wanneer die in verschillende overleveringen voorhanden is, kan `gevit' worden. Op blz. 174 belooft
de uitgever ons gewoonlijk de onmiddellijke bron voor te leggen, zonder verder
tot hogere bronnen door te stoten. Men ziet daarom niet goed in waarom hij
o.a. naast Cap. LIV de verwijderde mhd. tekst van de St. Georgener Prediger
afdrukt, terwiji een vluchtige vergelijking ons duidelijk voor een gedeelte
althans naar de mnl. tekstoverlevering in de Limburgse Sermoenen verwijst
(cfr. de pluswending van regel 73 in eenre Godheyt), wat Ampe trouwens zelf
weet (blz. 95 en 563 n. 14). Een redaktionele inkonsekwentie ?
Over de literaire naroem van de Tempel schrijft Ampe met reden zeer voorzichtig. Bepaaide parallellen in het oeuvre van Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch en Maria Petyt dienen te worden geinterpreteerd als invloed van de
Institutiones Taulerianae, daar het bier gaat om teksten die de Tempel met dit
3 &KU/AKER W., Niederliindische geistliche Lieder nebst ihren Singweisen, in Vierteljahrschrift fur Musikwissenschaft, IV, Leipzig, 1888, nr. 53, blz. 289.
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laatste veel meer bekende werk gemeen heeft. Vermeldenswaard i.v.m. het
literaire voortleven van de Tempel lijkt ons een detail dat Ampe niet gezien
heeft. De titel van Taulers beide sermoenen op het kerkwijdingsfeest heeft het
in de editie van de Antwerpse Dominikaan de Lixbona (1647) telkens over
den inwendighen Tempel onser ziele, terwijl dat noch in de uitgaven van
Bartholt Francois (1593) en Surius (1548), noch in de hs. tekstoverlevering
gebeurt. Terecht kan men het voorbarig vinden hierin invloed van de Tempel
te ontdekken ; de inhoud van de sermoenen kan de Lixbona heel goed tot deze
tekstwijziging hebben aangezet. Maar ook dan rijst 0.1. een . pertinente vraag op :
waarom vermeldt Ampe, wiens editie toch helemaal op de kaptatie van invloeden
is gericht, nergens deze twee zeer verspreide Tauler-sermoenen, waar het
Tempe/-motief, weliswaar niet erg uitgewerkt, toch uitdrukkelijk wordt behandeld, en waar o.a. toch zinnen voorkomen als alle die wize ende oeffeninge
der heiligher kerken die wiist ons op den inwendeghen mensche (Hs. Br. 2,
fol. 152b, Lieftinck, Mnl. Tauler-hs., blz. 174), een uitspraak die het hele werkschema van de Tempel bevat.
De eigenlijke tekstuitgave is uiterst verzorgd. Af en -toe bezondigt Ampe zich
aan een te hongerige korrektiezucht, een bekend euvel van veel kritische uitgevers. Waarom op blz. 234, r. 96 ontset niet behouden ? Hetzelfde voor nederd op blz. 284, r. 33. De vervanging op blz. 368, r. 67 van uutgheest door
mu
uutgheeft is misschien te rechtvaardigen, maar welke zin heeft de korrektie
uut vloeyt voor de Tempel-spelling uutvloeyt (blz. 442, r. 47) ? Behouden mag
men ieveneens spraken (blz. 642, r. 210) en hinder (blz. 647, r. 284), lezingen
die in de tekst zelf zin hebben. Elders wordt de toelichting bepaald overdadig
zo zal men na de lektuur van de Tempel nooit meer vergeten dat opsluyten ontsluiten, openen betekent. Op blz. 212, n. 9 luidt het HadewUch, waar het zoals
op blz. 291, n. 75 ps. Hadewijch moet zijn. Verder noteren wij enkele storende
fouten in het voetnotensysteem. 'Op blz. 440 ontbreekt n. 13 ; op blz. 464 is
de laatste voetnoot n. 27 ; blz. 574, r. 33 : gevest (19) moet zijn gevest (16) ; op
blz. 581 ontbreekt n. 67, terwijl op blz. 584 de beschouwing over altoos, bitiden
en aliquando bij n. 14 en niet bij n. 13 horen ; op blz. 642, r. 204 moet het zijn
alder-onweertste (44) i.p.v. (47) ; ten slotte dienen op blz. 647 de voetnoten
60 en 61 respektievelijk in verband gebracht met de regels 280 en 277 en niet
omgekeerd. Klaarblijkelijke zetfouten zijn o.a. on Heeren (blz. 268, r. 14 voor
ons Heeren) en parallelisme (blz. 648, n. 72 voor parallellisme). In een uitgave
van een dergelijk formaat zijn zulke onnauwkeurigheden haast onvermijdelijk,
Wij kunnen niet nalaten de Tempel warm aan de leeslust van alle belangstellenden in onze 16de-eeuwse mystieke literatuur aan te bevelen. Spijt zijn al en
toe slordige uitwerking en zinsbouw, en zijn vaak onbeholpen beeldkracht,
overtreft dit traktaat veruit de bescheiden literaire kwaliteiten van bet VerVoortceuvre, en de nogal rommelige Peerle waarvan we de uitgave met 'verlangen
tegemoet zien. De voor ons liggende Tempel-editie laat ons hieromtrent het
beste vermoeden !
K. PORTEMAN
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Den spieghel der salicheit van Eitherlijr, ingeleid en van aantekeningen en
bijlagen voorzien door R. Vos. J. 'B., Wolters, Groningen, 1967, 125 blz.
(Van Alle Tijden), 81 fr.
De heer R. Vos is in vakmilieus voldoende bekend door zijn talrijke bijdragen.
over de Elckerlijc. De resultaten van dat onderzoek vindt men terug in de inleiding, die hij aan zijn uitgave van het spel laat voorafgaan.
Hij karakteriseert het spel niet als een moraliteit, maar als behorende tot de
gnomische literatuur, omdat het de toeschouwer tot inzicht wil brengen. Of die
karakterisering zoveel beter is dan de traditionele, durf ik betwijfelen. De
Elckerlijc wil immers niet alleen „inzicht geven" ; hij spoort de toeschouwer ook
aan het goede te doen (b.v. v. 591 vlg.), en het kwade te laten (vv. 888-889).
Het interessante van de inleiding is, dat Schr. het spel situeert in het cultureel
klimaat van de middeleeuwen. Het motief ,„rekeninghe doen" brengt hij in
verband met het middeleeuws leenrecht, en het motief „pelgrimagie" met het
strafrecht. Bijzondere aandacht schenkt hij ook aan de betekenis van de personages aan wie Elckerlijc bijstand vraagt. Volgens Schr. zijn dat geen allegorische
figuren, omdat zij geen abstracties vo:orstellen, maar „levende mogelijkheden
van een waarachtig levend mens" (biz. 17, vtn. 1). Of iedereen hem hierin zal
volgen, lijkt mij twijfelachtig. Immers, als Deugd, Kracht, Schoonheid, enz.
geen allegorische figuren zijn, wat zijn dan wel allegorische figuren ? Trouwens,,
Schr. zelf noemt die personages niet „personen", maar „personificaties".
Ook bier meent Schr. dat Eickerlijc de leeftijd heeft van een man „die over
de middaghoogte van het leven been is" (blz. 20). Die opinie steunt hoofdzakelijk op v. 175 : „Den tijt gaet verre, tes na noene", dat volgens Schr. een
aanduiding van Elckerlijcs leeftijd zou bevatten. 1k heb dat altijd vergezocht
gevonden. Voor mij betekent „tes na noene" enkel „'t is hoog tijd" : klagen
helpt niet, 't wordt hong tijd dat ik wat aan , die oproep doe ; tot wie zou ik me
kunnen wenden ? Naar mijn mening heeft de auteur de leeftijd van Eickerliic
juist met opzet in het vage gelaten, om te bekomen dat iedereen zich in hem kan
herkennen, jong zowel als oud.
Dat Petrus Dorlandus de auteur .zou zijn, acht Schr. onaanvaardbaar. Ook is
het spel volgens hem veel ouder dan men gewoonlijk aanneemt, maar in deze
inleiding noemt hij geen jaartal.
Na de inleiding komt een uitvoerige bibliografie, waaraan nog kan worden
toegevoegd : de uitgave van H. J. E. Endepols in Viif geesteljke toneelspelen
der Middeleeuwen, Brussel 1940 (Bibliotheek der Nederlandse Letteren),
een artikel van J. van Mierlo, Petrus Diesthemius, VMA 1952.
Schr. volgt de tekst van 1495 (B). Dat is wel de oudste bewaarde tekst, maar
hij is even corrupt als de andere, en dat op meer plaatsen dan Schr. in voetnoot
vermeldt : b.v. vv. 98-99, 210, 227, 252-253, 259-260, 324, 393-394, 857,
telkens blijkens het rijm. Bovendien is het enige bewaarde exempiaar niet
volledig ; Schr. heeft de tekst aangeVuld aan de hand van H (ca. 1501). De'
spelling is die van B, maar de interpunctie werd gemoderniseerd en „kennelijkes
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drukfouten" zijn verbeterd zonder vermelding in voetnoot. In het kritisch apparaat staan niet alleen de varianten van de andere bewaarde teksten, maar ook
die van Everyman, Homulus en Der Sfinden Loin ist der Tod. Ik heb tekst noch
varianten gecollationeerd, maar wel heb ik aangetekend dat in vv. 323, 769 . en
797 het tweede stuk van het vers niet inspringt. In andere gevallen zou het voor
de lezer duidelijker zijn als het tweeds stuk verder insprong (316, 317, 320, 330,
338, 366, 368, 423, 459).
De tekstverklaring schenkt zeker voldoening. Slechts enkele malen heb ik
een vraagteken geplaatst, maar die gevallen lijken me niet belangrijk genoeg om
ze hier te bespreken. Aileen dit : in v. 347 zou ik desghelijcx liever verklaren
door hetzelfde dan door op dezelfde wijze, en in v. 663 lijkt het me wenselijk
faelgieren te verkiaren. Zover ik kon nagaan staan er weinig drukfouten in de
tekstverklaring : in de noot bij v. 421 a lees uw 432 dat cursief ; 883 meer
lees weer. Verder zij nog vermeld, dat de Schr. ook parallelplaatsen in andere
mnl. werken en in de bijbel citeert.
Bijlage I bevat de vertaling van twee Boeddhistische en twee Joodse parabels
die gelijkenis vertonen met de inhoud van Elckerlijc. Bijiage II geeft nog een
aantal parallelplaatsen in mnl. werken, die niet in de tekstverklaring werden
opgenomen ; m.i. had het de voorkeur verdiend alle parallelplaatsen in Bijlage
te geven, met in de tekstverklaring telkens een verwijzing naar die bijlage.
Bijiage III bevat nog een aantal citaten uit de bijbel ; hiervoor geldt dezelfde
opmerking als voor Bijlage II. In Bijlage IV, ten slotte, worden een aantal
verzen uit Eickerlijc gegeven, die „letterlijk of bijna ietterlijk" voorkomen in
andere mnl. werken. Het nut van deze lijkt ontgaat mij : de teksten liggen soms
zo ver uit elkaar, dat er haast Been overeenkomst is (b.v. nr. 14 : „Och, wien
sal ict dan ghewaghen," t.o. „Wien, ick clagen mijn verdriet."), of het
parallellisme is 'outer het gevolg van het feit, dat beide auteurs een min of meer
,geijkte zegswijze gebruiken, zodat de overeenkomst elke bewijskracht mist (b.v.
nr. 15 : „Corner af, datter af comen mach !" t.o. „Nu corner af datter af comen
sal,
Dat ik het niet in ieder opzicht met Schr. eens kan zijn, bewijst dat hij een
interessante uitgave bezorgd heeft, waarvan iedereen die zich met de Elckerl/cstudie bezighoudt, kennis behoort te nemen.
G. JO STEENBERGEN
LEONARD FORSTER, Janus Grater's English Years. Studies in the Continuity of
Dutch Literature in Exile in Elizabethan England. Published for the Sir Thomas
Browne Institute. Leiden : University Press. London : Oxford University Press,
1967. XVI-167 blz., gen 35 s.

Op de betekenis van Janus Gruterus in het ontstaan van de vroeg-renaissancistische lyriek in het Nederlands is voor het eerst nadrukkelijk de aandacht
gevestigd door Dr. J. A. van Dorsten in zijn zo belangrijke studie Poets, Patrons
and Professors. Leonard Forster, hoogleraar in de Duitse letterkunde te Cam58

bridge, maar auteur van meer dan een belangrijke bijdrage op het gebied van
de Nederlandse literatuur, had onze belangstelling voor de genoemde dichter
verhoogd door zijn boeiend en leerzaam artikel in het TNTL, LXXXIII, 1967,
blz. 274-302 : lets over Nederlandse Renaissancelyriek voor Heinsius en Hooft
dat interessante ophelderingen bracht over het verband tussen de werkzaamheden
van Vlaamse en Noordnederlandse woordkunstenaars en critici op het gebied
van de vernieuwing der dichtkunst in de zestiende eeuw.
Thans biedt hij ons een boek dat uitsluitend aan de figuur van Janus Gruterus
gewijd is.
De auteur is met zijn studie niet onder een gelukkig gesternte van wal gestoken : Onmiddellijk na de voltooiing van zijn werk kwam hij tot de ontdekking
dat in 1939 een moderne biografie van Janus Gruterus geschreven was geworden, maar de plaats van publicatie (Duitsland) en het jaartal (de vooravond van
de tweede wereldoorlog) verklaren het feit dat dit boek slechts laattij dig in
Engelse bibliografieèn en zelf ook in Engelse bibliotheken was doorgedrongen.
Toch heeft de auteur van het hier te bespreken werk nog de gelegenheid gehad
met Gottfried Smend's biografie in de „appendices" bij zijn studies zijn voordeel
te doen.
Janus Gruterus (of De Gruytere) werd in 1570 te Antwerpen geboren, vanwaar
hij in 1567 – het jaar waarin ook Jan van der Noot en zovele anderen de
Scheldestand verlieten – met zijn ouders die, als protestanten, Alva's repressie
wilden ontwijken, naar Norwich emigreerde. Op 16-jarige leeftijd ging hij te
Cambridge studeren, zette omstreeks 1580 zijn studièn voort te Leiden, waar hij
in 1584 de graad van doctor in de rechten behaalde. Na een aantal reizen in
Duitsland bekwam, hij in 1591 een leerstoel te Wittenberg. Daar hij er de eed
aan de Lutherse leer weigerde of te leggen, werd hij verplicht elders een betrekking te zoeken. Hij vond deze te Heidelberg als hoogleraar in de geschiedenis
en later ook als conservator van de Bibliotheca Palatine in dezelfde stad. Hij
overleed in de nabijheid van Heidelberg op 20 september 1627.
Ongeveer tien jaar bracht Janus Gruterus in Engeland door en aan deze periode
in het leven van de beroemde humanist heeft L. Forster zijn aandacht gewijd.
Toch was het niet de interesse voor Gruterus' bedrijvigheid op het gebied van
de antieke-kultuurstudie die Forster tot het schrijven van zijn studie aanzette.
Janus Gruterus toonde, zoals zo vele andere humanisten uit zijn tijd, niet alleen
belangstelling voor de letterkunde in het Latijn, maar hij was ook een voorstander en een beoefenaar van de literatuur in de volkstaal, voor deze Antwerpse
emigrant dus het Nederlands.
Gruterus' oudste biograaf, de Duitser Balthasar Venator, schreef in een in 1631
gepubliceerde levensbeschrijving, dat Gruterus te Leiden (dus tussen 1580 en
1584) ongeveer 500 sonnetten in het Nederlands gedicht had. Het getal kan
betwijfeld worden, maar Gruterus zelf spreekt van „100 of meer" gedichten in
sonnetvorm die hij zou geschreven hebben. Als men weet dat de eerste Nederlandse sonnetten in 1565 door Lucas de Heere gepubliceerd zijn geworden, beseft
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men ook het belang van een studie die zich bezighoudt met een auteur van,
gelijkaardige gedichten uit een periode die bijna met De Heeres literaire bedrijvigheid samenvalt.
Wat Gruterus tot het schrijven van Nederlandse gedichten in de nieuwe stiji
kan bewogen hebben, welke rol zijn Engels milieu hierbij kan gespeeld hebben,,
zijn de vragen die L. Forster bij zijn hele onderzoek geleid hebben. Zijn uitvoerige beschrijvingen van het kulturele leven te Norwich en te Londen, en het:
onderzoek van Gruterus' literaire vorming te Cambridge is dan ook op het
beantwoorden van die vragen gericht.
Norwich schijnt in de jaren van Gruterus' verblijf aldaar geen intens literairleven gekend te hebben. Misschien beef t Jan& vader zelf, die een rijk intellectueel moet geweest zijn, wel boeken in het gezin gebracht die de belangstelling
van zijn zoon voor de nieuwe richting in de literatuur in de volkstaal kunnen
gewekt hebben. Te Norwich ook blijkt de jonge Janus als leraar Matthias de
Rijcke gehad te hebben die bevriend was met Carolus Utenhove die zelf in
Frankrijk relaties had aangeknoopt met de dichters van de Pleiade en die de
eerste vers communs in het Nederlands blijkt geschreven te hebben. Opvallend_
is het dat L. Forster in dit verband niet ingaat op de bewerin.g van Van Dorsten
(Poets, Patrons and Professors, blz. 16, voetnoot 2) volgens dewelke dezelfde
Carolus Utenhove Janus Gruterus, na een kinderloos gebleven huwelijk, als zoon
zou aangenomen hebben.
Te Cambridge heeft Janus Gruterus kunnen kennismaken met de geschriften
van Gabriel Harvey, de spil van het modern-gerichte literaire leven in zijn tijd,
ook vriend en mentor van Edmund Spenser, en ook door diens opvattingen kan
de Nederlandstalige student aangespoord zijn geworden om in zijn moedertaal
poezie volgens de nieuwe beginselen te schrijven.
Londen was in vergelijking met Norwich op het gebied van de Nederlandse
letterkunde een veel belangrijker centrum. Talrijke Zuid- en Noordnederlandse
intellektuele immigranten beoefenden er de literatuur in hun moedertaal, zij
vormden ook een samenhangende groep, waarin ideeen en pennevruchten uitgewisseld werden. Wat van deze literatoren gedrukt werd, is grotendeels bekend;
maar Forster weet ook in verband met deze werken interessante relaties van
kunstenaars bloot te leggen. Bijzonder revelerend echter zijn de conclusies die
de auteur uit het onderzoek van ,een aantal manuscripten, vooral albums, kan
trekken en waarmede hij bewijst dat niet alleen Van der Noot en De Heere een
rol in de vernieuwing van de Nederlandse poezie gespeeld hebben, maar dat
vele anderen hun steentje hiertoe bijgedragen hebben. Forster toont aan dat er
in de kringen van de Vlaamse bannelingen in Engeland een intense belangstelling voor de nieuwe poezie bestaan heeft, die ook tot toepassing van de moderne
beginselen leidde, en dat er ook tussen de vernieuwers in het Zuiden en het
Noorden geen scheidingsmuur heeft gestaan. Toen Gruterus te Leiden arriveerde
ging voor hem ook geen onbekende litteraire wereld open.
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De 500 of „meer dan 100" sonnetten die Gruterus in de Hollandse universiteitsstad zou geschreven hebben, heeft Forster helaas niet kunnen weervinden
misschien zitten een aantal hiervan in de nog niet gepubliceerde correspondentie van de humanist verborgen maar zeven klinkdichten worden ons toch in
een appendix bij Forsters biografie bekendgemaakt en van interessante kommentaar voorzien. In een ander appendix laat Forster ons kennismaken met een
.aantal specimens van Nederlandse poezie die tussen 1567 en 1600 in Engeland
tot stand is gekomen. Hieronder wekken vooral de gedichten van Johannes
Cubus onze aandacht die tot het schrijven van vloeiende jambische verzen in
staat schijnt geweest te zijn.
Het is uit de hier gegeven zeer summiere beschrijving, hopen we, reeds
duidelijk geworden dat Forsters boek een interessant licht werpt op de beginfase
van de Nederlandse Renaissancelyriek. Wij moeten de auteur om zijn onderzoek
dan ook zeer dankbaar zijn. Slechts twee vraagjes, waarvan wij de tweede wel
als tamelijk belangrijk beschouwen, mogen onze recensie besluiten. Op welke
gronden meent Forster in zijn boek (evenals in zijn artikel in TNTL) de voorrenaissancistische pazie te mogen beschrijven als een verskunst met een overwegend dactylisch en anapaestisch ritme ? En ten tweede : Hoewel de auteur
heeft aangetoond dat Gruterus reeds in Engeland met de nieuwe dichtkunst kan
hebben kennisgemaakt, heeft hij, spijt zijn grondige onderzoekingen, ook deze
mogelijkheid niet tot een zekerheid kunnen maken. Aangezien alle door hem
gevonden sonnetten van Gruterus slechts na diens aankomst te Leiden ontstaan
zijn, menen wij ons nog steeds te moeten afvragen of Gruterus niet pas in de
Hollandse universiteitsstad grondig met de Renaissancistische kunst in de yolkstaal vertrouwd is geworden en of hij niet eerst dan in zich de roeping heeft
gevoeld om daadwerkelijk aan de bewuste vernieuwing mede te wekken. Een
affirmatief antwoord op deze vraag vermindert vanzelfsprekend geenszins de
betekenis van de besproken studie, die door haar hoog wetenschappelijk gehalte
volledig past in de uitmuntende reeks van het Leidse Sir Thomas Browne
Institute.
L. ROOSE

Den Gheestelijcken Nachtegael. Een Liedboek uit de
zeventiende Eeuw. Drukkerij Gebr. Janssen, Nijmegen, 1966, V - VIII
29 blz. Bijlagen.
+ 175 blz.

DR. G. J. HELMER,

-I-

Het stemt tot vreugde dat zowel Nijmeegse als Leuvense studenten zich de
laatste jaren ijverig op de studie van het geestelijk lied in de 17e eeuw hebben
toegelegd. Van Leuvense zijde heeft dit nog geen aanleiding gegeven tot uitgebreide publicaties, althans niet in boekvorm. Te Nijmegen daarentegen verschenen
de laatste tien j aar reeds vier dissertaties, die aan een bundel met of aan een
auteur van geestelijke liederen waren gewijd. De laatste in de reeks is van Gert
Helmer, die op 16 dec. 1966 bij Prof. Dr. W. J. M. A. Asselbergs promoveerde.
Het is goed dat van beide kanten bij dit onderzoek een zekere werkverdeling
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in acht wordt genomen. De Leuvense studenten beperkten zich tot dusver tot
een ruime, maar toch systematische terreinverkenning om een zo volledig moge:lijke inventaris to kunnen opmaken van de talrijke, nog bewaarde liedboeken.
Gaandeweg zou het dan komen tot een synthetische studie van het genre, waarvan de ontwikkeling, de aard en de kenmerken zouden worden vastgelegd. Hun
aandacht ging daarbij in hoofdzaak naar het geestelijk lied in de Zuidelijke
Nederlanden, maar ze verwaarloosden- toch geenszins de noordelijke bundels,
die nauw met de zuidelijke verbonden zijn en er grote verplichtingen aan
hebben. De werkwijze van de Nijmegenaars was een andere. Zij brachten vooral
verzorgde tekstuitgaven met inleidende studies van liedbundels, waarvan het
vaststaat dat ze door Noordnederlandse auteurs werden gedicht of ten behoeve
van een Noordnederlands publiek werden samengesteld. Daarbij wezen zij telkens
op de grote afhankelijkheid van die bundels van gelijksoortige zuidelijke liederverzamelingen.
Den Gheesteliicken Nachtegael vormt als liedboek een treffend voorbeeld van
deze tweevoudige orièntering : kennelijk afgestemd op een Hollands publiek, sluit
het toch duidelijk aan bij het geestelijk lied, zoals zich dat in de periode van
de Tegenhervorming in Zuid-Nederland ontwikkelde. Tevens behoudt het daardoor de band met het vroegere, het laat-middeleeuwse geestelijk lied, want deze
verzameling met haar 800 bladzijden een der omvangrijkste uit die tijd
bevat haast evenveel liederen uit oudere liederverzamelingen als oorspronkelijke.
Dit is waarschijnlijk de reden waarom G. Helmer, in tegenstelling tot zijn voorgangers, geen tekstuitgave met inleidende beschouwingen bezorgde, maar de
formule verkoos van een grondige studie over uitzicht, aard en samenstelling van
dit liedboek, waarop hij als specimen van teksteditie, een keuze liet volgen uit
de nieuwe liederen, vooral heiligenliederen, die als karakteristiek voor de verzameling kunnen gelden en met zekerheid op naam van de samensteller mogen
worden geplaatst.
De eigenlijke studie bevat, behalve de bibliografie, een inleiding en een besluit,
vier goed gedocumenteerde en vlot geschreven hoofdstukken. In het eerste gaat
Helmer vooral de uiterlijke samenstelling van Den Gheestelijcken Nachtegael
(geregeld afgekort tot DGN) na. Opmerking verdient dat deze bundel, wat wel
uitzonderlijk is in deze tijd, 181 liedteksten bevat, waarvan 150 van een muzieknotatie voorzien zijn en wel in twee stemmen, de superius en de bassus ; de
wijsaanduiding van de overige heeft daarenboven steeds betrekldng op een
melodie, die in DGN voorkomt (6). Hierbij valt al dadelijk overeenstemming en
verschil met de Zuidnederlandse bundels op. Overeenkomst is er doordat de
tweestemmigheid in de melodievorm hierin voor het Noorden konsekwent wordt
doorgevoerd, welk gebruik in het Zuiden meer ingang gevonden heeft dan in
Noord-Nederland. Het verschil wordt Merkbaar in de ordening der liederen.
Telkens als een lied zich tot chronologische ordening leent, wordt deze aangebracht volgens de burgerlijke kalender, wat niet gebruikelijk is in het Zuiden
(14-15).
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Aan de „oude- liederen, uit vroegere, meestal Zuidnederlandse verzamelingen
ontleend, wijdt Helmer zijn tweede hoofdstuk, terwij1 hij in een derde de „nieuwe", de oorspronkelijke gezangen bespreekt. De oude liederen bevinden zich
vooral in het eerste en het derde deel van DGN : eensdeels omvatten zij het
meest bruikbare uit de traditionele laat-middeleeuwse katholieke liederschat en
andersdeels geestelijke liederen van bekende zeventiende-eeuwse Zuidnederlandse
auteurs als Justus de Harduwijn en Benedictus van Haeften. Terwij1 de melodieen
ongewijzigd worden overgenomen, ondergaan de teksten evenwel een aanpassing,
waardoor de Vlaamse en Brabantse kenmerken in spelling en woord.enschat
worden verwijderd ten gerieve van het Hollands publiek, waarvoor de bundel
bestemd was. De „nieuwe" liederen staan vooral in de delen II en III van 'DGN.
Dat de heiligen- en de Marialiederen hierin een aanzienlijke plaats innemen valt
niet to verwonderen : deze liedkunst staat immers, zowel in het Noorden als in
het Zuiden, in het teken van de Tegenhervorming. De gegevens voor deze
gezangen haalde de auteur, die blijkbaar tot de Jezdietenorde behoorde, uit de
Generale Legende der Heylighen van Rosweyde. Bij de bewerking hiervan liet
hij zich vooral leiden door apologetische en didactische bekommernissen, ook
door zijn zin voor eruditie. Poetische waarde hebben zijn teksten over het
algemeen weinig. Eigenaardig genoeg ontleende de auteur voor zijn eigen liederen
melodieen aan de drie- of meerstemmige baletti van de Italiaanse balettencomponist Gastaldi. Diens melodieen waren weliswaar zeer populair in de Nederlanden,
maar leenden zich in feite door hun speels en luchtig karakter toch moeilijk voor
aanpassing aan vorm en inhoud van vrome liederen. Ook Stalpaert van der
Wielen maakte van deze melodieen gebruik, zodat ten slotte deze beide auteurs
schuld hebben aan „de grote vloed van Gastaldi-melodieen" die „is komen
opzetten in geestelijke liedboeken" (70-71).
In het vierde hoofdstuk komt dan de betwiste auteurskwestie aan de beurt.
DGN beschouwt Helmer als het werk van een man, die „eigen liedteksten en
die van anderen heeft samengevoegd en aan een duidelijke ordening heeft
onderworpen" (78). Dat deze een Zuidnederlander is en meer bepaald een
Jezulet, die tot de Hollandse missie heeft behoord, staat vast. Of hij, zoals
W. J. C. Buitendijk meende, met Petrus Maillart (leper 1585 - Rotterdam 1640)
mag worden vereenzelvigd, blijkt volgens Helmer, die bier de argumenten pro
en contra zorgvuldig afweegt, nog niet volkomen zeker. De beknopte biografie
van deze Jezuiet, die Helmer met het oog op de nadere identificatie van de
samensteller van DGN opmaakt, brengt geen positieve bewijzen bij Petrus
Maillart wordt nergens expliciet als liederdichter vermeld.
In een kort besluit vat Helmer het resultaat van zijn onderzoek samen en
situeert hij DGN, zowel met betrekking tot de melodieen als tot de tekst, in het
algemene tijdsklimaat en in de ontwikkeling van het geestelijke lied in de eerste
helft van de 17e eeuw. Hierop volgen nog, in een goed verzorgde uitgave, de
tekst en de melodieen van 16 heiligenliederen, een register van beginregels en
wijsaanduidingen en een paar bijlagen van andere aard.
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Het was de bedoeling van Helmer de lezer meer „feiten" dan „meningen"
voor te zetten, hem meer „beschrijving" daft „conclusie" te geven. Aan dit opzet
heeft hij zich streng gehouden en daar deed hij goed aan. Alvorens we tot een
algemeen en enigszins verantwoord overzicht van het geestelijk lied als genre
kunnen komen, hebben we immers nog een aantal van zulke gedetailleerde
studien over afzonderlijke liedboeken nodig. Deze dissertatie heeft het bestudeerde boek in al zijn aspecten „doorlicht" ; op de bevindingen ervan, die steeds
ernstig verantwoord zijn, valt weinig af te dingen. In weerwil van de beperkte
opzet heeft ze evenwel een ruimere betekenis dan die van een gewone monografie
over een enkel boek of over een enkele auteur. Helmers studie weerspiegelt
immers als in een prisma de situatie, de aard en de ontwikkeling van het geestelijk
lied in de eerste dertig jaren van de 17 eeuw in het gehele Nederlandse taalgebied. Een situatie en een ontwikkeling die bijzonder interessant zijn, omdat
zich in die periode het beste uit onze laat-middeleeuwse liederschat vermengt
met een vernieuwde geestelijke liedkunst, welke haar impulsen grotendeels krijgt
uit de inspiratorische krachten van de Tegenhervorming die zich, naar gelang
van de behoeften en van het publiek, waarvoor ze bestemd is, lichtjes differentieert in Noord en Zuid.
E. ROMBAUTS

Flandern in der Sicht Hoffmanns von Fallersleben. Eine Untersuchung im Rahmen deutsch-flamischer Beziehungen im 19. Jahrhundert.
Oranje-Verlag, Wilrijk (BeIgie), 1967. XV-217 blz., 10 afb., 260 fr.

P. H. NELDE,

Als men het geheel anders georienteerde werk van H. Uyttersprot over Heine
buiten beschouwing laat, is het boek van dr. Nelde ongetwijfeld de belangrijkste
monografische bijdrage tot de studie van het complexe geheel der Vlaams-Duitse
culturele betrekkingen in de 19e eeuw. Het is de vrucht van een dissertatie, onder
impuls van drs. J. L. de Meester, lector voor Nederlands te Freiburg im Breisgau,
aan deze universiteit voorgelegd.
De auteur laat zijn studie voorafgaan door een Terminologische Begriffsbestimmung', waarin hij een uitweg zoekt uit de met name in Duitsland bestaande verwarring i.v.m. de termen die ons taalgebied aanduiden : 'die Niederlande' duidt in zijn boek op het hele taalgebied, 'Holland' en 'Flandern' op de
beide delen. Hiermee is hij min of meer in overeenstemming met het gebruik
van Hoffmann zelf, die eveneens 'die Niederlande' voor het hele taalgebied
gebruikte en (nadat Jan Frans Willems hem in 1836 ietwat korzelig geschreven
had : „U neem ik het kwalyk af dat gy bestendig voor Nederlandsch Hollãndisch
schryft") de term 'niederlandisch' ter aanduiding van onze taal. De auteur zal
wel niet de bedoeling hebben de term 'die Niederlande' voorgoed los te rukken
van de geografisch engere betekenis die het in de huidige Duitse taalschat heeft ;
voor zijn bedoelingen evenwel is de gemaakte onderscheiding bruikbaar, als men
er bij het lezen maar aan denkt dat 'die Niederlande' hier in een thans ongewone,
verruimde betekenis wordt gebruikt. Met de juiste interpretatie van de term
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`niederlandisch' ter aanduiding van onze taal zal stilaan, hopen we, oak de
Duitse lezer wel geen moeilijkheden meer hebben.
In het eerste hoofdstuk schetst de auteur, aan de hand van enkele typische
voorbeelden, de brede golf van sympathie in Duitsland voor Vlaanderen, die het
optreden van H.v.F. begrijpelijker maakt. Hij beschouwt terecht Ernst Moritz
Arndt als de `wegbereider' en kiest uit de talrijke Duitse `reizigers' van die dagen
bij wijze van voorbeeld de figuren van Loebell en Luise von Ploennies en uit de
Duitse filologenwereld Ludwig Uhland en Jacob Grimm (wiens voornaam hij
hardnekkig met k spelt).
In het corpus van het boek beschrijft de auteur achtereenvolgens : Hoffmanns
reizen naar Nederland en Vlaanderen en de omstandigheden, waardoor Vlaanderen de voorrang krijgt in zijn belangstellingssfeer ; Hoffmanns oordeel over de
prestaties van de Nederlandse filologie in zijn tijd, dat begrijpelijkerwijze niet
bijzonder gunstig was ; het wetenschappelijke werk van Hoffmann op het gebied
van de mnl. filologie, inzonderheid de Horae Belgicae en een door de auteur
teruggevonden en in 1965 in de Hand. Zuidn. Maatsch. gepubliceerde Einleitung
zu den niederlandischen Studien, verder de befaamde Loverkens en Hoffmanns
visie op de Nederlandse taal ; Hoffmanns houding tegenover de Vlaamse beweging en de Vlaamse problematiek in het algemeen, en ten slotte de ontvangst
van Hoffmanns ideeèn en werk door zijn Vlaamse tijdgenoten. In een `Anfang'
publiceert de auteur vijf onbekende brieven van of betreffende Hoffmann. Het
boek wordt afgerond door een vrij uitvoerige en keurige bibliografie (waarin
men de ongepubliceerde dissertatie van Wyndaele over de Aldietse Beweging
aantreft, doch niet de gepubliceerde van Hermann Schiitt), een chronologisch
en geografisch overzicht van Hoffmanns reizen (acht in getal) naar Nederland
en Vlaanderen, een `Zeittafer van Hoffmanns leven en een personenregister.
Men sluit dit boek met de gelukkige indruk alles over het onderwerp of te
weten, en in elk geval betekent het een hele verademing na de jongste monografie over Hoffmann in Nederlands perspectief, nl. het vulgariserende werk van
K. H. de Raaf (H.v.F., voortrekker in het oude land der Dietsche letteren, Den
Haag 1943), die over Hoffmanns Vlaamse belangstelling niet veel meer wist te
vertellen dan : „Hij voelde zich thuis bij onze vrolijke Zuiderbroeders, die zo
daverend konden feestvieren..." (blz. 57, geciteerd door Nelde blz. 160). Dat
Hoffmann zich na zijn eerste Vlaamse reis (1837) inderdaad meer in het Zuiden
thuisvoelde dan in het Noorden, dat hij `stijf en 'pedant' vond, was al lang
bekend (Professor Vanderheyden heeft het ons te Leuven nooit anders geleerd),
en de vraag lijkt mij gewettigd of het kiezen van precies deze sinds lang bekende
waarheid als thesis van zijn overigens zakelijke boek, dr. Nelde niet zelf als het
instampen van open deuren moet zijn voorgekomen. Gelukkig schaadt de programmatische doelstelling niet aan de objectiviteit van het verhaal en verzuimt
de auteur niet, uitvoerig melding te maken van Hoffmanns langdurige verblijf
te Leiden, dat reeds in 1821 plaatsvond en dat dan toch, na de wekroep van
Jacob Grimm, Hoffmanns ontwikkeling tot neerlandist in beslissende mate heeft
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beinvioed. Hoffmann moge een, hoewel bescheiden, aandeel in de ontwikkeling
van de Vlaamse beweging gehad hebben en een aanzienlijke invloed hebben
uitgeoefend op de ontplooiing van de mnl. belangstelling in de kring rond
Willems, in de eerste plaats blijft hij toch de grote voortrekker op het veld van
de hele Nederlandse filologie.
Het valt op dat de Duitse auteur van dit boek zich kennelijk onder kundige
leiding in de geschiedenis van de Vlaamse beweging heeft ingewerkt, en de
plaatsen waarbij men in dit verband geneigd zou zijn een vraagteken te plaatsen,
zijn dan ook niet tairijk. In de eerste plaats geldt dit voor de uitweidingen op
biz. 149-150 over het ontstaan van de Vlaamse beweging (waarvoor verwezen
wordt naar de Westeuropese Romantiek : waarom niet de Europese tout court ?),
die bekroond worden met een zeven regels lang citaat van Mgr. Waffelaert in
het Latijn, waarbij de ondergetekende de huip van een classicus nodig gehad
heeft, en met de niet zeer gelukkige constatering : „Es gait, die Sprache und
Einheit des niederlandischen Kulturgebiets zu retten." (blz. 150). Zo algetneen
was de integratiegedachte op dat ogenblik beslist niet Ook de opmerking, dat
„beide Lander [Viaanderen en Duitslandi
einige Jahre nach der Grundung
des beigischen Staates bestrebt waren, eine Annaherung, wenn nicht eine
Verbriiderung oder gar Vereinigung alter Deutschsprechenden herbeizufiihren"
(blz. 6) is al te generaliserend en wordt trouwens al op blz. 9 gecorrigeerd door
de vaststelling dat deze vereniging „von den Politikern beider Lander zu keiner
Zeit ernsthaft erwogen worden war." Of moeten wij de eerste opmerking zó
begrijpen – men zou dit kunnen menen op grond van wat de schrijver op biz. 16
zegt over de Vlaams (of Belgisch)-Duitse politieke vereniging, die niet tot stand
komt omdat het „von Arndt haufig zitierte Gefahl der Stammverwandtschaft"
toch niet sterk genoeg bleek dat de schrijver het 'Vlaamse yolk' in staat geacht
zou hebben een politieke toenadering tot Duitsland af te dwingen tegen de wil
van de politici, indien het maar voldoende broederschapsgevoel had kunnen
opbrengen ? Dit zou vanzelfsprekend van politieke naiviteit getuigen. Een
andere overweging van de schrijver, nl. dat E. M. Arndt, zelfs indien hij op zijn
`Beigische' reis in 1798 en 1799 niet alleen Wallonie en Brussel, maar ook
Vlaanderen bezocht zou hebben, toch geen nader contact met de Vlamingen had.
kunnen hebben, „da er sick zur Verstandigung fast ausschlialich des FranzOsischen bediente" (blz. 12), wordt eveneens ontkracht door de veel juistere opmerking op blz. 20, dat Luise. von Ploennies moest constateren dat haar pogingen
om `Viaams' te leren vergeefse moeite waren, „da iiberall, wo sie verkehrt seibst
auf einer Soiree bei Willems franzOsisch gesprochen wird." Hoffmann zelf
heeft overigens gelijkaardige constateringen gemaakt als von Ploennies en dit
ook nogal onverbloemd en (daar zijn vaststellingen betrekking hadden op de
lagere volksklassen) niet, geheel rechtvaardig neergeschreven in de inleiding tot
deel 6 van de Horae Belgicae (1838), waarvoor hij door Willems en de SaintGenois gekritiseerd werd. Het feit dat zelfs de Saint-Genois' kritiek, verschenen
in de Messager des Sciences et des Arts, in het Frans gesteld was, is voor dr.
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Nelde aanleiding om de gewettigde kritiek van Vlaamse zijde `widerspruchsvoll'
te noemen (blz. 147), wat historisch natuurlijk niet gerechtvaardigd is.
Kleinere fouten betreffen zakelijke details in verband met de geschiedenis
van de Nederlandse filologie (Loquela en De Bo, op blz. 93 geciteerd als onze
eerste dialectwoordenboeken, hadden vervangen moeten worden door de lijsten
van Serrure (1841) , Snellaert (1844) e.a., terwijl ons eerste woordenboek dat
van Schuermans is), van de Duitse filologie (i.v.m. Willems, die in 1846 overlijdt, kan men bezwaarlijk schrijven : „Nachdem Grimm das Deutsche Wärterbuch herausgegeben hatte...", blz. 30), van de Nederlandse letterkunde (de
passus over Lanseloet op blz. 98 !) en van de Nederlandse taal (de kritiek op
Hoffmanns opvattingen over het ontstaan van het Nederlands op blz. 139 is
overbodig en niet in osrereenstemming met de huidige stand van het taalonderzoek). Verkeerd geinterpreteerd schijnt mij Hoffmanns voorstel, uiteengezet in
een brief aan Tydeman (blz. 184), om ten dienste van de Nederlandse filologie
„eine hollandische Litteratur-Zeitung" op het getouw te zetten. Nelde citeert
dit op blz. 115 als „eine Hollãndische Litteratur-Zeitung", wat laat veronderstellen – en die indruk wordt door de commentaar nog versterkt dat het om een
Duitstalig tijdschrift gaat. Blijkens de context in de brief is dit evenwel niet het
geval. Het onvolledig citeren van een titel op blz. 160 brengt een onrechtvaardigheid tegenover L. Wils mee (in een studie over De ontwikkeling van de
gedachteninhoud der Vlaamse Beweging tot 1914, door Nelde verminkt tot De
Vlaamse Beweging tot 1914, heeft Hoffmann inderdaad niet veel te zoeken).
E. Hiel daarentegen wordt als „Komponist und Dichter" (blz. 165) te veel eer
aangedaan, en de betekenis van Lissens' uitgave van de Loverkens (1964) als
graadmeter van de huidige `Beliebtheit' van deze liederen wordt op blz. 136
rijkelijk overschat.
Hoewel het boek over . het algemeen voortreffelijk gecomponeerd is, laat de
auteur door te haastige redactie hier en daar toch een steek vallen. Op blz. 27
staat in verband met Uhland een zin over de Vlaamse toenadering tot Duitsland
die er alleen op zijn plaats is wanneer dit kapittel als zelfstandig artikel zou verschijnen ; in het kader van dit boek is hij een geheel overbodige herhaling. Op
blz. 17 wordt meegedeeld dat Loebell in 1835 een reis door Belgiie maakte op
blz. 22 wordt dit (in een citaat uit Picard) 1836. Op blz. 73 wordt het oordeel
van Bilderdijks tijdgenoten over dezes dichterschap toegelicht met een citaat dat
alleen over zijn faam als taalkundige handelt, terwijl Berneisen (blz. 74) toch
bezwaarlijk als autoriteit op het gebied van de Nederlandse letterkunde aangehaald kan worden. De titel `Hoffmanns Sicht der niederlandischen Sprache' op
blz. 136 dekt tweealei, ni. Hoffmanns opvatting over de geschiedenis van de
Nederlandse taal en zijn visie op de situatie van het Nederlands in Vlaanderen,
wat verwarrend is. En waarom het overzicht van de Nederlandse geleerden op
blz. 125 bier thuishoort en niet verwerkt werd in het hoofdstuk 'Die niederlandische Gelehrtenwelt in der Sicht Hoffmanns' op blz. 69 en vv. is niet
onmiddellijk duidelijk.
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Hier en daar mist men een verklaring die, voor een lezerspubliek dat in onderhavig geval wel uit Duitsers en Nederlanders zal bestaan, allicht niet overbodig
geweest zou zijn. Ik kan mij voorstellen dat de eerstgenoemden niet zonder meer
weten wat `Unionspolitik' is (blz. 51) en dat la.atstgenoemden, die op blz. 39
`Heumond' verklaard krijgen, op blz. 71 ook graag vernomen zouden hebben
dat de Windmond' onze `slachtmaand' is. En zeker zou de ondergetekende – en
wellicht anderen met hem – graag wat meer geweten hebben over 'ein gewisser
Dr. Simons' (blz. 75), die geen andere blijkt te zijn dan de verontwaardigde
dichter van „Verged uw afkomst, o Bataven !" terwiji het evenmin onvindbaar
geacht moet worden wie in 1856 hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel was (blz. 186) !
Een enkele keer is het ontbreken van precieze chronologische aanknopingspunten hinderlijk. Om bijv. te weten in welk jaar Willems zijn aan het begin
van deze bespreking geciteerd verwijt i.v.m. Hollandisch/Niederlandisch tot
Hoffmann richtte (door Nelde geciteerd op blz. 106), heb ik de uitgave van de
briefwisseling door Ada Deprez moeten raadplegen. De auteur streeft ernaar bij
elke voor het eerst voorkomende naam geboorte- en sterf data op te geven, doch
verzuimt dit bij Arndt (blz. 11), Uhland (blz. 23) en Grimm (blz. 28). De
geschriften van Arndt worden op blz. 11 in omgekeerde chronologische volgorde
opgesomd, doch om dit te weten moet men achteraan de bibliografie opslaan
zoals men ook de bibliografie moet raadplegen om te weten dat het Marquardtcitaat op blz. 169 uit 1942 stamt (en bovendien uit een boekje verschenen in de
`Schriftenreihe des Gaues Osthannover'), zodat er verder geen wetenschappelijke
waarde aan toegekend dient te worden.
Franse citaten om ook op deze laatste slak nog zout te leggen hadden een
enkele keer met wat meer egards behandeld mogen worden (votres i.p.v. votres
op blz. 30, recourt i.p.v. recours en priez i.p.v. prier op blz. 185). Overigens zijn
drukfouten eerder zeldzaam.
Wanneer ik besluit met de hoop uit te spreken dat dit boek een tweede uitgave
zal kennen en er met nadruk op wijs dat ik enkel met het oog hierop de lijst van
corrigenda en addenda zo onbetamelijk lang heb gemaakt, dan Believe men mij
op mijn woord te geloven.
L. SIMONS
Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire
denken, De fenomenologie van een geestesgesteldheid, With a Summary
in English, Stadia Litteraria Rheno-Traiectina, Disputationes Instituti
Generalem investigandam in Universitate Rheno-Traiectina conditi, inauguraverunt H. Sparnaay et W.A.P. Smit, continuaverunt J. C. Brandt
Corstius et H.P.H. Teesing, vol. X, Groningen, J. B. Wolters, 1966,
518 blz., 465 F.

C. DE DEUGD,

Er is veel in bovenstaande titel : 1. het denken ; 2. het literaire denken ;
3. het romantische literaire denken ; 4. het grondpatroon van het romantische
literaire denken ; 5. het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire
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denken ; daarbij komt de ondertitel : De fenomenologie van een geestesgesteldheid. Hoe die ondertitel zich tot de titel verhoudt, zou moeten blijken
uit het Algemeen en inleidend Gedeelte van het werk, vooral uit hoof dstuk
Inleiding : De Problemen. – De Fenomenologie, en hoof dstuk II, De Atmosfeer :
Het romantische Vrijheidsideaal en de Orientatie op het Metafysische. Hierop
volgen dan verder : Deel een, Het Religiews-Metafysische ; Deel twee, Het
Bilderdijk.
Wijsgerig-Metafysische ; Deel drie, Bijzondere Aandacht voor
Het werk wordt besloten met een samenvatting in het Engels, Bibliografische
gegevens, een Zakenregister, een Register van persoonsnamen.
De schrijver begint met te zeggen dat, hoewel zijn studie in de details en
in de strikte zin, methodologisch, niet altijd historisch is, zij wellicht toch een
studie in de literaire ideeEngeschiedenis, in de „history of criticism" (tussen
aanhalingstekens) zou kunnen warden genoemd. Voorts zegt hij dat zij, methodologisch, nu wel een fenomenologisch onderzoek betreft, dat zegt de ondertitel, – van de „ontmoedigend-veelzijdige problematiek van de romantische periode
in West-Europa" ; immers, F. L. Lucas, in The Decline and Fall of the Romantic
Ideal (2de dr., 1963), beweert dat men 11.396 (elfduizend driehonderd zesennegentig) „discussions of romanticism" heeft geteld ; wie echter men is, blijkt
Lucas niet te zeggen. Hoe ook, als gevolg van „levensbeschouweliike vooronderstellingen", de „bekende vaderlandse verzuiling", vooral in Nederland, maar
ook in het buitenland, is de wetenschap er tot nu toe niet toe gekomen „een
antwoord te geven op de vraag wat nu precies romantiek is en hoe zij, individueel en collectief, moet worden gewaardeerd". Een ernstiger moeilijkheid in
dezen is het gebrek aan overeenstemming „wat betreft de wetenschappelijke
methodiek bij de bestudering van deze verschijnselen", wat, voegt schr. eraan
toe, „niet wenselijk en evenmin realiseerbaar is". Dit belet dan toch weer niet,
dat de man van wetenschap niet verplicht is „naar steeds betere werkwijzen"
te zoeken, in afwachting dat die werkwijzen, „streng-systematisch toegepast",
wat men nu met zekerheid over het onderwerp en het probleem afweet, aanvullen. Veelal weet men, in het geval van het romantische literaire denken wat
het is, maar men weet niet wat het „precies" is ; men ziet niet waar de grenzen
exact liggen ; men heeft, „ter toetsing van de verschijnselen", „een norm" tot
zijn beschikking, maar men geeft er zich rekenschap van, dat hij „niet exact
genoeg" is. Het komt er dus op aan, ook pier, „steeds wetenschappelijker te
weten" (blz. 3-5 ).
Na de vorige algemene problematische feiten en stellingen, was het voor
schr. nodig zijn eigenlijke stof, nl. het metafysische van het betrokken metafysisch grondpatroon, dan ook het fenomenologische van zijn fenomenologische
methode om te komen tot het betrokken metafysisch grondpatroon, in het bijzonder van het romantische literaire denken, scherp te omlijnen.
Het metafysische van de zaak. – Het is, expliciteert schr., „in zeer algemene
zin het funderen van de literatuur en het literaire leven in een meta-fysische,
een buiten (`boven`) het natuurlijke gelegen orde en dat towel in religieuze
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als in wijsgerige zin". De term is dus niet uitsluitend „gereserveerd" voor het
wijsgerig aspect van de stof, ook voor het religieus aspect hiervan ; hj is
daarom misschien niet helemaal bevredigend ; misschien had schr., zoals hijzelf
suggereert, transcendent kunnen zeggen ; maar ook hiermee zou hij, zowel
levensbeschouwelijk als wijsgerig, op moeilijkheden gestuit zijn. Wat hem voor
wetalysisch heeft doen opteren, zijn volgende argumenten : het gebruik, in
zijn optiek, van de term bij Schopenhauer ; het gebruik, in die optiek, van de
term bij de Engelse „metaphysical poets" ; de toepassing, in die optiek, van de
term op typische mengvormen van het romantische literaire denken, waar
wijsbegeerte en religie, wijsgerige ervaring en religieuze ervaring niet van
elkaar te scheiden zijn. Het is precies dit laatste verschijnsel dat, fenomenologisch,
„zo frequent aan bod komt".
Vervolgens, het religieuze op metafysisch vlak is nu niet noodzakelijk een
werkelijkheid", terwiji ze „existeert in het `eindige' bestaan", daar betekent
contradictie in de termen. Waar het wijsgerige op metafysisch vlak betekent,
dat hier de literatuur gezien wordt „als het rijk van de geest tegenover de `stof
(in metafysisch-idealistische zin)", als „een metafysische werkelijkheid in het aardse bestaan", of als „uitdrukking van het oneindige, dus van een metafysische
het religieuze op metafysisch vlak, dat aan de literatuur „een bovennatuurlijke
status wordt toegekend die van religieuze aard is", ze beschouwd wordt als
„een gave van God", uitdrukking van „een hemelse werkelijkheid in een aards
bestaan'', en de literaire schrijver als „de geroepene van God, ae tot dichterschap
uitverkoren figuur". De twee verschijnselen doorkruisen elkaar dikwijls ; er
is daarin moeilijk volledige, niet eens bevredigende ordening, dus orde, dus
wetenschappelijke scheiding en systematisering in aan te brengen ; maar dat
kan, en hoeft ook niet ; immers, beide aspecten zijn bij de meeste literaire
romantici, „zij het natuurlijk nooit gelijkelijk", aanwezig. Dit wil nu niet zeggen,
– zoals trouwens in onderhavige studie zal gedaan worden, dat men, wat de
overzichtelijke organisatie van het materiaal betreft, niet tot een dergelijke
onderscheiding, zoniet scheiding, kan overgaan.
Het fenomenologische van de zaak. Rekening houdend met het feit, dat
schr. binnen zijn onderzoek tegelijk verschijnselen zal betrekken die, van roma ntisch standpunt nit, als vaststaand, als het ware als officieel zijn te beschouwen, daarbij andere die als niet-vaststaand, als het ware, met het oog
op het doel van zijn studie, als experimenteel zijn te kenmerken, – het zijn
de grenzen vooral, die het meest wetenschappelijk renderend zijn, nl. te weten
„wat of wie (nog) wel en wat of wie niet (meer) tot de romantiek moet
worden gerekend" ; vandaar een onontkoombare selectie, al blijft de waaier zeer
ruim gezien, – acht hij als fenomenologisch : „de weergave van de romantische
denkbeelden zoals ze zijn uitgesproken", m.a.w. „letterlijk geciteerd met een
minimum aan commentaar en interpretatie". Schr. zal er zich van onthouden
generaliserende conclusies te trekken, eerder suggesties in die zin geven hij
zal,
hij beweert in Husserliaanse geest, – de gegevens zelf „laten spreken",
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aldus de „romantische situatie" verduidelijken en verhelderen, derhalve niets
niemendal verklaren, evenmin een waardeoordeel uitspreken. Met het al of niet
citeren van het materiaal, dus het „laten spreken" van de verschijnselen, staat
of valt de toegepaste fenomenologische methode. Dit is dus ten slotte geen
geschiedschrijving, geen historische werkwijze, die toch naar oorzaken en gevolgen, structuur van samenhangen, verbanden, ontwikkeling van begrippen en
meningen, vooral invloeden zoekt. Trouwens : „Weten we op het terrein van
de literatuurstudie werkelijk nauwkeurig en op ook maar enigszins wetenschappelijk verantwoorde wijze waarover we spreken ?". Het zijn, inderdaad, allemaal
onduidelijke, weinig verfijnde, weinig nauwkeurig te hanteren, niet enkel
begrippen, maar ook instrumenten. Daarom ook de bedoeling van schr. te zien
wat kan worden bereikt bij de behandeling van het literair romantisch materiaal,
„gezuiverd" van de meest problematische begrippen, dus „zonder te spreken
over of te werken met een van de begrippen", in het bijzonder bepaald door
het begrip van de causaliteit. Daarom, ten slotte, bedoelde „verbinding" met
de fenomenologische techniek, de voorlopige, intentionele „Einklammerung",
de fenomenologische „Reduktion" van al wat geschiedkundig bepaald is, derhalve
het : „nicht erklaren mid zuriickfiihren, sondern aufklaren und hinfiihren",
nl. van Husserl. Hoewel dus niet altijd opgaande in wat de fenomenologie strikt
wijsgerig blijkt te eisen, hoopt schr. aldus uit de geboden, niet-kritische, niethistorische verschijnselen het grondpatroon van het literaire romantische denken
„zichtbaar" te maken, daarbij „een beeld" te geven, misschien sterk psychologisch
beschrijvend, van de romantische geestesgesteldheid, dit aan de hand van concrete, verifieerbare „feitelijke" uitspraken en denkbeelden. Wat in zijn studie
volgt acht hij hoofdzakelijk „bronnenstudie", onderzoek en beschrijving van
„prirnaire fenomenen", en wel bij een reeks geselecteerde 19de-eeuwse, ook
20ste- eeuwse romantici. Hij is nl. van oordeel, dat de moderne literaire denkbeelden in het spoor te zien zijn van de romantische literaire denkbeelden aan
het eind van de 18de en in de loop van de 19de eeuw ze wortelen in dat,
praktisch nog nabije verleden, en zijn erdoor gedetermineerd (blz. 5-22).
Wat dit alles nu, in feitelijke, vooral filosofische zin met metafysiek en
fenomenologie te maken heeft, laten we buiten beschouwing we weten voorlopig precies wat schr. hiermee wil, en dit moet ons, althans voor het verder
begrip van zijn werk, voldoende zijn.
Voordat schr. aan zijn eigenlijk onderwerp, nl. het religieus-metafysische en
het wijsgerig-metafysische grondpatroon van het romantische literaire denken,
ten slotte aan W. Biiderdijk als een trefpunt van beide tendensen toe is, wil
hij ons een beeld geven van „de atmosfeer", niet waaruit dit denken oorzakelijk
zou gegroeid zijn, maar waarop het gewoon betrokken is. Het is, voor het
verder begrip van zijn werk, een belangrijk onderscheid, al zie ik dit toch niet
zeer duidelijk. Het is m.i. goed en wel te zeggen : „Het is die atmosfeer (wat
is een atmosfeer, als het toch niet enkel om gevoelens, ook denkbeelden,
systemen, een literaire theorie gaat, waarbij dichter en dichtkunst worden gezien
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als „de eindige uitdrukking van een oneindige, dus metafysische werkelijkheid",
waarin „de 'geese het begin en het einde is" ?) waarin deze theorie zich blijkt
te hebben bewogen als een vis in het water". Maar als die vis nu zonder dat
water niet kan leven, als vrijwel niets van die vis begrijpelijk kan worden
gemaakt, zonder dat water erbij te betrekken, waar begint en eindigt dan het
oorzaak zijn van het gevolg, ook het gewoon betrokken zijn van het een op
het andere ? De vis, met zijn vissenbestaan, hij wordt oorzakelijk toch, om te
beginners, niet in de lucht gekweekt ? Ik vind het eerder gauw gezegd dan
bewezen, de fenomenologische instelling van schr. ten spijt.
Intussen krijgt men, in hoofdstuk II van het Algemeen en inleidend Gedeelte,
een overzicht, immers, het is alles „bij benadering enigszins" aangeduid,
van de theorie der vrije romantische houding tegenover het leven, de romantische
vrijheidsdrang in het literaire denken, het verwerpen van de classicistische
onvrijheid, het betrokken zijn van het talent, het genie, de natuur hierop, de
rot van de dichterlijke verbeeldingskracht, de oorspronkelijkheid van de kuristenaar, het geniaal of goddelijk creatieve, het verschil tussen het oudere vrij
sped-element en het jongere Spieltrieb-element in dezen, het nochtans erkennen
van het principe der gebondenheid-in-vrijheid, dus dat der wetmatigheid op
dit gebied, de idee van een Nieuwe Wereld, al dan niet betrokken op de werkelijke wereld op dit terrein, m.a.w. „een eigen, nieuwe, een geschapen en in elk
geval niet `nagebootste wereld (classicisme)", en die gezien is „als opkomend
uit (het karakter van) het literair werk zelf, of intrinsiek verbonden met het
creatieve proces 'in' de dichter, in het bijzonder met de werking van de dichterlijke verbeelding". Het voert alles,
schr. illustreert het, volgens zijn fenomenologisch standpunt, met tal van klassieke citaten, naar een, dan toch door
schr. zelf als „gevolg" beschouwd, „doordrijven in het metafysische en eeuwige",
dit „omdat het fysische en tijdelijke niet genoeg mogelijkheden meet bieden
voor de enorme geestelijke expansiedrang van zulk een existentie-in-de-vrijheid"
(blz. 23-48). Dit alles gesteld zijnde, kan schr. nu tot zijn als fenomenologisch
verschijnsel beschouwd metafysisch grondpatroon overgaan, en dit als feit constateren, en beschrijven.
Het is Kier niet mogelijk al het (fenomenologisch) materiaal te bespreken,
dat schr. in het lste deel van zijn werk, Het Religieus-Metafysische, en wel
onder de titels : De dichter en zijn dichterlijke activiteit metafysisch bepaald, –
De poezie metafysisch bepaald, heeft verzameld en in verband gebracht met
het metafysisch grondpatroon van zijn onderwerp. Het gaat Kier achtereenvolgens om : de problematiek van de dichter als priester ; de dichterlijke gaven
en krachten van buitenmenselijke aard ; de dichter als profeet en ziener ; de
romantische ideeen, die in onze tijd nog actueel zijn ; voorts de poezie als
goddelijk en eeuwig ; de religieus-kentheoretische aanspraken van de romantiek ;
de identificatie van poezie en religie, wat hij noemt de „gedeeltelijke" identificatie van poezie en religie ; de poezie als magie ; eindelijk de romantische ideeen
in onze tijd, die hierop opnieuw betrekking hebben. 'foals hieruit blijkt een
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hele stof, een heel stel aspecten en tendensen, die schr. in functie van het
metafysisch grondpatroon heeft te verwerken, en waarmee hij, zo lijkt het
me althans, soms moeilijk van de baan kan (blz. 51-183).
Om slechts op enkele precieze punten te wijzen, in het bijzonder opnieuw
die grens tussen, dit gezien van religieus-metafysisch standpunt uit, aan de
ene kant wat als „min of meet traditioneel-religieus taalgebruik" dient te
worden geacht, b.v. het heilige van kunst en kunstenaar, aan de andere als.
„wezenlijk" metafysisch ; inderdaad, het is, meent schr. zelf, moeilijk „de scheidslijn te trekken tussen metafysische denkbeelden van religieuze en die van
wijsgerige aard".
Best, maar zou die moeilijkheid nog zo groot zijn, indien schr. het begrip
metafysisch wat minder ruim genomen had, in alle geval minder ruim dan, in
algemene zin, buiten- of bovennatuurlijk, wat hij ook transfysisch blijkt te
noemen ? Ik weet het, zijn werk is gebouwd op basis van de tweedeling religieus.
en filosofisch metafysisch ; zou het b.v. niet mogelijk zijn diezelfde basis en
tweedeling te behouden, en in het eerste deel te spreken van, gewoon, het
religieuze, in het tweede deel van, strikt genomen, het filosofische (metafysische)
van het romantische literaire denken ? Laat nu nog zijn, dat het metafysische
de gemeenschappelijke band is tussen het religieus-metafysische en het wijsgerigmetafysische ; er bligt toch altijd dit, dat metafysica wezenlijk filosofie is, en
het religieuze, onder die hoed, moeilijk is te vatten. Tenzij men natuurlijk
wringt, zoals dit m.i. bier het geval lijkt te zijn, en men het religieus-esthetische
in het kentheoretisch-esthetische wil laten opgaan. Termen van het religieuze
denken zijn, als ik het goed voorheb, toch op verre na nog geen termen van
het filosofische denken, zelfs in het geval het religieuze denken inderdaad_
denken, en niet voelen, of beleven, of ervaren, dus affectief geladen is.
Een ander grensgeval, waarmee schr. in verlegenheid blijkt te zijn, – het zijn,
hoeft het gezegd, altijd de grensgevallen, dus daar waar iets van onderstroming
bovenstroming wordt, en ook omgekeerd, die moeilijk te behandelen zijn, – is
dat van de mentaliteit van de romantiek en die van het symbolisme, dat van
„de eigenlijke romantiek" en die (want ook dat is romantiek !) van „de andere
mentaliteit van de symbolisten en die hun (lees : de estheten, de decadenten,
enz.) nastaan". Met andere woorden, een geval van parallellie, dat met een
geval van verschil gepaard gaat. Schr. legt, wat het verschil betreft, slechts
gewoon de nadruk op het verschil tussen „het inhoudelijk-ideologische (waarin
het metafysische verankerd ligt) in de romantiek" en „het vormtechnische
bij de symbolisten, estheten en decadenten", van wie Baudelaire en diens esthetiek een van de spitslopers blijkt te zijn. Ik beperk me in dit verband, wegens
plaatsgebrek, tot enkele vragen. Is het wel zo, dat bewust verschil tussen romantiek en symbolisme, nl. tussen „het inhoudelijk-ideologische" en „het vormtechnische" van beide vormen van het literaire denken zozeer in het debat kan
worden betrokken, waar er toch van een in het oog springende „parallellie"
kan warden gesproken ? Gaat het verschijnsel toch niet verder dan een geval
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van „parallellie", m.a.w. is het symbolisme eveneens niet als wezenlijk, inhoudelijk-ideologisch, ook metafysisch romantisch te ken_merken, zowel religieus als
filosofisch ? Gaat het eigenlijk op, eenvoudig te gewagen van een „ontwikkeling" van romantiek naar symbolisme, romantische „resten" in het symbolisme, „invloed", enz. van oud op nieuw, en de zgn. parallellie gewoon
parallellie te laten ? Vermits schr. telkens op zoek gaat naar de romantische
ideeen, die „ook in onze tijd actueel" blijken te zijn, waarom dan ook niet
de tussenperiode tussen romantiek en onze a.ctuele tijd, men noeme die de
tijd van het postromantisme of het symbolisn.ae, hierbij betrokken ? Kan schr.
dit volhouden, als hij althans de schijn wekt menen dat de symbolisten, ook
inhoudelijk-ideologisch, geen romantische schrijvers zouden zijn, dus niet op
metafysische wijze (het woord opgevat" zoals hij het opvat), spreken en denken
over de literatuur ? Hoe dit alles ook zij, dit hoofdstuk zit vol interessante,
belangrijke, onverwachte constataties : zo, als schr. opmerkt dat de classicistische
werkwijze „men.selijk" is, de romantische "„goddelijk" ; de christelijke romantiek
romantiek is, niet omdat ze christelijk is, maar romantiek is ; het feit dat voor
de Hollandse romantiek de niet-dichterlijke geest verband houdt met de calvinistische, protestantse idee van verwerping, veroordeling, aan satanische
machten overgeleverd zijn, de dichterlijke geest met de calvinistische, protestantse
idee van uitverkiezing, geroepenheid, uitverkoren zijn, als „lievelingskind van
God" (Van der Hoop), tot het eeuwige leven ; Bilderdijk, Da Costa en Van.
der Hoop hiermee, in overeenstemming met het geneefs-reformatorisch christendom, in de voorste rij staan van het romantische literaire denken in bun tijd ;
in de Beweging van Tachtig „de laatste consequenties" worden getrokken van
de romantische beginselen wat betreft de idee van de vervanging van de religie
door de kunst. Wat deze Beweging van Tachtig betreft, was die
wezenlijk,
en niet enkel vormtechnisch, voor een deel symbolistisch bepaald ? Schr. zelf
blijkt o.m. Verwey toch als een „idealist" te beschouwen, wat hij, inderdaad,
ook was. Wat me bier nog opvalt is dat schr. in dit hoofdstuk begrippen, niet
enkel voelswijzen maar ook denkwijzen, als „le mal du siècle", „le mal de
Rene", het „spleen et ideal", de „Weltschrnerz", de „romantische ironie" totaal
onbesproken laat. Of liggen die buiten het religieus-metafysisch grondpatroon
van het romantische literaire denken ? (blz. 49-183).
Op het iste deel van dit werk volgt, rekening gehouden met de algemene
structurele opzet van het geheel, het
deel, Het Wifsgerig-Metafysische, dit
onder de titels : Het wijsgerig idealisms in bet romantische literaire denken,
Zes variaties op het wijsgerig-metafysische thema iets nader bezien, – De eindige
pazie en de oneindige werkelijkheid : symbolistische problemen.
Men heeft bij de lectuur van dit 2de deel onmiddellijk de indruk, een indruk
die geleidelijk tot zekerheid groeit, dat schr. bier vaste grond onder de voet
heeft, mi. vaster dan in het , iste deel van zijn dissertatie. Al zijn bier voor
hem toch ook weer, wat hij in de iste paragraaf noemt, „bijzondere complicaties", dus grenzen die hij moeilijk kon ontwijken. Eerst en vooral had hij
te
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-nu rekening te houden met enkele romantici die met hun metafysische belangstaling uitsluitend op religieus terrein blijven ; dit niet alleen, ook had hij te
maken met een zeer grote meerderheid romantici, die „alle gradaties vertoont welke denkbaar zijn", nl. „van een matige en min of meer oppervlakkige interesse tot een even gepassioneerde als deskundige inleving in de
wijsgerige metafysica". Daarbij, evenmin als dat het geval was in het iste
-deel waar het niet te doen was om religie of theologie, was het thans te
,doen om wijsbegeerte of een wijsgerige studie : „Het onderzoek is geheel
gericht op een geestesgesteldheid die bestudeerd wordt aan de hand van het
literaire denken, dat dan wijsgerig en religieus is bepaald". Ik kan dit best
aannemen ; maar vermits dit is zoals het is, is het dan altijd zo dat het
„nimmer de band met de romantiek als algemene Europese geestesbeweging
(is) die hier de doorslag geeft", „doch altijd de band met de literatuur" ?
Is schr. er altijd zeker van dat hij „de band met de literatuur" op gelukkige
wijze kan isoleren van „de band met de romantiek als algemene Europese
geestesbeweging" ?
Dit blijkt wellicht een algemene complicatie te zijn ; bijzondere complicaties die schr. op dit niveau is tegengekomen, houden meestal verband met
de wijze waarop de idealistische metafysische ideeen inzake het romantische literaire denken hierin aan „het werk zijn gezet", vooral omdat zij
hierin slechts zelden in „werkelijk zuivere vorm" zijn aan te treffen ; men.
stuit hier veelal op „een verwarrende veelheid van allerlei `soorten' idealisme", „allerlei vermengingen daarvan", en zo-wel het een als het andere
„herhaaldeliik aangevuld met velerlei denkbeelden van eigen maaksel". Vandaar tal van mogelijkheden, een situatie „van niet geringe ingewikkeldheid",
,een ,,doolhof". Maar, ondanks deze situatie, blijkt het dan toch, volgens
schr., mogelijk te zijn het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire
denken, „duidelijk en scherp gemarkeerd", terug te vinden.
Is dit nu zo, na de lectuur van schr. 's paragrafen : Negatieve facetten ; de
verwerping van John Locke ; Het positief-idealistische en zijn consequenties ;
„Schijnpoezie" – of de eerste aanloop naar een symbolistische literatuuropvatting ? ; De geest en de „geestelijke werkelijkheid" ; Het idealizerende
christendom – speciaal in Nederland ; De identificatie van filosofie en poezie ; Enkele slotoverwegingen ? Ik meen van wel, althans in zoverre schr.
zich houdt aan zijn principiele definitie van het metafysische, zoals bepaald
op blz. 6 van zijn bock, en die, hij zelf „weliswaar niet in elk opzicht bevredigend" vindt, wijl blootgesteld, zal ik maar zeggen, aan religieuze implicaties. Ziin begrip en bepaling van het metafysische, dan ook het romantisch metafysisch idealisme (het moet daarom nog niet van Duitse idealistische makelijk zijn), is, ook op dit vlak van het romantische literaire denken,
zeer ruim. Of, misschien niet ruim genoeg ? Maar ,dan had allicht aan een
andere terminologie en terminologische bepaling moeten worden gedacht.
Wat mij hier weer in het bijzonder interesseert is, zoals trouwens verder
75

in hoofdstuk VII : De eindige poezie en de oneindige werkelijkheid : symbolistische problemen, het probleem dat, in par. 4 van hoofdstuk V aldus
gesteld is : „Schijnpoezie" – of de eerste aanloop naar een symbolistische
literatuuropvatting ? Heel zeker met een vraagteken, vanwege de auteur..
Het kon moeilijk anders.
Het kon moeilijk anders, omdat schr. van meet aan met een paradox had
of te rekenen, en wel een paradox die, volgens hem, „de kern van deze idealistische literaire en esthetische theorieen" uitmaakt, theorieen die, „als men
ze volledig-consequent wil aanvaarden, moeten leiden tot het aanvaarden
van de poezie als `schij npoezie' (vergelijk `Schijn-heelar , schij nzij n') en
daarmee tot het aanvaarden van de betrekkelijke waardeloosheid, zo niet
overbodigheid van alle poetische vormgeving". Op zijn beurt moet dit weer
leiden „tot een voorkeur voor de onuitgesproken, allerindividueelste emotie",
„de poezie van de ziel".
Dit zijn natuurlijk alles zwaarwegende consequenties, vooral als die gezien
warden in het licht van sommige pogingen, reeds in de tijd van de romantiek, maar dan vooral later in die van het symbolisme, om die consequenties
zo niet te niet te doen, dan toch te neutraliseren. Bijvoorbeeld door, zoals
reeds bij Kinker, toch een idealistische denker, het accent te leggen op het
empirisch aspect van de poezie, nl. (slechts) het kleed, het lichaam dat de
dichter aan de geest dient te schenken „om die te verzichtbaren", dus door
middel van beeld, metafoor en symbool zichtbaar, en zo aanvaardbaar te
maken. Het lijkt schr. onmiskenbaar „dat bier bij Kinker en zijn roman.tische geestverwanten iets begint te dagen van de mogelijkheden van het
symbolisme in de poezie". Het verschil tussen „geestelijke werkelijkheid" en
„geest" wordt hierbij gehandhaafd, en het „primaat van de geest" onomwonden als telkens terugkerend thema onderstreept, oak als, zoals in hoofdstuk VII, het probleem van de eindige poezie en de oneindige werkelijkheid
ter sprake komt, dat opnieuw symbolistische gevolgen heeft. Immers, al in
de romantiek zijn er pogingen aan te wijzen „om in de eindige (zintuiglijke)
poezie een oneindige (dus metafysische) werkelijkheid te aanschouwen".
De vraag, die ik me bij dit alles stel, is de volgende : is wat we op , dit
gebied bij de romantici vinden werkelijk zo zeer iets anders dan bij de
latere, of eigenlijke 19de-eeuwse symbolisten, nl. vanaf Baudelaire ? 1k weet
het, een symbool is nog geen allegorie, een allegorie nog geen „universelle
analogie" in Baudelairiaanse en eigenlijke symbolistische geest (inderdaad,
een „zeer verwarrende materie"), maar toch. Is het postromantisch symbolisme dan toch niet te beschouwen als het natuurlijk gevolg van de presymbolistische romantiek, al was het slechts dat in beide richtingen, geestesgesteldheden, of hoe men ze noemen wil, er toch altijd iets is van, zo niet
correspondentie of analogie, dan toch ik zal niet zeggen gelijkvormigheid,
maar gelijkbeeldigheid tussen het stoffelijke en het geestelijke, het eindige en
het oneindige, de eindige poezie en de oneindige werkelijkheid, „die het on76

,eindige doet zien in de eindige gestalte van de poezie", en dit als resultaat van.
de „werking van de verbeelding" ? Het spreekt vanzelf, verbeelding in de betekenis die Verwey, – toch een romanticus en symbolist, aan het woord gaf,
ni. als die scheppende artistieke kracht die, in monistische zin, vorm dient te
geven aan het zien, maar dan in zowel zintuiglijke als geestelijke betekenis,
van de immanente, goddelijke samenhang van de individuele verschijningsvorm
en de goddelijke zijnsgrond. Ik heb niet de indruk dat bier, op dit viak, het
eerste kwart van de 19de eeuw zover verwijderd ligt van het laatste kwart van
de 19de, en het eerste kwart van de 20ste eeuw (biz. 185-369).
Een probleem dat schr. bier, misschien wel de eerste keer in de literaire
theorie, zowel in binnen- als buitenland, uitvoerig en met kritische zin behandelt,
is dat van het verschijnsel dat sommige Nederlandse dichters, o.m. Bilderdijk,
Da Costa, e.a., „zich bij het idealistische (literaire) denken van de romantici
kunnen aansluiten op grond van het feit dat zij of een dan nog algemeen aanvaarde, min of meer traditionele, idealistische interpretatie kunnen geven aan
bepaalde christelijke denkbeelden, Of aan die denkbeelden (zowel als aan andere)
een `eigen' idealistische, ook in de traditionele protestantse theologie niet aanvaarde uitleg geven". Hij onderzoekt dit probleem, eerst in par. 6 van hoofdstuk
V, ni. Het idealizerende christendom speciaal in Nederland, dan uitvoerig in
het 3de deel van zijn boek, Bijzondere Aandacht voor Willem Bilderdijk, ingedeeld in hoof dstuk VIII, Bilderdijk Romanticus, en hoofdstuk IX, Bilderdijk
Romantisch gespleten. Het betreft weer het probleem van de „grenzen", de
„momenten" meent schr., waarop christendom, vooral calvinisme, en wel in het
bijzonder Bilderdijkiaans calvinisme in Nederland, en metafysisch idealisme,
dus godsdienst, theologie en filosofie, elkaar raken of in elkaar overgaan. Het
gevolg hiervan is dat wat, uitgaande van en bepaald door dit metafysisch idealisme, als „een potentiele barriere" zou kunnen worden geacht tussen Nederlandse en niet-Nederlandse romantici, ni. het calvinisme van de Nederlandse
romantici, „geen werkelijke barriere" betekent ; zij vertonen zich alien, ten
minste op dit punt, „als een van geest". Het gaat bier dus wel om het idealizerende, metafysisch bepaalde,-hoewel van theologische oorsprong,-calvinisme
vooral van Nederlandse origine, en dat, in de persoon van Bilderdijk, een
uniek verschijnsel vertegenwoordigt in West-Europa. Daarom dan ook, in dit
boek, dit uiterst verhelderend, diepgaand en, in zoverre mij bekend is, vernieuwend inzicht met betrekking tot de persoonlijkheid en plaats van Bilderdijk te
midden van de romantische situatie, in het 3de deel, Bijzondere Aandacht voor
Willem Bilderdijk. Komen hier achtereenvolgens aan de beurt, bijzondere aspecten van het grondprobleem : Bilderdijks verbeelding en het metafysische ; Bilderdijks „lichtterminologie" en het metafysische idealisme ; Bilderdijks kosmische
denken als bestanddeel van een metafysisch bepaalde levenshouding ; verder,
de romantische gespletenheid van Bilderdijk met betrekking tot het begrip
vrijheid, tot de geest en de „geestelijke werkelijkheid", tot het dichterlijk zienerschap, de profetie en de poezie als kenbron, tot gevoel en verbeelding.
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Zoals al uit het voorgaande blijkt, is het geval Bilderdijk, wegens zijn zgn.
„romantische gespletenheid", en dus toch eenheid, dit betekent die „geheel
verweven is met zijn metafysisch bepaalde denken en levenshouding", ten uiterst
boeiend en belangrijk geval. Er is, meent schr., niet een Bilderdijk (en toch,
zou ik erbij voegen) ; er is „enerzijds de romanticus, anderzijds de niet-romantische, calvinistische 'burger — . Verder : beiden nu „zijn wel in de ene Bilderdijk opgenomen
opgenomen en daardoor komt inderdaad de `keuze' tussen calvinist en
niet-calvinist niet aan de orde" ; de spitsing, de tweespalt is niet die van dichter-niet-dichter, niet die van dichter-theoloog, niet die van dichter-theoreticus ;
zij loopt „merkwaardigerwijze" dwars door elk van deze gedaanten van Bilderdijk heen, en dit omdat hij, als anderen, een metafysisch idealist is, vanaf het
ogenblik ten minste dat hij de pen op papier zet als dichter, als literair theoreticus. Het is het unieke, de „geheel unieke variatie" in de context van de Westeuropese romantiek, in zijn geval. Nochtans, gaat het wel op, als schr. op biz.
423 van zijn dissertatie doet, precies in dit geval van onverzoenbaarheid van twee
werelden te spreken ; zij kunnen, zegt hij, „slechts bestaan zolang ze naast elkaar
gescheiden blijven" ? Rigoureus gezien, d.i. als men religieus en wijsgerig
streng van elkaar scheidt, religie religie, en wijsbegeerte wijsbegeerte laat zijn,
is dit zo ; maar als men dan, zoals schr., rekening gehouden met de structurele opbouw van zijn werk toch doet, religie en wijsbegeerte als het ware overkapt met dat ene hoedje van het metafysische, het metafysisch idealistne, en dan
wel in ruime zin (cf. blz. 6), is dan die onverzoenbaarheid van twee werelden
nog zo imperatief ? Zo gezien is het misschien mogelijk, het is slechts een
voorstel van mij, een gezegde als : „hij is de dichter van wie wel kan worden
gezegd dat hij `... beslist op den grondslag der Gereformeerde belijdenis' staat
(Bavinck), maar dan toch wel alleen zolang hij zijn romantiek heeft afgelegd",
te herzien, althans te nuanceren (blz. 371-427).
Hoeft het, na dit alles, nog gezegd dat we hier, met dit bock van C. de Deugd,
met een dissertatie te maken hebben die baanbrekend wil zijn op het gebied van
het romantische literaire denken, het metafysisch grondpatroon hiervan, op de
teksten zelf, controleert, laat spreken wat het uit te spreken heeft, opklaart doch
niet verklaart, niet historisch op het verleden terugvoert doch hiermee de weg
toont naar althans een grondpatroon (misschien zijn er andere, die dan tot
een grondpatroon van grondpatronen kunnen voeren), nl. van die „verbiisterende veelzijdigheid", eigen aan de romantiek ?
M. RUTTEN

Grundbegriffe der Literaturkritik. Stuttgart, W. Kohlhammer,
(1965), 276 blz. (= Sprache und Literatur, nr. 24).

R. WELLEK,

Dit is de vertaling van Welleks in 1963 verschenen Concepts of Criticism. Het
is geen systematische uiteenzetting van een theorie over de literaire kritiek, maar
zoals de titel het aanduidt — de behandeling van een aantal grondbegrippen
van deze wetenschap. De keuze van de hier beschouwde begrippen is enigszins
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willekeurig : naast hoofdstukken die het bestaan en c1.6 zin van de literaire kritiek
zelf aangaan, warden ook begrippen geanalyseerd zoals bijv. barok, romantiek,
realisme. Ook de methode is verschillend soms zijn de beschouwingen louter
theoretisch, in andere gevallen historisch. Een paar hoofdstukken werden blijkbaar
rechtstreeks voor deze publikatie geschreven, andere zijn oudere teksten die
onder deze mime titel gemakkelijk opnieuw konden opgenomen worden. Zo
dateert de beschrijving van de krisis in de vergelijkende literatuurwetenschap
(p. 200-209) reeds uit 1958. Dit bracht natuurlijk mee dat sommige beschouwingen reeds werkelijk verouderd waren en dat de auteur zich verplicht zag er
nabeschouwingen aan toe te voegen. Vandaar dat op het hoofdstuk over de
barok een Postskriptum volgt (p. 87-94) en op dat over de romantiek een
uitgebreide aanvulling : Noch einmal : Die Romantik (p. 144-160). Ook de
oudere beschouwingen blijven echter uiterst lezenswaardig, maar een volledige
herwerking zou het geheel veel logischer en leesbaarder gemaakt hebben, en
bovendien zouden heel wat herhalingen voorkomen zijn.
Het eerste hoofdstuk heeft dezelfde titel als een der onderdelen van Welleks
Theorie der Literatur (1959) (= Theory of Literature, 1949) : Literaturtheorie,
Kritik und Literaturgeschichte (p. 9-23). Het is nochtans geen herhaling, maar
een opnieuw ter discussie nemen van het probleem der verdeling van de
literatuurwetenschap in drie hoofddisciplines. In 1949 was Wellek in de mening
dat hij met deze indeling een algemeen aanvaard inzicht vertolkte. Uit de vele
besprekingen die op de publikatie van zijn Theory of Literature volgden, bleek
echter dat deze veronderstelde consensus helemaal niet bestond. Zijn betoog
werd door velen aangezien als een poging om de literaire theorie, boven de
kritiek en de geschiedenis te stellen, door sommigen zelfs als een aanval op de
literatuurgeschiedenis en een betwisten van haar geldigheid als methode om de
literatuur te benaderen. In zijn Grundbegriffe herneemt Wellek de discussie.
Hij blijft de drie methodes streng onderscheiden, beklemtoont vooral hun onderlinge afhankelijkheid, en verdedigt daarbij uitdrukkelijk het goed recht van het
historisch standpunt. De kritiek en de geschiedenis moeten volgens hem de
afzonderlijke literaire werken bestuderen, de eerste eerder vanuit een statische,
de tweede eerder vanuit een dynamische visie. De literaire theorie beschouwt
het geheel van de literatuur ; ze steunt op de resultaten van kritiek en geschiedenis ; ze moet uiteindelijk de algemene principes kunnen vastleggen van
de literatuurschepping en de literatuurbeschouwing.
Onzes inziens blijft Wellek ook nu nog, hoewel in voorzichtige formuleringen,
een hierarchie onder de drie disciplines bepleiten. Hij besluit zijn hoofdstuk met
de volgende samenvattende zin : Wir nassen es wieder als unsere Aufgabe
erkennen, eine Literaturtheorie, ein System von Grundsiitzen, eine Wertetheorie
aufzustellen, die sich notwendig von der Kritik konkreter Kunstwerke nãhrt und
dabei standig auf die Hille der Literaturgeschichte zurfickgreift. Aber die drei
Disziplinen sind und bleiben voneinander getrennt (p. 22). – De Kritik is
Nahrung, de Literaturgeschichte is Hilfe voor de theorie ! Ze moeten letzten
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J3ndes auf die systematische Erkenntnis der Literatur, die literarische Theorie
gerichtet sein (p. 11).
Er zal ook na Welleks tweede behandeling van dit probleem wel heelwat,
verzet blijven bestaan tegen deze opvatting. Ook wij menen dat geen der drie
methodes enige prioriteit bezit ten opzichte van de andere, dat men even goed
kan verdedigen dat een uitgewerkt systeem van principes in de dienst moet
staan van de concrete verklaring en beoordeling van een afzonderlijk literair
werk. Het lijkt ons verkeerd wanneer men poogt de waarde van deze onderafdelingen van de literatuurwetenschap alleen te bepalen vanuit de verhouding
die ze tot elkaar hebben om de betekenis van deze drie benaderingswijzen van
de literatuur te definièren en ook om hun onderlinge verhouding volledig te
kunnen beschrijven moet men een gezichtspunt kiezen dat buiten het geheel van
deze wetenschap ligt. Het gaat bier niet om het door Wellek zo scherp
gestelde problem van de extrinsieke of intrinsieke benadering van de literatuur,
maar om de extrinsieke of intrinsieke benadering van de literatuurwetenschap.
Zonder maar enigszins te willen betwijfelen dat de literatuurstudie een totaal
eigen object heeft, een eigen methode en eigen grondbeginselen zou moeten
bezitten, zijn wij er toch ook van overtuigd dat de zin en de functie van deze
wetenschap in haar geheel slechts kan bepaald worden wanneer men zich op
een soort archimedisch punt stelt. Men moet deze vraag stellen in het verband
van de ganse geesteswetenschap, en zelfs in het kader van alle menselijke
activiteit. Omdat het antwoord hierop afhankelijk is van wat men de levensbeschouwing noemt, kan men hierop niet onmiddellijk, misschien zelfs nooit,
een algemeen geldend antwoord geven. Maar vanop zulk standpunt zou de zin
van de literaire theorie in elk geval nooit in zichzelf gelegd worden. De drie
disciplines hebben ongetwijfeld onderling een wederzijds dienende functie, maar
samen hebben ze eenzelfde verhouding tot een doel van een andere orde. M.
Wehrli schrigt dit zo : Literturwissenschaft ist [...) nicht eine blosse Sonderund Fachwissenschaft. Sie gedeiht nur in der engsten Wechselwirkung mit den
Nachbarwissenschaften und darfiber hinaus mit dem bewussten oder unbewussten
Bild, das sich der Mensch von sich selbst und der Welt macht (Allgemeine
Literaturwissenschaft, p. 9).
Ook nog wat andere beweringen betreft, zullen er bezwaren geformuleerd
worden tegen Welleks opvattingen. Wij denken bier bijv. aan zijn herhaald
beklemtonen dat de theoretische studie van de literatuur moet leiden tot een
Wertetheorie (bijv. p. 22, 43, 56, enz.). Zijn uitspraken in dit verband zijn
heelwat categorischer dan wat men in andere recente publikaties kan lezen,
bijv. bij W. : Probleme der literarischen Wertung (1965) en bij
M. Wehrli : Wert und Unwert in der Dichtung (1965).
Ondanks alles zal dit werk van Wellek veeleer hoeksteen van de literatuurwetenschap zijn dan wel teken van tegenspraak. Wij hebben echter gemeend in
deze bespreking de door hem zozeer verdiende lofbetuiging niet met een reeks
superlatieven te moeten herhalen.
CLEM NEUT JENS
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DE ONBEKENDE BREDERO
Niet altijd beantwoordt een ontdekking aan de verwachtingen ze kan
zelfs onthutsen... Voor een dichter als Gerbrand Adriaensz. Bredero
bleek dat inderdaad veel kan verkeren
Bij het onderzoek van een vriendenkring zijn de lofdichten van niet
Bering belang. Een van Bredero's eigen lofdichten zal elke lezer intrigeren, omdat het zulke zakelijke mededelingen bevat en omdat het zo
verschillend (of sours helemaal niet) werd geinterpreteerd. Het luidt
KLINCK-DICHT

GHy klaar beharssent Volck ! en schrand're Jongelingen,
Beswangert met vernuft en met een kloecke geest,
Die, met een soeten smaack der Wijsen-boecken leest,
Waar door ghy licht bekomt de kennisse der dingen.
Ghy ! die u Lesens-lust, kunt saaden, noch bedwingen
Door-siet dit Spiegel-boeck noyt meer in Duytsch geweest :
In 't welck, ick Leeke-broer, zoo slecht als onbevreest,
Heb, met mijn boersche stem, de Fransche-maat gaan singen.
GHy Rijmers, die met Rijm, mijn Rijmeryen prijst,
Ten Rijmt niet, dat ghy my, maar Telle danck bewijst
Die 't Rijmeloos, my gaf, om Rijmen of to maaken.
Dees Rijmpjes soose zijn, die vindy hier gheprent :
Traach ben ick van begrijp, en arm van geest, ick kent :
Doch 't gheen my Vrunt behaaght, dat sal mijn Vyant laaken.

In 1873 had J. D(e) W(itte) v(an) C(itters) in De Nederlandsche
Spectator (3 mei 1873 ; N° 18, p. 140-143) de aandacht gevestigd op
Eene Hollandsche Vertaling van Italiaansche Novellen in den aanvang
der zeventiende eeuw, ni. op de negen delen van de tragedische ofte
klaechlycke Historien. Met sommige daarvan werd, door de uitgever zelf
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van de novellenbundels, de naam Telle in verband gebracht bovendien
werd de uitgave ingeleid door het reeds geciteerde „klinck-dicht", andertekend : „Garbrant Adriaansz. Brederode. 't Kan verkeeren."
Het feit echter dat dit vers voorkwam in edities van 1646 en van
1649-1650 bracht latere onderzoekers op een dwaalspoor. De ontdekker
van het vers had nochtans geschreven : „Zoo dit vers echt is, en ik zie
geen reden om da.araan te twijfelen, dan. kan ook daarom de eerste
uitgaaf niet later zijn dan 1618, het sterfjaar van Brederoo" (p. 141),
hetzelfde jaar trouwens waarin volgens steller Reinier Telle overleed.
Niemand echter schijnt de werken zelf te hebben onderzocht. Indien
Bredero immers waarheid had geschreven in zijn sonnet,' dan moesten
in die uitgave berijmingen van zijn hand voorkomen. Deze bleven echter
tot in het herdenkingsjaar 1968 onbekend : uit een kennismaking met
de verschillende delen van het genoemde werk bleek inderdaad dat
sommige ervan verzen en gedichten bevatten, en dat enkele ervan ook
opgenomen waren in Bredero's werk.
Een volledig overzicht ervan zou in een tijdschrift al te veel ruimte
vergen. Dat overzicht, de teksten zelf en daarbij aansluitend de originele
Franse (misschien .00k Italiaanse en Spaanse) teksten met een bespreking ervan, de rechtvaardiging van reeds bier gegeven resultaten en zo
m,ogelijk een antwoord op de vel.e vragen die hierbij rijzen hoop ik
over korte tijd in boekvorm aan de belangstellenden voor te leggen. In
deze aankondiging kan ik slechts enkele essentiele resultaten beknopt
meedelen, met een paar voorbeelden van de gedichten, waarin Bredero,
naar zijn eigen woorden, als „Leeke-broer, zoo slecht als onbevreest,
Heb, met mijn 'boersche stem, de Fransch-maat gaan singen."
De Tragedische ofte klaechlijcke Historien zijn een vertaling van de
Histoires tragiques van de Fransen Pierre Boaistuau (dl. I, novellen 1-7)
en diens vriend Francois de Belleforest (overige novellen van, dl. I en
din. voor het eerst verschenen tussen 1559 en 1583 en die zelf
breed-uitgesponnen bewerkingen zijn van Matteo Bandello's Novelle

(1554-1573).
Reeds in 1589, wellicht zelfs nog vroeger (1582 of 1577), waren
26 novellen van Bandello in het Nederlands „vertaald" door de Antwerpenaar Fransoys Loockmans vermoedelijk ging deze vertaling
rechtstreeks terug op het Italiaans model.
De Franse bewerkingen werden zo vaak herdrukt, maar nooit alle
delen tegelijk, en zo verschillend gebundeld, dat de situatie bier terecht
chaotisch werd genoemd. Dit brengt echter mee dat het moeilijk uit te
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maken is, welke editie door de Nederlandse vertalers-bewerkers gebruikt
werd, al is dit, gelukkig, van enigszins ondergeschikt belang. Het feit
echter dat twee novellen in twee onderscheiden delen in een verschillende vertaling voorkomen, wijst reeds op de( verschillen van de Franse
uitgaven ; belangrijker voor de Nederlandse vertaling is dat we daardoor
tot een juistere aanduiding van de vertalers-bewerkers kunnen komen
Het Eerste Deel en Het Tweede Deel Van De Tragische of klachlijcke
Historien verschenen voor het eerst te Antwerpen in 1598 en 1601 bij
de drukker Jan van Ghele en zijn het werk van de tot nog toe overigens
slechts bij naam gekende Merten Everaerts. In geen van beide &len
komen verzen voor, al staan er wel in het Franse model.
Het derde en wellicht ook het vijfde deel Van de Tragedische oft
Klaechlijcke Historien werden vertaald door Isaac de Bert en zouden
verschenen zijn te Rotterdam bij Jan van Waesberge in 1611 en 1613.
Hierin komen wel enkele gedichten voor : in dl. III nl. drie sonnetten,
drie stukjes van 4 verzen en vier disticha ; in dl. V twee zeer uitvoerige
toespraken in alexandrijnen en twee stukjes van 2 verzen en een van
6 verzen.
Het vierde, zesde en zevende deel, misschien ook het vijfde, werden,
Haar ik meen, vertaald door Reinier Telle ; ze zouden eveneens bij Jan
van Waesberge te Rotterdam zijn verschenen in 1612, 1614 en 1615.
In 1646 bracht Pieter van Waesberge een nieuwe druk van de zeven
delen op de markt, met een inleiding van zijn hand. De zeven delen
verschenen nog eens in 1649-1650, maar met het bibliografisch adres
Utrecht, Symon de Vries en „gedmckt by Lambert Roeck, Boeckdrucker
wonende in de Lange-Nieustraat" te Utrecht ; de inleidingen van
Pieter) v(an) . W(aesberge) bleven hierin behouden. Bovendien werden
aan deze editie nog een achtste en een negende deel toegevoegd, vertaald door F(elix) v(an) S(ambix) ; het laatste deel was „getrocken
uyt verscheyde Schrijvers". In dl. IX komen geen gedichten meen voor,
terwiji dl. VIII nog een lied, twee stukjes van 8 verzen en twee van
2 verzen bevat.
De delen IV, VI en VII daarentegen bevatten zeer veel gedichten :
in IV staan er niet minder dan dertig, nl. drie van 2 vss., zes van 4 vss.,
twee van 6 vss., twee van 8 vss., acht sonnetten (waarvan een onvolledig), zes liederen en drie uitvoerige stukken in alexandrijnen ; in dl. VI
komen elf stukken voor, nl. vijf sonnetten, een uitvoerig gedicht in
alexandrijnen, een van 8 vss., drie van 6 vss. (een hiervan komt tweemaal voor) en een van 3 vss. ; dl. VII ten slotte bevat zeventien rijmende
stukken, waarvan drie sonnetten, drie betrekkelijk lange gedichten, een
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lied (dat tweemaal voorkomt), vijf stukken van 8 vss., vier. van 4 vss.
en e'en van 2 vss.
Tegenover twintig gedichten in de delen III, V en VIII (en geen enkel
in I, II en IX) vinden we dus niet minder dan 30 + 11 + 17 = 58
kortere of langere gedichten in de delen V, VI en VII. Juist deze 58 stukken zijn de verzen, die Telle in „'t Rijmeloos" aan Bredero moet hebben
gegeven' en die de Amsterdamse „Leeke-broer zoo slecht als onbevreest"
met zijn „boersche stem" op „de Fransche-maat" berijmde.
Van deze 58 stukjes zijn slechts de volgende opgenomen in Bredero's
werk (ed. 1890)
uit dl. IV : het sonnet Ghy Moeder van de Min (III, p. 479),
de liederen Met Edel hough begeeren (III, 442-445),
Mach ter werelt eenige pyn (III, 471-475),
Ick hadde noyt gevoelt (III, 340-341),
Ay schoone dochter blont (III, 372-373),
De Liefd' die mijn begeert beveelt (III, 475478) ;
uit dl. VI : de sonnetten Dit groen besloten perck (III, 141),
o Nacht o langhe Nacht (III, 140-141),
Margriete Lief myn here (III, 139),
De verwen van min' bloem (III, 139-140),
Den soeten Somer is soo... (III, 140),
en het slot van het uitvoerige stuk in alexandrijnen, nl. het
zo gekende Aendachtigh Gebedt 0 levendighe Godt
(III, 569-570) ;
uit dl. VII : geen enkel gedicht.
Sommige van deze twaalf gedichten bevatten belangrijke afwijkingen
of verbeteringen van de tekst, door Vander Plasse gepubliceerd. En
behalve de korte stukjes, die vooral in IV en VI voorkomen en meest
alle vertalingen zijn uit de klassieken, soms uit Ariosto of Bojardo, mag
het geheel een aanwinst heten voor Bredero's werk en zeker voor een
juist begrip ervan.
Al deze gedichten nu komen voor in de vertellingen : op lyrische
momenten worden b.v. tussen de gelief den gedichten, liederen gewisseld,
of de minnaar zingt zijn liefdesverlangen uit ; een andere keer spreekt
een 'stervende zijn laatste bede en klacht uit, elders nog zijn het overwegingen, toepasselijke citaten, enz. Door het feit echter, dat de heldin
van enkele vertellingen, die overigens helemaal niets met elkaar to
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maken hebben,' Margriete heet, vinden we hier ook zogenaam
- de Margriete-gedichten ; deze gedichten horen niet allemaal bijeen en zijn
bovendien niet uit Bredero's persoonlijk leven of beleven gegroeid, te
meer omdat ze alle ook vertalingen zijn van Franse (of' Italiaanse of
Spaanse) voorbeelden. De meeste liederen behoren tot de. zgn. petrarquistische mode-literatuur van die dagen. Het Aendachtigh .Gebedt is
het slot van een lange klacht van een stervende ridder. Met .Bredero'*
persoonlijk leven hebben deze gedichten dus helemaal niets te maken,
heeft de dichter sommige stukken, o.a. het laatste, wel, op zijn eigen
situatie toepasselijk gemaakt door later een' paar verzen te vervangen
door andere.
Het misschien wel onthutsende gevolg van deze ontdekking is dan
ook, ,dat de verhouding van Bredero tot de, volgens de gangbare opvatting zo vereerde Margriete, moet herzien worden, dat de hoge lief de
voor deze keizerlijke vrouw een interpretatie is geweest van gedichten
die een heel andere betekenis hadden en hebben. Moet dan de directlyrische uitspraak van Bredero in zijn andere liederen en sonnetten ook
niet aan een grondige hertoetsing onderworpen worden ? Is Bredero in
vele gedichten en liederen niet eerder, de zanger geweest van motieven
en themata, veeleer dan de harstochtelijke belijder van wat hem persoonlijk sterk aangegrepen had, al moet daarom dit hartstochtelijk
individualisme niet helemaal terzij geschoven warden voor alle liederen
Er rijzen in alle geval heel wat vrageri, die een nieuwe kijk op deze
zeventiende-eeuwse Amsterdamse (zanger en), dichter laten vermoeden...
Voor de kennis van zijn persoonlijkheid kan de relatie met Reinier
Telle ook zees belangrijk zijn geweest : de Zierikzeese humanist Reinier
Telle, die ook schreef onder de verlatijnste naam , Regnerius Vitellius,
was immers een vurig verdediger van de remonstranten. In hoeverre
werpen zijn opvattingen een (nieuw) licht op Bredero's religieuze
overtuiging en houding ? Welke rol heeft Telle in het Amsterdam van
de jaren 1610-1618/1619 gespeeld ?
Bovendien verdienen nog tal van vragen van misschien minder belang een nader onderzoek.
Telle bezorgde ook een Latijnse uitgave van Guicciardini's werk
Descrittione ... Di tutti i Paesi Bassi ; de Belleforest had eveneens een
Franse bewerking geleverd. Bestaat er verband tussen deze bewerkingen,
en bestaat er verband tussen dit feit en de bewerkingen van de Histoires
Tragiques?
Indien Telle deze Histoires Tragiques rechtstreeks uit het Frans vertaalde, en alles wijst daarop, waarom zou Bredero dan het „rijmeloos"
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berijmd hebben, vermits hij toch ook Frans kende en de Franse verzen
dus eveneens rechtstreeks uit het Frans kon vertalen ? Of was zijn
kennis van het Frans toch geringer dan weleens wordt geschreven ?
Met de ontdekking zijn waarschijnlijk meer vragen gerezen dan ik
dadelijk zal kunnen oplossen in de aangekondigde uitgave. Maar zeker
zullen we Bredero beter leren kennen, zeker zal zijn werk voor ons
duidelijker taal kunnen spreken, zullen we hem beter kunnen beluisteren,
zal zijn beeld als mens en als dichter ons naderbij komen in een genuanceerder gestalte dan dat tot nog toe het geval was. En wie men
beter kent, kan men beter en juister waarderen, ook al moet een of
ander aureool verdwijnen ; met onwaarachtige aureolen is nog het minst
de vereerde zelf gediend, zeker niet Bredero, de realist die telkens en
telkens weer herhaalde : 't Kan verkeeren !
Ten slotte volgen in bijlage een paar voorbeelden van de gedichten,
zoals ze voorkomen in de editie 1649-1650, met hun Frans model en
eventueel ook met de afwijkingen, indien het stuk in Bredero's uitgegeven werk voorkomt.
Het eerste is een tot nog toe onbekend gebleven sonnet, en niet eens
een van de mooiste ! De sonnetvorm is niet trouw bewaard in het rijmschema van de kwatrijnen ; gaandeweg zal Bredero een groter meesterschap over het sonnet verwerven. Overigens sluit de bewerking nauw
aan bij het Franse model : het is een herschepping, er zit poetische
vaart in. Maar bij de vss. 6-7 klopt er jets niet ; althans, de „vertaling"
is minder duidelijk dan het Frans. Heeft Bredero dat gemerkt of werd
hij meegesleept door het klassieke van de „beeldspraak" ? En wat is
bier de rol geweest van Telles prozavertaling ?
Het tweede gedicht is een van de zo bekende Margriete-liederen.
Onmiddellijk wordt men getroffen door het grote verschil in versbouw,
verschil dat misschien weer teruggaat op Telles prozavertaling, want
strofe per strofe werd wel ongeveer bewerkt ; maar Bredero heeft bier
de brede zwier gevonden die aan het Franse model toch vreemd is. Gaat
de sensuele intensiteit voorzeker terug op het Franse lied, door de alliteraties, de rijke woordenkeus en de luttele toevoegingen, zoals b.v. het
treffende slotvers, geeft Bredero een eigen toon aan het lied. Zijn herschepping moet zeker niet onderdoen voor het origineel. Dat geldt
trouwens voor haast alle gedichten.
Het derde stuk werd opgenomen als een voorbeeld van de langere
gedichten en vooral terwille van het slot. Zoals altijd is de Franse tekst
nogal getrouw om-gedicht, maar de vaart die door Bredero's herschep86

ping klaagt en jaagt, vooral naar het einde toe, biedt een treffend
voorbeeld van zijn kunstenaarschap, waarbij het Franse model beslist
verbleekt. Dat bepaalde elementen, zoals b.v. de vermelding van Ovidius
(vs. 45), van Telle komen, is zeer waarschijnlijk. Maar de dichter was
Bredero en glansrijk heeft hij zich van zijn taak gekweten. Dat hij zelf
ook de aangrijpende kracht van het slot gevoeld heeft, wordt bewezen
door de wijzigingen die hij naderhand aanbracht en waardoor hij dit
slotstuk als een afzonderlijk en volwaardig geheel boven zijn oorspronkelijke „situatie" uit hief en het persoonlijke accent versterkte.
De overige gedichten zullen dit beeld nog duidelijker maken en het
overtuigend bewijs ervan leveren dat Bredero van heel wat vlakke en
effen, „gladde" verzen waarachtige kunst kon maken : meegeleefde
uitspraken van een zeer gevoelig gemoed en van een meester van het
woord. Een voortreffelijk „herschepper", een „aemulator" van ongewoon
formaat.
In de volledige publicatie zullen alle stukken opgenomen warden en
gesitueerd in de verhalen waarin ze voorkomen : voor een juist begrip
van vele gedichten is dat absoluut noodzakelijk. Het zal dan ook nodig
zijn, een paar verhalen in extenso mee te delen, om de merkwaardige
sfeer ervan beter te leren kennen en om onze zeventiende eeuw beter te
begrijpen. Daarenboven zijn deze novellen van uitzonderlijk groat belang
voor het toneel van die eeuw, en niet alleen voor dat van de Nederlanden. Dit alles moet hier natuurlijk buiten beschouwing blijven. De
volledige publicatie zal trouwens, naar te voorzien is, heel wat vermoede
en onvermoede perspectieven openen. Hier wordt alleen een verre
„vooruitblik" gegeven...
A. KEERSMAEKERS
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I.
IN dien der lief dens kunst, hier twee ghedeelde herten
Can t'samen lasschen vast, end' splissen dicht byeen
Waerom en bindt by niet mijn herte met de gheen
Die mijn begheerte voet, met krancksinnighe smerten ?
5 De blauwen Hemel die met Phoebus goude stralen
Daaghs 't laghe Vlack verciert, met haar blijt aengesicht
En schimmerbleke torts, die snachts de aart verlicht
Die nood 'ick om te sien het eynde van mijn qualen,
In dien het droeve lot, of 't wanckelijck (1. : wanckelijcke) raack
10 Mijn gheluck soo verstoort dat ick in deze saack
Mits mijn gewenste lust, soo 'tmy nu schijnt te driegen (I. : Mis mijn...)
Ick sal gaen schouwen flucx, het vrolijck klaar aenschijn
Van al die lichten schoon, die op d'Aerdbodem syn,
Om in de Helle swart, mistroostelijck te vlieghen.
(IV, p. 414-415)

II.
AY schoone dochter blont, die 't hulsel en paruycken
Des gouden Dageraats Verwelickt en verdooft.
Die de Snee-witten Melck en Lelyen doen duycken.
Voor 't silver-blancke vel van u eerwaardich hoof t,
5
0 Margeriete schoon : o uytgelese bloeme,
Stroyt uyt u braef vergult, en langh goutdradich haar
Dat de Sonne beschaamt, verwondert is, en hoeme
De roosen end' 't yvoor, soo marmelt door malcaar.
Ontdeckt mijn lief, ontdect 'tmeesterstuck der naturen
10 Dit sonderlinge werck, dit uytnemende raack,
Dees Appel-horstjens hart, deeslieve nagebueren
Die 't lustgierighe oogh beloven soet vermaack.
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Ia.

Ce n'oeud d'Amour qui deux coeurs diuisez
Peut allier, & vnir las ! s'il lie
L'esprit cruel de ma tresbelle amie
A mes desirs, & souhaits insensez
5 Le Ciel, les yeux que Phebus a lancez
Surce bas monde, & la face iolie
Du ray nocturne a present ie conuie
Pour voir la fin de mes mal heurs passez.
Mais si le sort, si l'instable fortune
Trouble mon heur l'empesche & importune,
10
Me fait dechoir de .l'effait desire :
rIe quitteray la splendeur, & la face
De toys ces rays qui sont celeste race,
Pour aux enfers voler desespere.
(IV, ed. Lyon, 1578, p. 313-319)

Fille plus belle que l'atour
Ny de l'Aurore ny du lour,
Et plus de le lait ny lys blanche
A ceste fois ma soif estanche
5 Et rassasiant mon las coeur
Estains en luy d'amour l'ardeur,
Espans o belle Marguerite
Fleur sans pareil' o fleur d'eslite
Espans ces cheueux tous dorez
10 Et par moy sur tout honnorez
Qui font desbonneur a l'Aurore.
Et au ray qui leuant la dore,
Et ceste vermeille couleur
De ton cler visage l'honneur,
15 Qui surpasse le blanc yuoire,
Et plus que la rose a de gloire
Son vermilion espanissant
Alors qu'en l'arbre va croissant.
Descoeuure mignarde, descoeuure
20 Ce rare i& excellent chef d'oeuure
De nature, ces deux gazons
Ces deux pommes & beaux tet(o)ns
Que separez de belle espace
Donnent au corps autant de grace
25 Que les vallons que les costaux
Aux champs plus fertils & plus beaux.

(1. : deshonneur)
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Cust, my, mijn soete ; ha, rust my en rust my weder,
Ha,ha, ic sterf, ic sterf, de Ziele my ontvlooch
15 Na uwen adem soet mijn hart springht op en neder
Enswoecht noch na de kracht, die my u vier ontsooch.
Ick swijm, ay my ick swijm, 't leven wil my ontslippen,
Ach ghy onsuyghet mijn dat lieffelijck gebloemt
Dat ick to plucken plach van u purpere lippen
20 Van 't Couraal rijcke hof, en Roosenvelt voornoemt.
Paeyet mijn groot verdriet, en wilt gena gebruycken,
O schoone die mijn Ziel volcomelijck besit,
Gheeft my de bloemkens weer die soo soetguerich ruycken,
Geeft my haar oude kracht, haar leven, en haar pit,
25
Mijn oogen sijn verstaart, met schimmer blint geslaghen
Belamfert soete lief u Goddelijck gesicht,
O vriendelijcke mont, ick en kan niet verdragen,
U flonckerige brant, en vonckend' oogen licht.
Omhelst my waarde lief en laet my troost verwerven
30 Bluscht uyt mijn glimmend' vyer, bluscht uyt mijn heete vlam
Die my op eenen stondt doen leven ende sterven :
't Waer scha dat onse vreuchd' int midden eynde nam.
(IV, p. 473-475)
Varianten met ed. Groot Liedboeck 1622 (behalve spelling en interpunctie) : 5 Margarieta
11 Appel Borstjens 18 ontsinget( ?), reeds geanendeerd door Buitenrust Hettema en door
Knuttel 20 Hooft

Wat vreuchde hadde (nae dat 't water alle dingh
Begroef) het heylich paer, dat om raedt en hulp ging,
Daer Themis haer verschuylt : in haer heylige stede
En yder kundicht al syn noodts-gevallicheden ?
5 Wat vreuchde hadden sy : nadien s'in 'tminste yet
Wt haren sade doen en kosten teelen niet,
Maer heylichlick vergramt zo moesten zy doen saeyen
En menschen doen ontstaen, wt kijgels en wt kaeyen
Na des Goddins gesech ? Maer wat blyschap of wat
10 Vreuchd' of rust hadden sy ? als maer alleenlyck, dat
Gedencken van een haest gewenst en schichtich sterven,
Nae dien de doodt alleen de ruste doet verwerven.
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Baise moy ma fille & rebaise,
Ha ie meurs, ie meurs en cest aise.
Rebaise moy, reprens mon coeur
30 Qui s'en voloit apres l'odeur
De ton halaine, & rens moy l'ame
Que m'ont raui ton feu & flamme.
Ah ie me pasme, ah ah ie meurs
Tu m'as succe, cent mille fleurs
35 Que dessus tes leures pourprines,
Parmy ces ioues corallines
I'auois cueilly, las rens les moy,
Apaise belle mon esmoy,
Et rens moy ces fleurs bien flairantes
40 Et ses vies en moy naissantes.
Ferme mignarde ces yeux,
Tu m'esbloys, ah ie ne peux
Souffrir ceste darte diuine :
Acolle moy fille benigne
45 Et de ce doux embrassement
Viens appaiser mon grand torment,
Estains mon feu, estains ma flame,
Auant que s'en volle mon ame
Parmy l'apast de ce plaisir
50 Qui me fait, & viure mourir.
(IV, ed. Lyon, 1578, p. 381-382)

Qvel plaisir eut apres le grand deluge
Le couple saint, qui alla pour refuge
Vers ses saincts lieux ou Themis reposoit,
Et a chacun son destin predisoit ?
5 Quell' volupte, puis que de leur semence
Its ne pouuoyent donner vn peu d'auance,
Ains leur fault, esmeuz d'vn saint courroux,
Faire sortir les hommes des cailloux,
Selon les ditz de la saincte Deesse ?
10 Mais quel plaisir, repos ny alegresse
Auoyent ils lors, que le seul souuenir,
D'vn bien soudain, & desire mourir,
Estant la mort le seul repos, & l'aise,
Qui des humains les angoisses appaise ?
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Och ! och ! den tyt die gaet te langhsaem en te bloot
Door dien haer laeuheyt, laes ! myn tegenspoet vergroot,
15 Want ick sie dat myn doodt, de laetste van myn dagen,
So traechlyck sent om al myn droefheyt te verjagen,
En om myn tranen heet, en jammerlijc ellent,
Door een spoedige val te helpers aen een endt.
Ick voel myn krachten laes ! verslappen en verswacken,
20 De seenuwen ontleen en allengskens sy versacken,
Myn bloet en heeft geen macht, noch t'lichaem vocht of pit,
Het harte is bedroeft : de sinnen nevens dit
Werden gepijnicht seer : de siele wil vertrecken
Wt dit ellendigh dal; en veel saligher plecken
25 Die d'opgetoogen geest vast innerlyck aenschouwt
Daer zy veel soeter lust voor haer beschoren hout
Na dien 'tgekrencte bloet, noch 'tlichaem en kan teelen
Gheselschap, dat nu mocht vertroosten met haer speelen
Dit eensaem leven van tweewelvereende lien
30 Maer die door wanhop laes ! haer doot gebooren sien
Door middel van het gheen dat vloeyt uyt onse krachten
Want d'eene die is doodt en d'ander bloeyt in machten
Dewelcke streckt, na myn, meer dan te sek're doot.
Waerom heb ick t'geluck zoo gunstich noch so groat
35 Van hier te moghen sien : Veel groodt machtigh(e) scharen,
Huyshouders goet en wijs, en ten oorloogh wel ervaren
Gelijck met mierenvolck dat uyter aerde quam ?
Of waerom mach ick niet verhit van moede gram
Een woeste Wilde stier vermoorden met mijn handen
40 En cloppen uyt zijn cop de wreede bitsche tanden,
En saeyense int lant, en saeyense in't velt
Om te verwecken saet : ja mannen van gewelt.
Gewapende Crijchslien : maer dese ridders moesten
Malkander niet verstaen, vernielen nog verwoesten (verslaen ?)
45 Gelijck de broeder-moort die Ovidius vertelt
Der zaeyelingen (die, by u 6 grooten heldt
Iason waren gesaeyt : eer gy 't Vlies had gewonnen)
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15 Ah ! ah ! le, temps s'escoule lentement
Mais mon malheur. est Cant plus vehement,
Comme ie voy que ma mort est tardiue,
Et que le iour dernier bien tard arriue
Pour assoupir le dueil qui vit en moy,
20 Et pour finir mon pleur, & mon esmoy.
Ie sens faillir peu a peu ma puissance,
Et mes effortz s' en vont en decadance,
Le sang n'a plus ny force ny vigueur,
Ny ce mien corps substance, ny chaleur :
25 Le coeur se deut, le sens est en martire,
L'ame defaut, & .de moy se retire :
L'esprit emeu par Celle passion,
Et tout rauy en contemplation,
Veut s'esloigner de ce corps miserable
30 Pour voir ailleurs vn repos delectable,
Puis que le sang affoibly ne scauroit,
Puis que le corps sans ce sang ne pourroit
Produire rien qui par sa compagnie,
Peust resiouir la solitaire vie
35 De deux vnis par vn mesme vouloir,
Mais separez par vn grand desespoir,
De voir la vie en noz corps renaissante,
Par le moyen de quelque chose issante
De noz fluiz car l'vn est amorty
40 L'autre puissant, l'vn est aneanty
L'autre iouist des forces de nature,
La.qUell' tend a ma mort plus que seure.
Que n'ay ie l'heur de voir pour mon suport
Cy formiller vn escradon tresfort
45 De Mirmidons sortis 1 tas de terre,
Ains mesnagers, & hardis a la guerre ?
Ou que ne puis en tuant par les boys,
(Comme it aduient souuent & plusieurs fois)
Quelque farouche & rauissante beste,
50 Et deschirant la furieuse teste
Preridre ses dentz & les avant semez
En voir sortir des cheualiers armez,
Lesquels entr'eUx ne se battent ou tuent,
Et leurs efforts aussi soudain ne ruent
55 Morts, & sans vie, aussitost que sur terre
Ont commence, & acheue leur guerre :
Comme iadis les os ensemencez
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Die leven, strijt, en doot, ghelijckelijck begonnen.
Maer mijn Fortuyne is te seer vergifticht, ach !
50 Om te verhooren mijn beschreyelijck beclach,
Dat dese Lerna ! poel van ongeluck en sneven
Veroorsaeckt heeft ach las ! en mijn ellendich leven :
En d'hemel maeckt de aerd' niet meer so rijck van dracht
Noch soo geluckich van een steenachtigh geslacht.
55 En oock so ben ick Been Mermidoniet waerdich
Noch ooc Deucalions kracht van wenschen winnen waerdigh (1.: menschen ?)
Ick sou dees woesten bosch, dees enige Woestijn
Niet groot genoech voor een soo grooten volcke sijn,
Want aengesien by niet twee senckele lichamen
60 Kan spijsen, die door liefd' vereenicht zyn te samen
0 Hemel ! die den mensch sijn vreuchde soo benijt,
Hoe rampsaligh syn wy ? Nademael dat de spijt
V soetheyt so terstont in gramschap fd verandert
Als ghy u aensicht in een ogenblick verwandert.
65 Doch ghy geeft wederom u wel gemilde mensch
Een leven vol gelucx na sijnder herten wensch,
Gy weygert my alleen soo veel gemacx t'ontmoeten
Dat ick myn bitt're angst een luttel mach versoeten.
Waerom en maeckt ghy niet dat dees geessel, of roe
70 My door een dorre doot op een sprong smaken doe
De ruste van myn ziel en 't slapen van myn beenen,
Die in dit eensaem Wout en moerachtige veenen,
Doch sullen quijnen, tot sy vlees'loos zyn vervormt.
Mijn sinnen, krachten, oock allengskens soo bestormt
75 Dat sy my niet den lust van sterven doen begeven,
Maer die begeerlyckheydt van een veel langer leven :
Want myn geluck dat leyt in myn doot aldermeest
Die ick begeerich wensch in myn beneepen geest.
Langh moeten leven doch, dees dicht geblade Bosschen,.
80 Van schaduwen so milt, en locken ruyg bewosschen ;
Getuygen vande smart, van ons verliefde twee.
Lang moeten leven ooc dese reviere mee.
Wiens spring-aderen klaer ons bangen Brant bespoelde
Als wy met water 't vyer dat ons verteerde koelde.
85 Lang moet oock leven 'thert der geender die my siet
Allengsjens vast vergaen en smelten heel tot niet,
En die ons herten eerst tot dese lief de troonde ;
Welc ondanckbare liefd', haer valsheyt groot vertoonde
Aen die getroutste twee dit oyt Sonne bescheen.
(I. : die)
94

Que toy puissant Iason as amassez
En conquestant la toison renommee ?
60 Las ! ma fortune est trop enuenimee
Pour escouter les complaintes, t& pleurs
Que cause en moy ce Lerne de malheurs :
Et plus le ciel d'vne race pierreuse
Ne rend la terre, & feconde, & heureuse :
65 Ie ne suis point digne d'vn Mirmidon,
Et n' ay l'effort du vieil Deucalion,
Aussi ce bois, ce desert si sauuage
Ne suffiroit pour vn si grand lignage,
Veu qu'il ne peut nourrir tant seulement
70 Deux corps vnis, pas vn mesme tourment.
Ah ! ciel ialoux du plaisir de tous hommes,
Que mal heureux & desastrez nous sommes,
Puis que l'enuie le courroux, la rancueur
Peuuent soudain alterer ta douceur :
75 Puis que tu changes en vn moment ta face,
Et fais ainsi a qui tu veux la. grace
De luy donner la vie a son plaisir,
Heurant ses lours a son vueil & desir :
Et puis qu'a moy tu denies cest aise,
80 Et rien du tien mon angoisse n'appaise,
Ains de fortune on me voit le iouet :
Pourquoy ne fais que le rude & fort fouEt
D'vne mort fiere, & seiche & languissante,
N'accable a coup ceste vie nuisance
85 A mon esprit ? que ne donnes repos
A l'ame, & puis vn sommeil a mes oz
Qui dureront en ce bois solitaire
Tant que la mort ne les scauroit deffaire,
Ayant mine la chair, qui s'escoulant
90 Va de mes sens les forces assaillant,
Et me rauit, non de mourir l'enuie,
Mais les desirs d'vne plus longue vie ?
Car en ma mort gist l'heur de mon desir,
Et ce que plus ie quiers pour mon plaisir,
95 Viuent ces bois feuilluz & ombrageux,
Tesmoins du soing de deux coeurs amoureux :
Viuent les eaux de ces claires fontaines,
Qui ont souuent de leurs bouillantes veines
Esteint l'ardeur d'vn chaut qui nous pressoit :
100 Viue le coeur de celle qui me voit
Ia languissant & prest a rendre l'ame,
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90 Oyt kende, ofte sacht al gaen sijn straelen heen
Over den Oceaen sijn wit bruysende baren
O lieve vader ! ach ! vader Oceaan wilt spaeren
(Na dat ick stervend voel de laetste uyr van myn)
Myn heyl'ge weder helft : wiltse gedachtich sijn.
95 So in u golven noch so vriendelyck gesneen, is
De beeldenisse van een schoone kuysche Venis ?
Soo maeckt dat na mijn doot een schip sich herwaerts spoet
Die van ong'luck en smert, verlost en wel 'behoet
Dees Wijse jonghe vrou brenght in ons Conincx palen :
100 So mach sy 't Fransch rijck mijn droevich ent verhalen ;
En soo wort oock erkendt den moorder snoot verwoet
Van myn doorluchtich huys, en van haers vaders bloet :
0 levendighe Godt ! Eeuwich, goet, en almachtich !
Aenschouwt melyelyck : my droeve, en neerslachtich
105 En wtgequelde man, van soberen gestalt :
Gedoocht niet dat hem nu de wanhoop overvalt ;
Die doch een vyant is van u goede genade,
Want sy mijn arme siel sou eeuwelycken schade :
Ontfanght o Heere ! doch het suyverst' van mijn hert,
110 Geeft 'dat mijn sonden mijn niet toegerekent wert :
Maeckt dat dit langh verdriet en smarte van ons beyden
My tot verlichtingh streck nu in mijn droef verscheyden.
Ach ! dat u lieven soon met sijn onschuldich bloet
Voor mijn ken-schuldighe de borchtocht voldoet.
115 Och ! ick ben uytgheteert en gae met smart betreden,
Den alghemeenen wech van d'ouwde langh verleden.
O Heere ! ick kijve niet, noch hadder niet met u,
Het sterven is mijn lief. Ist u, behagelijck nu ?
Want ghy hebt my gemaect, en moogt my weer ontmaecken
120 Wanneer 't u wel gevalt. 0 God ! voor alle saecken
Beveel ick u, mijn siel. 0 Salichmaker goet !
Ic geern geen ander vreugd, is soec geen ander soet,
Geen ander blyschap ach ! noch oock geen liever lusten,
Als by den Bruydegom van mijnen siel to rusten.
(VI, p. 116-125)
Varianten vss. 103-124 in III p. 569-570 ; daar draagt het als titel : Aendachtigh Gebedt.
105 uytgequeelde
107 van Hemelsche genade
110 Geeft dat my syne sond niet
111 Neemt my (die hier op aerd' als vremdeling most swerven)
112 In 's Hemels Borgery na een God-saligh sterven.
122 Ick Beer geen
Door de verandering van de vss. 111-112 werd het „gelegenheidskarakter" aan het stuk
ontnomen, evenals door de weglating van de vss. 1-102.
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Et qui sur moy ay emprainte la flamme
Qui embrasa noz coeurs de cest amour,
Lequel ingrat a ioue vn faux tour
105 Aux plus loyaux que iamais peut cognoistre
Le der soleil, alors qu it fait paroistre
Ses doux rayons sur les flotz escumeux,
De 1 Ocean : ah ! o Pere amoureux
Pere Ocean, puis qu'il faut que ie meure,
110 Et qu'assez proche en est le terme, & l'heure,
Souuienne toy de ma sainte moitie,
Et s'il y a en toy quelque
Si dans ton onde est encore grauee
D'vne Venus belle & chaste I Idee,
115 Fais que moy mort, tu guides quelque nef
Pour deliurer de malheur & meschef,
Et de la mort ceste dame assez belle,
Ceste prudente & chaste Damoiselle :
A fin qu'on oye encores de sa voix
120 Compter ma mort au Royaume Francois,
Et qu'on cognoisse au vray quel est le frere
Meurtrier du sang illustre de son pere.
O Dieu qui vis eternel tout puissant,
Voy en pitie cest homme languissant,
125 Et ne permetz qu'vn desespoir l'accable
Pour a iamais le rendre miserable :
Recoy, Seigneur, de mon Coeur le pur don,
En me donnant de mes fautes pardon :
Fais que les maux, & longue penitence
130 De nous icy, me serue d'allegeance,
Et que le sang de ton fils Bien ayme
Soit mon garant : ah ! ie suis consume
Et vais entrer la voye vniverselle
De toute chair, ie n'estriue ou querelle
135 Rien contre toy, it me plaist de mourir
Si tu le veux, & si c'est ton plaisir
Car tu m' as fait, & si peux me deffaire,
Et puis soudain d'vn seul rien me ref afire,
Entre tes mains, ie vais rendre, seigneur
140 Mon pauure esprit, c'est a toy, (5 sauueur
A qui mon lens tous ses desirs adresse,
Et qui ne veut autre ioye ou liesse,
Que de iouyr d'vn repos long & doux
Auec ce Dieu de mon ame l'espoux.
(VI, ed. Rouen, 1604, p. 195-220=200).
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IN MARGINE
TWEE NIEUWE EDITIES VAN BREDERO'S
„SPAANSCHEN BRABANDER"
G. A. Bredero's Spaanschen Brabander Jerolimo. Met aantekeningen van Dr.
F. A. Stoett. Herzien en van een inleiding voorzien door Dr: B. C.
Damsteegt. Klassiek Letterkundig Pantheon 121/122. N.V. W. J. Thieme
& Cie – Zutphen, 1968, 182 blz., f 4,50. (In deze kroniek verder aangeduid als D)
G. A. Brederoods Spaanschen Brabander lerolimo. Ingeleid en van toelichtingen
voorzien door H. Prudon s.j. Van Gorcum's Literaire Bibliotheek XIV.
Van Gorcum & Comp. N.V., Assen, 1968, 217 blz., f 22,90. (In deze
kroniek verder aangeduid als P)
1. DE TEKST

Beide edities steunen op druk B, de oudste gedateerde en door Verdenius in
Ts XLIV (1925), blz. 251- als beste grondslag voor editie aangewezene. Anders
dan Van Rijnbach, die deze tekst in gemoderniseerde spelling weergaf, willen
zowel D als P de oorspronkelijke spelling handhaven.
P is een diplomatische uitgave, de eerste van druk B. Er werd gestreefd naar
een zo scherp mogelijke weergave van het oorspronkelijke werk, o.m, met gebruik
van de micrometer voor het beoordelen van de verschillen in spaties. De gewone
afkortingen werden evenwel stilzwijgend ontbonden, het rusCteken / werd, overal
door een komma vervangen. Over de verbetering van klaarblijkelijke drukfouten
en de aanpassing van enkele leestekens wordt in een lijst van Veranderingen
achteraan nauwkeurig rekenschap afgelegd.
Als diplomatische uitgave is P uitstekend verzorgd. Toch hebben we enkele
opmerkingen. De paginering van de oorspronkelijke druk is jammer genoeg niet
aangegeven. Ook werden de bladspiegels van de prozagedeelten zonder bedenken
gewijzigd, zodat de regelnummering enkel voor P en niet voor druk B geldt.
Het is evenmin mogelijk gebleken de sprekende personen op dezelfde regel
als het eerste vers of versgedeelte van de claus te plaatsen. De spati&ing werd
nauwkeurig geeerbiedigd, maar toch heb ik, zonder aan dit punt ) speciale
aandacht te schenken, vastgesteld, dat zich uitzonderingen svoordoen, b.v.
nochbroot in vs 970. Uit de vergelijking met D en met druk B (ik raadpleegde
het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek te Gent, nr. 6880 6) is ,me gebleken
dat P op enkele heel zeldzame punten van B afwijkt : 194 thuys i.p.v. 'thuys ;
220 suyker-bosjes i.p.v. suycker-bosjes ; 392 looper, vechter i.p.v. loopert, vech98

tert ; 704 ghepuffel waar ik met D ghepufsel lees ; 720 dacht i.p.v. docht ; 764
eeuwigheyt -i.p.v. eeuwicheyt ; 985 waerdigh i.p.v. waerdich ; 1079 bespreken
i.p.v. bepreken ; de Keure vanaf 1149 staat in dezelfde letter aangegeven als de
verzen, waar in B deze in gotisch, gene in romein gedrukt staan en P de romein
gewoonlijk door cursivering weergeeft ; 1248 de versregel springt ten onrechte
in ; 1303 dattter (klaarblijkelijke drukfout) ; 1349 me daar i.p.v. me vaar ;
1382 waaren i.p.v. waren ; 1411 'khede i.p.v. 'k heve ; 1427 sluyta en Piere le
son, waar ik in het geraadpleegde exemplaar beslist fluyta en Piere le fon lees ;
1462 tegens i.p.v. teghens ; 1571 Robben i.p.v. Nobben ; 1664 TUsje i.p.v.
Lrfsje ; 1699 lichtveerdigh i.p.v. lichtveerdigh ; 1932 seggen i.p.v. segge ; 2084
lienden i.p.v. liende ? ; 2162 lyden i.p.v. Wen. (De eerst aangegeven vorm is
telkens die van P).
D streeft geenszins naar een diplomatische uitgave, maar veeleer naar een, die
voor het schoolgebruik aangepast en leesbaar is. Volgens de verklaringen van de
editeur is de interpunctie van B zoveel mogelijk gehandhaafd, maar met vervanging van het schuine streepje door een komma en van de dubbele punt door
puntkomma. Brero's puntkomma wordt veelal door een dubbele punt weergegeven. De hoofdletter I, die in B zowel i als j kan betekenen, is in overeenstemming met de foneemwaarde als I of J gedrukt. In werkelijkheid gaan Damsteegts
ingrepen veel verder. Zo past hij hoofdletters/kleine letters bijna overal aan het
hedendaagse gebruik aan ; past hij de interpunctie dwarsdoor aan het hedendaagse gebruik aan ; cursiveert hij niet Hies wat in romein staat, maar alleen
de sprekende personen ; gaat hij in de spatièring vrij willekeurig te werk. In die
omstandigheden vraagt men zich of : waarom dan niet het hele schriftbeeld aan
het moderne aangepast, zoals Van Rijnbach het deed ? Die vraag wordt nog
veel klemmender, wanneer men de spelling even nauwkeurig onder de loupe
neemt. Dan blijken er, vooral wat y/ij, g/gh, ghlch, ae/aa, c/ck, o,/oo enz.
betreft, tientallen, zo al niet,, alles samen, in de honderden afwijkingen van B
te bestaan !
Het is niet onbekend dat de uitgaven van het Klassiek Letterkundig Pantheon,
hoe nuttig en verdienstelijk de hele opzet ook is, vaak slordigheden vertonen,
m.n. wat de correctie betreft ; al deze afwijkingen mogen dus wel niet op
rekening van de editeur geschreven worden. Die loutere spellingfouten tasten
trouwens de tekst niet aan. Maar op al te talrijke plaatsen gebeurt dat wel :
20 voorschoot i.p.v. vorschoot ; 45 Moor i.p.v. Maar ; 141 alsmender i.p.v.
asmender ; 179 of men i.p.v. of als men ; 181 verstaat i.p.v. verstoot ; 196 die
i.p.v. de ; 197 vermaagtschapt i.p.v. vermaagschapt ; 210 Moor i.p.v. Maar ;
222 assekick i.p.v. asseki/ck ; 242 al i.p.v. als ; 243 minage i.p.v. minagie ; 255
als i.p.v. as ; 265 niet i.p.v. nie ; 275 Kompagnie ; i.p.v. kompangie. ; 294 me
i.p.v. men ; 305 dat ick niet i.p.v. dat ick min niet ; 354 oft i.p.v. of ; 399
scheetsche i.p.v. scheechtsche ; 447 So i.p.v. Sy (volgens D een drukfout) ; 491
Een i.p.v. En ; 506 wat i.p.v. ; 540 Heerschap i.p.v. Heerschip ; 733
knechjens i.p.v. knechsens ; 693 proeft i.p.v. proef ; 991 Hof-joncker i.p.v. Hof99

jancker (D bedoelt hier een emendatie, maar de vorm van B wordt overtuigend
verdedigd door P) ; 1011 So mocht de i.p.v. So mocht haar de ; schieljick haar
verrassen i.p.v. schielijck eens verrassen ; 1030 moetmen i.p.v. moetje ; listich
i.p.v. lustich (ook als emendatie bedoeld ; P verdedigt de lezing van B met
goede argumenten) ; 1051 selven eerst beginnen i.p.v. selven beginnen ; 1053
snuyter i.p.v. snuyver ; 1060 men i.p.v. mijn ; 1093 ghequest i.p.v. ghequetst ;
1112 koontje i.p.v. koontjen ; 1154 eindigt bij D ten onrechte op ? ; 1267 en
i.p.v. een ; 1273 want i.p.v. wat ; 1348 titteltje i.p.v. titeltje ; 1364 Jut als sprekende persoon vergeten, waardoor de claus op het actief van Els komt te staan ;
1433 om stucken i.p.v. stucken (als emendatie bedoeld) ; 1450 Heer ! helpt !
helpt ! i.p.v. Heer ! help ! help ! ; 1500 dat voor een i.p.v. dat een ; 1601
Brabant i.p.v. Brabrant (als emendatie bedoeld, maar P verdedigt overtuigend
de lezing van B) ; 1616 reverentelfick i.p.v. reventeliick ; 1618 salueerde i.p.v.
salveerde ; 1705 Dan i.p.v. Dat ; 1762 Het i.p.v. Hy ; 1788 twee i.p.v. twie ;
1790 ick een i.p.v. ick wel een ; 1799 ien (ien-) loopende i.p.v. ien loopende ;
(zie bespreking der aantekeningen) ; 1836 datse i.p.v. dace ; 1881 dat i.p.v.
dats ; 1970 Geraert voor het vs is vergeten, zonder erg evenwel ; 1978 hier de
i.p.v. hier is de ; 1981 olye i.p.v. oly ; 2014 Dat i.p.v. IT/at ; 2033 Daar i.p.v.
Dat (door D verantwoord) ; 2050 Brabander i.p.v. Brabrander (zie boven, bij
vs 1601) ; 2111 wongden i.p.v. swongden ; 2121 hebben i.p.v. hebbent ; 2139
ick i.p.v. 'k ; 2170 of i.p.v. en ; 2178 myn i.p.v. my ; 2190 maacket i.p.v.
maacktet. (De eerst aangegeven vorm is telkens die van D). Vaak genoeg komt
de verandering overeen met een verbetering. Maar Dr. Damsteegt zal het met
mij eens zijn, dat zulke emendaties, hetzij aan de hand van een andere druk,
hetzij zelfstandig, in een tekstuitgave niet stilzwijgend mogen gebeuren. Al met
al wijkt zijn uitgave, zij het in (een overvloed van) details, aanzienlijk of van
de tekst van B.
2. DE AANTEKENINGEN

Zoals men weet krioelen tekst en taal van Spaanschen Brabander van problemen,
waardoor vaak zeer uiteenlopende oplossingen voorgesteld zijn. De annotaties
van beide uitgaven verschillen dan ook soms aanzienlijk van elkaar. Toch mogen
ze, zowel voor P als voor D, uitstekend genoemd worden. Beide editeurs geven
hun toelichting vooral in voetnoten ; op een aantal problemen gaan ze achteraan
de tekst dieper in. D, klaarblijkelijk beperkt in zijn plaatsruimte, reserveert
zulks voor enkele belangrijke interpretatieproblemen ; voortdurend blijkt evenwel
dat hij de problematiek en de literatuur door en door kent, en zeker in staat
was, er uitvoeriger op in te gaan. P kent die beperking niet. De verwijzingen
naar aantekeningen achteraan zijn dan ook legio en op de flap van het boek
mag inderdaad gezegd worden dat bier een samenvatting wordt geboden van
de tot nu toe over Spaanschen Brabander geschreven studies en kommentaren.
Daarbij sluit trouwens een zeer volledige literatuurlijst aan.
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De bespreking van de aantekeningen zal, in de gegeven stand van zaken,
uiteraard subjectiever zijn. We wensen ze daarom in te delen in drie stukken
a. de plaatsen waar de annotatie van P onze voorkeur geniet ; b. de plaatsen
waar we die van D verkiezen ; c. de plaatsen die voor andere uitleg dan de
verstrekte vatbaar zijn, of waarbij vragen open blijven.
a. Voorkeur voor P
De aantekeningen van P munten uit door 1. de talrijke, vaak zeer relevante
verwijzingen naar andere werken van Brero, of naar blijspelen van andere auteurs
als Hooft en Coster ; 2. de verwijzingen naar Boshouwers' studie over de Franse
leenwoorden bij Bredero ; 3. occasionele beschouwingen over letterkundige waarden als klank en ritme. Deze drie aspecten ontbreken bij D nagenoeg helemaal.
Nu volgt een detailbespreking. De regelnummering is die van P.
Opdracht 13 vermaacklicheyt (niets bij D) ; 32 met sampt (idem).
Tot den goetwillighen Leser 11 lel#ckheden (liever „vergrijpen" dan „gebreken") ; 42 rechtsche of averechtsche (liever „wijze of onwijze" dan „die
dezen titel met recht of ten onrechte voeren", zie Aant. bij P).
Inhoudt 2 (onnauwkeurig gespelde weergave van de juiste titel van de
Lazarus van Tormes).
Het spel zelf. 60 soecktege (taalkundige uitleg niet bij D) ; 66 als
Emdenaar kan Robbeknol niet gelden als zuiver vertegenwoordiger van Amsterdam (niet bij D) ; 74 verstonder (niets bij D) ; 80 voorlo pen („ingrijpen", niet
„voorspraak") ; 127 schennen (liever „te schande maken" dan „uitschelden")
128 selfste („zelfs de", niet „zelfs") ; 160 contrast met 162 (niet bij D) ; 175de „taalkwestie" (niets bij D) ; 196 jottoosse (liever „gebrekkige, primitieve"
dan „plompe, onbeschaafde", zie Aant. bij P) ; 207 de rederijkers (niets bij
D) ; 208 de parodie (niet bij D) ; 224 de leenwoorden (niets bij D) ; 225 de
situatie (niets bij D) ; 229 annimeren („tot nieuw leven wekken", interessant
voorstel van P) ; 245 since Galperts nacht (D neemt de uitleg van Enklaar over,
die door P overtuigend weerlegd wordt) ; 274 eventuele allusies op Rodenburg
(niets bij D) ; 365 allusie op de gehangenen (niet bij D) ; 410 of (= „van"
– niets bij D) ; 423 verband met Amersfoort (niet bij D) ; 488- verwijzing
naar Knuvelder (niet bij D) ; 526 probleem van Jerolimo's kerkgang (niets
bij D) ; 533 implicaties van Riche' (niets bij D) ; 535- Robbeknols monoloog en
de bron ervan (niets bij D) ; 579 dubbelzinnigheid bij gaende maecken (niets
bij D) ; 693 trafeycken (veel grondiger bij P) ; 716 Jerolimo's gebaar (niets
bij D) ; 780 probleem rond vijf (niets bij D) ; 780- pleidooi voor Trijn (niets
bij D) ; 793 des 's Meys daran (niets bij D) ; 794 inde Kathuysers (liever de
buurt dan een welbepaalde herberg) ; 823 al waar sin hair van gout (niets bij
D) ; 825 Neeltje (niets bij D) ; 858 Hanssens (liever „van Hans" dan „van
Hanssens") ; 924 smullen (grondiger bij P) ; 953 de May, zijn Hovaerdy (het
behoud van de komma laat P toe, de verleidelijke hypothese te maken van
Hovaerdy als verklarende bijstelling bij de May in de betekenis van de „worm"
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die Jerolimo gek maakt) ; 972 daar staat geschreven (niet in de Schrift – niet
bij D) ; 1014 op een stroowis (toepasselijk op Duitsers, niet bij D) ; 1259
schrobber i(„uitzuiger", niet „schobbejak", zie WNT) ; 1277 as 't is (liever
„alles goed en wel" dan „zoals je zegt, juist") ; 1284- Wat gafjer wel 0192.
bij D) ; 1290 het beulschap (niets bij D) ; 1337 Lobberich enz. (niets
bij D) ; 1351 ick wort schier aars (liever „ik raak bijna buiten mezelf" dan „ik
word er haast een ander mens van") ; 1361 aalwaarich (liever „betweterig" dan
„verdrietig") ; 1374 een Kaars in nacht (volledig en juist bij P) ; 1613 verband
met de titel (niet bij D); 1631 de kay (volledig bij P) ; 1650 verval (= „schrijfgeld" – niets bij D) ; 1660 puntich („precies" liever dan „zindelijk") ; 1730
prol (niets bij D) ; 1735 gevongen (P wettigt overtuigend „aangetrouwde",
liever dan „verzonnen") ; 1752 't ondeuchdelUck (geen taalk. uitleg bij D) ;
1776 gerechtige saack (liever „gerechte" dan „rechtszaak") ; 1779 leses, speldes
(beter verantwoord bij P) ; 1799 ien loopende (= „iemand die to voet gaat",
en niet ien ienloopende „een vrijgezel") ; 1810- overeenkomst van IV, 5 met
Costers Tiisken, vs 395-459 (niet bij D) ; 1820 sleper („lijder aan een ziekte"
liever dan „impotente") ; 1823 (liever „je schiet er niks mee op" dan „haast
je maar niet, maak maar zo'n drukte niet") ; 1836a voor Byateris bedoeld (niet
bij D) ; 1838- Robbeknol spreekt afwisselend tot Geraert en tot Byateris (niet
bij D) ; 1867 negenmanneken (negen mijten, niet zes) ; 1892 het heiliedje
(D beperkt zich tot verwijzingen) ; 1895 om ien haverstroo („zonder omhaal"
genuanceerder dan „dadelijk") ; 1908 wet-spul (liever „gokspel" dan „strijd
om het geld") ; 1910 probleem van Klaasje Vet (niets bij D) ; 1916 Hoe
vaart ? (vollediger bij P) ; 2014 Is Otje een zelfportret van Bredero ? (niets
bij D) ; 2073 verder gebruik van b i.p.v. B (niets bij D De hoofdletter was
op, zegt P terecht ; j a, op een na, want de naam van de drukker, Biestkens,
staat helemaal naar behoren gedrukt onderaan de laatste bladzijde !) ; 2139
versin (liever „bedenk" dan „vergis") ; 2228- gericht tot de leden van de
Brabantse kamer ? (niets bij D).
b. Voorkeur voor D
D geeft uitvoerige aantekeningen over alle Amsterdamse realia die in
Spaanschen Brabander voorkomen. Op dit stuk blijft P rudimentair.
Opdracht. Over Jacob van Dyck en zijn titels (niets bij P) ; 19 Daniel
Heinsius en zijn Lofsang van lesu Christo (niets bij P).
Tot den goetwillighen Leser 20 dese laatste (liever „de huidige" dan „de
voor het laatste oordeel staande") ; 47 suyverheit („ingetogenheid", „kuisheid"
liever dan „oprechtheid").
Tot den Leser 61 suyver, net (verband met de spin – niet bij P) ; 64 verband
met het blazoen der Academie (D uitvoeriger).
Inhoudt 2 Laserus de Tormes (in noot opgave van literatuur bij D).
Het stuk zelf. 318 't rolletje (D vollediger) ; 328 Doctor Schol (niets bij P) ;
acte van faillietverklaring niet bij P) ; 387 in een
354 pam pieren harnas
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stoep (niets bij. P) ; 481 zielen (mogelijke verklaring uit het Zaans dialect
niet. bij P) ; :517 den ouwen Wolf (niet ter zake doende commentaar bij P) ;
545 Tresoor (interessante verwijzing naar de Lazarus bij D) ; 631 versconstructie
(duidelijker dan bij P) ; 673 voor een paer (P denkt alleen aan „paring", wat
ondanks aanwezige allusie toch te beperkt is) ; 715 houwt („halt" liever dan
houwt op „pas op") ; 729 Tans knecht (hier niet noodzakelijk „soldaat") ;
893 toens („toen", niet „ten onzent" ; de verklaring ging toe = „tastte toe"
voldoet) ; 1149 (alle verwijzingen naar de keure bij P verkeerd genummerd op
1148/1 enz.) ; 1259 veughelen (de onmisbare sexuele allusie ontbreekt bij P) ;
1279 na zijn gat veteren (liever „achter zijn broek zitten" dan „voor zijn raap
steken") ; 1295 een maant (D wijst terecht op de foutieve syntaxis en op Van
Rijnbachs conjectuur „een moort") ; 1315 Arminiaens (D wijst terecht op
anachronisme zie verder onder 3. Interpretatie) ; 1330 boogjes (D vollediger) ; 1355 dais nou alliens (liever „het doet er niet toe wat''' dan „dat gaat
nou in een moeite door") ; 1388 011andtsch (P wil het ontbreken van de h
ten onrechte tot het Westvlaams beperken) ; 1434 te Leuven Pater (weinig
waarschijnlijke verklaringspoging van P) ; 1481 („ik dacht er niet aan om ook
maar iets weg te leggen", niet „toen leerde ik voor geen cent iets aan 't huishouden te doen") ; 1668 daar houw ick me Beck me („daar zou ik voor bedanken" liever dan „ik doe net of ik dat niet opmerk", zoals blijkt uit andere
vindplaatsen 1804 en Griane 1346) ; 1720 een goet jaar (niets bij P) ; 1735
familieverhoudingen bij Jan Hagel (niets bij P) ; 1775 inconsequentie bij
Byateris i.v.m,. Miester Bartels (niet bij P) ; 1786 erfgoet (= „boedelbeschrijving", naar Van Rijnbach niets bij P) ; 1873 Een Roggestiaart in ou jaers
(P wil er „een pak op je donder" van maken ; zijn beroep op Halma een
andere uitdrukking ! overtuigt mij niet ; ik houd het met D bij de traditionele
verwensing) ; 1899 penningjen (juiste nuance bij D) ; 1904 rich voor dich
(„wees voorzichtig" liever dan „zorg voor jezelf") ; 1937 Joannes Pillorum
(niets bij P) ; 1959 Geraerts gehaspel met stadhuiswoorden (niet bij P) ; 2005
preseance-kwestie (verkeerd bij P : de schout verleent in 2004 geen voorgang
aan de notaris, hij dringt alleen aan op spoed, nu hij meegaat) ; 2020 vlack
(uitleg bij P als „vlag" vrij onwaarschijnlijk) ; 2030 seckt (juister bij D) ;
2061 ghedaan (liever „op zicht gestuurd" dan „geleverd") ; 2067- niet Jasper,
maar Joost is de goudsmid (P ziet dat niet zie verder onder 3. Interpretatie) ;
2078 het macher na zen (liever „het ligt eraan" dan „je kunt best gelijk
hebben", wat immers door het vervolg tegengesproken wordt) ; 2130 goe gront
na („met steekbrieven
(D verwijst terecht naar de Lazarus) 2170 schrijven
vervolgen" liever, dan „per brief informeren").
c. Open blijvende vragen
Opdracht. 15 uytschattert (D beef t : „luid verkondigt", P : „laat uitstralen".
Oorspronkelijk in elk geval een klankwoord. Mijn voorkeur gaat naar D).
Tot den goetwillighen Leser. 35 kenschuldige (de gegeven verklaring : „die
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hun schuld kennen" (P) of „zij die zich van hun schuld bewust zijn" (D)
bevredigt me niet ; m.i. staat het woord in contrast met vrye (r. 38) en betekent
het : „zij die niet onbevangen kunnen oordelen ingevolge hun slecht geweten") ;
97 U.L. (D heeft „Uwer Liefde", P „ulieden". Voor die laatste vorm lijkt
Bredero mij nog wat vroeg. Voorkeur voor D).
Het spel zelf. 9 alles (de totnogtoe meest overtuigende verklaring is die van
Knuttel : vol lanen („allees") van aangenaam geboomte) ; 67 dat komt snel
(de uitleg van P : „dat is aantrekkelijk" ironisch hoort m.i. gekoppeld aan
de door Van Rijnbach vermoede „aardigheid" i.v.m. het woord potschiiter) ;
264 de beste gheesten („de geestrijkste kerels" oppert P. Ik blijf de voorkeur
geven aan Knuttels „de gezelligste kameraden") ; 294 gantsch lichters (deze
bastaardvloek blijft een raadsel ; liever nog met Van Rijnbach en P aan de
heilige kandelaars gedacht, dan, met D, aan zon en maan) ; 397 sy moetet al
mee hebben (P opteert voor Verdenius' verklaring : „ze zal wel alles wat ze
heeft bij zich hebben", op grond van, het nazinnetje sou sy niet ?, dat z.i.
moeilijk gaat indien moet „moeten" of „willen" betekent. D vermeldt ook deze
mogelijkheid, maar hij blijft Stoett trouw met de verklaring „ook Klaasje
Boelen wil niet minder wezen dan een ander" („alles wat de anderen hebben,
wil zij ook hebben"). Ik twijfel nog, al blijf ik niet ongevoelig voor de argumentatie van P) ; 520 gruys (D houdt het bij de gangbare opvatting dat Jerolimo
de scherpte van zijn rapier op zijn nagels beproeft. P meent, dat dan de bijwoorden dick en vol moeilijk gaan. Hij oppert dat Jerolimo op het bed slaat,
zodat daar een stofwolk uit opstijgt. Zijn bezwaar betreffende dick en vol lijkt
nogal logisch, maar Jerolimo's woordenschat neigt nu eenmaal naar het overdrevene. gruys als „stof uit een bed" is wel niet onmogelijk, maar toch ook niet
gewoon, terwijl daer af m.i. niet „daaruit" kan betekenen. Daarenboven spreekt
de Lazarus uitdrukkelijk van de nagelproef en we kennen Brero's bevreemdende
trouw aan vele onbelangrijke details van zijn voorbeeld. Alles samen lijkt mij
D's verklaring altijd nog de meest waarschijnlijke) ; 527 mayn houten Paternoster (volgens de traditionele opvatting wordt dit vers terzijde gezegd, een
zinspeling temeer op Jerolimo's armoede. P meent : „de echte monnikenrozenkrans was en is van hout. Deze opmerking is weer ter meerdere eer van Jer:
hij is een vroom en ingewijd man". Ondanks vs 1434: by was noch to Leuven
Pater, geloof ik niet aan deze interpretatie ; m.i. kon Brero's publiek die allusie
niet snappen, terwijl die op de armoede voor de hand lag) ; 566 Neen bygut
Trijn (voor zover ik kan zien is het totnogtoe aan niemand opgevallen, dat die
door Trijn gesproken claus tot Trijn zelf gericht is. Ze kan zich natuurlijk zelf
aanspreken, terwijl ze zich in de herinnering aan het verkneukelen is, maar in
de hele context is dit vrij onwaarschijnlijk. Twee oplossingen zijn mogelijk :
1. ofwel moet het in 566 An heten ; dan blijft de Claus gesproken door Trijn,
wat past met vs 729 2. ofwel is An aan het woord tot 573 en wordt 574 door
Trijn gesproken. Ik meen dat de claus best in de mond van Trijn past en
verkies de eerste oplossing wel jammer van het vers, dat met Trijn veel sterker
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klinkt) ; 567 een Kan ... werpen door de Glaasen (de gangbare opvatting houdt
dit voor een concrete kunst. D beschrijft zelfs hoe het gebeurde. P knoopt aan
bij de interpretatie die Jo Daan in haar editie van de Klucht van de Koe (1963)
van vs 347 aldaar geeft : „in enen opdrinken, naar binnen slaan". P houdt de
uitdrukking dan ook voor Auidelijk figuurlijk" en „De kan door de ruiten
werpen" voor „geen werkelijk gebeurd felt, maar een door de taal mogelijk
geworden fantasie". lk moet bekennen dat mijn dunk van de kunst der 17e
eeuwse drinkebroers hoog genoeg is om de uitdrukking letterlijk op te vatten) ;
639 Provinciale Maecht (algemeen volgt men De Vooys, die hier de overname
in ziet van de aanhef van J. S. Kolms Nederlants Treurspel (1616) en meent
dat Bredero spot „met de opgeschroefde taal van een Brabantse kunstbroeder".
Maar waar P Provinciale als „Provencaalse" interpreteert, kunnen we hem niet
volgen. Volgens het WNT heeft het woord bij Kolm betrekking op „provincie"
als een kerkelijke eenheid. Kan Provinciale niet gewoon verband houden met de
Nederlanden, als de zeventien of de zeven Provincien ?) ; 660 een vuyst in u
oogh (D volgt Stoett : „een klap in je gezicht (wordt je niet geweigerd)".
P meent dat Trijn toestemt, maar er terzijde aan toevoegt : „ja op je ogee !".
lk geloof niet aan een terzijde, maar hoogstens aan een woord van brutale
coquetterie, dat door de betrokkenen niet verkeerd verstaan kan worden. Uit
de hele scene blijkt immers dat Trijn Jerolimo niet ongenegen is (vs 657, 665-,
694-). An zegt zelf in 726 „'gut Trijntje het scheen dat by u wel bevil", en
het smalende antwoord van de ontgoochelde hoeft niet veel te betekenen) ;
785 al wat dat vroech opstaat (Voor D is de regel niet duidelijk. P poogt een
verklaring te vinden Tangs personificatie. Hij vat de uitdrukking dus letterlijk
op : „de dingen die vroeg opstaan", „alles wat 's morgens vroeg alleen maar te
krijgen is". De bedoeling is dus, zegt hij : „als er ergens een voordeeltje te
behalen viel, zorgde Trijn dat ze er op tijd bij was". De verklaring lijkt me
aannemelijk) ; 916 siet z#n ghesicht eens vryen (D meent dat vryen hier
„smeken" betekent, P geeft het weer door „zich verlustigen (aan 't voedsel) ".
M.i. heeft het hier de betekenis „dingen naar iets") ; 937 'twil my ontsyghen (P
interpreteert : „'t wordt mij te veel", D meent dat het eten van Robbeknols
schoot dreigt te vallen. Het eerste lijkt me uitgesloten na voorafgaand holla.
Kan het eten dreigen te vallen door de haast waarmee Jerolimo toetast ? Anders
zijn zin en bedoeling van het vers moeilijk te begrijpen) ; 982 Dits niet, niet,
niet, niet, niet, niet, niet (Door het zevenvoudige zeggen van niet is er een voet
teveel in het vers. Michels stelt voor, een van de zeven te schrappen. D en P
behouden het zevenvoud, P omdat er „wel meer overvolle alexandrijnen in de
buurt" staan ; maar in geen van zijn voorbeelden stoort de onregelmatigheid
zozeer als hier. 1k voel het meest voor Michels' hypothese. Zaalberg dacht aan
twee groepen van elk driemaal niet, een voor de ponden, een voor de schellingen,
een voor de stuivers. Dit lijkt me helemaal mis ; m.i. gaat Robbeknol in elk
van de „duysent vouwen" van de beurs na of er niets in steekt. En het publiek
is zeker na het zesde niet de tel al kwijt !) ; 1063 Met die kaars ist achthien
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(voor dit moeilijk verklaarbare vers zoekt P een nieuwe uitleg, in samenhang
met het tweede lid van de regel : Elck bidt bier voor zijn vrienden. Hij denkt
aan de 18 kaarsen bij een begrafenis. Z.i. is de situatie : „Elk doet zijn, best de
ander een nette begrafenis, met kaarsen en gebed, te bezorgen". Een aantrekkelijke hypothese, al overtuigt ook zij me nog niet helemaal) ; 1112 een koontjen
(D, trouw aan Stoett, denkt aan een snee in de wang. P citeert Moortje vs 725
om „een muilpeer" plausibel te maken. Het materiaal van het WNT wijst
inderdaad in die laatste richting) ; 1205 Die niet van waar 'tbier is, maar van
wat merk is, konnen proeven („Ironisch bedoeld, meent P : ze weten zogenaamd
niet waar 't bier vandaan komt (gesmokkeld nl.), maar proeven wel welk merk
't is". D zegt laconisch : „niet niet slechts". Zo interpreteer ook ik) ; 1212
wat Boeren darter zijn, worden sy medestander (P denkt aan een contrast tussen
de boeren die boter smokkelen en steeds meer winst maken (1212-1213) en de
„onhandige biersmokkelaars, die er weinig op vooruitgaan" (1214-1215). M.i.
bestaat het contrast tussen de smokkelaars en de zogenaamde eerlijke kooplui die
accijns ontduiken. Voor 1212 volg ik De Vooys : al komen er ook boeren,
mensen van buiten, die deze praktijken nog niet kennen, zodra ze er eenmaal
mee bekend zijn, stelen ze even hard mee) ; 1318 If/at Hoch pres ick mijn (D
verklaatt : „nou ja, al zeg ik het zelf". Trijn gelooft dus inderdaad dat zij,
ondanks haar opvliegendheid, samen met haar vriendinnen de godsdiensttwisten
wel zou oplossen. P daarentegen meent : „maar wat sta ik mezelve toch te
prijzen, ik heb alweer mijn mond voorbijgepraat". Een heel verleidelijke hypothese, deze zelfcorrectie, waarbij de woorden van Jut in 1321-1322 heel goed
zouden passen. Maar we hebben diezelfde Trijn zopas alle perken te buiten Koren
gaan in haar scheldpartij, en bij zo remand geloof ik niet te best aan die vlugge
zelfkritiek. Trouwens, Jut zou haar vermaning dan wel wat anders formuleren) ;
1422 of 't een excecusijs plockje was (D, trouw aan Stoett, verklaart : ,,even
alsof het ons zo in de schoot was gevallen als het strijkgeld bij een verkoping".
P acht het waarschijnlijker dat Robbeknol hier een antwoord zoekt op de vraag
hoe zijn jonker aan dat geld gekomen is. Aan het bedrag te zien vermoedt hij
„dat Jerolimo op niet bijster eervolle manier aan het geld is gekomen, eigenlijk
door bedrog, want hij zou nooit een huis of zoiets komen". M.i. geeft Robbeknol
door zijn vergelijking vooral de orde van grootheid van het bedrag aan, al zal
de notie van onverwachtheid en onverdiendheid niet ver af zijn) ; 1594 Intel
(P vraagt zich af of met de Wafel het houten dwarsstuk met gaatjes bedoeld is,
waar de haren van de schrobber in vast zitten. Ik acht het weinig waarschijnlijk.
De duizend „tandestokers" die in de schrobber steken worden toch niet meteen
opgebruikt ?) ; 1651 lc en rekent heur niet na (P meent : „ik reken niet in haar
nadeel". In de context verkies ik de verklaring van D : ik reken haar inkomsten
(ook) niet na ; het gezegde wordt onmiddellijk door een bewijs van het tegendeel gevolgd, wat komisch werkt) ; 1858 debocy (voor zover niet aan een drukfout te wijten, is dit een leuk dubbelzinnig woord dat zowel „devotie als
„debauche" oproept. Kan Bredero het niet opzettelijk dubbelzinnig hebben
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bedoeld ? Er is toch al een verdachte coincidentie tussen Jerolimo's kerkgang
en zijn gesprek met de snollen) ; 2009 daar loopt somtijts vry wat ongder (D
zegt : „dat is niet altijd duidelijk te onderscheiden". P : „daar zitten vaak heel
wat lui tussen die niet deugen". M.i. dient het woord in de context gezien te
worden. Balich lijkt niet zeker te zijn van wat hij ziet. Hier ligt een direct
verband met de leus van het stuk Al sietmen de luy, men kent ze daarom niet.
D interpreteert vaartjes news is moertjes troost (2011) dan ook als „je hebt pas
zekerheid, wanneer iemand voor j e staat". Maar Brero speculeert hier telkens
heel zeker op obscene bijklanken, zoals P terecht laat opmerken) ; 2014 Otje
(P, aansluitend bij een traditie, beschouwt deze figuur als een zelfportret van
Bredero. D gaat op die vraag niet in. Persoonlijk sta ik huiverig tegenover
zulke identificaties. Otje lijkt mij veeleer een type te zijn, zoals het stuk ervan
krioelt, en wel gemodeleerd naar een kunstenaarsslag zoals Bredero het in zijn
milieu had leren kennen. Punten van gelijkenis zullen wel toevallig zijn).
3.

INTERPRETATIEPROBLEMEN

a. Figuren en scenes
De jongens. Reeds Van Rijnbach opperde dat Aart en Krelis, de plagende
jongens die optreden in I, 5 (volgens de verdeling van P), identiek zijn met de
in de lijst der speelende ghesellen genoemde en in I, 7 knikkerende en vechtende
Joosje en Kontant. D verdedigt die identificatie krachtig. P oppert in zijn aantekening bij vs 478 dat Floris de laatsten aanziet voor de eersten, die hem
geplaagd hebben, en blijkt daaruit de paren niet gelijk te stellen.
D roept als argument vooral de „omsluiting" in, die hij als structuurelement
in Spaanschen Brabander meent te onderkennen. De jongensscenes omsluiten de
eerste patriottenscene, het gezamenlijke optreden van Jerolimo en Robbeknol de
scene van de snollen, scenes met het Lazarillo-thema omsluiten scenes van
zedenschildering en omgekeerd. En dan vervolgt D : „Het is duidelijk dat voor
de werking van de omsluitingstechniek herhaald optreden van dezelfde personen
noodzakelijk is" (biz. 15).
Het argument overtuigt mij niet. Nog aangenomen dat de omsluitingstechniek
werkelijk een rol speelt in de structuur van het stuk, dan volstaat voor Naar
werking toch al dat de omsluitende scenes gelijkaardig zijn. In I, 5 heeft de
oude Floris het aan de stok met twee plagende jongens ; in I, 7 knikkeren twee
jongens, die dan gaan vechten en het uiteindelijk met Floris aan de stok krijgen.
Het aanwezige parallellisme volstaat m.i. ruimschoots voor de omsluiting. Maar
het is niet zo groot dat de identiteit van de beide koppels straatjongens er
dwingend uit volgt. Pro is hun twist met Floris, de gelijkheid van de daarbij
gebruikte scheldwoorden, het feit dat bovenaan I, 7 staat : „De twee jonghens"
(cursivering van LR). Contra kan men het volgende inbrengen. In I, 5 zijn de
jongens van bij het begin samen en solidair in hun geplaag. In I, 7 loopt Joosje
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knikkers te venten en wordt hij door Kontant tot staan gebracht en uitgedaagd.
Uit hun spel blijkt eerder vijandige rivaliteit dan vriendschap. Ze raken dan ook
spoedig hevig aan 't vechten, en slechts tegenover de gemeenschappelijke vijand
Floris vinden ze elkaar. Het is misschien jammer voor de economie van het stuk,
maar ik kan hier werkelijk geen dwingende redenen vinden om de jongensparen
te identificeren. Wel zullen ze, bij opvoering, door dezelfde spelers zijn uitgebeeld maar dat is een ander probleem.
Nadat het klad van mijn bespreking geschreven was, mocht ik op 13 oktober
jl. op de plenaire vergadering van de Zuidnederlandse de boeiende lezing van
Prof. C. F. P. Stutterheim over De slordige Spaanse Brabander beluisteren.
Prof. Stutterheim valt Dr. Damsteegt bij en brengt een interessant nieuw argument naar voren. Hij stelt vast dat, op enkele uitzonderingen na, de speelende
ghesellen in de lijst vermeld warden in de volgorde van hun eerste optreden.
Welnu, Aart en Krelis ontbreken in die lijst, maar Joosje en Kontant komen er
voor, onmiddellijk na Jerolimo en Robbeknol, d.i. op de plaats waar Aart en
Krelis optreden ! Het ligt volgens hem dan ook voor de hand, dat het Joosje
en Kontant zijn, die van in I, 5 met Floris in conflict staan. Hoe komen die
andere namen dan bovenaan deze scene te staan ? Stutterheim meent, dat men,
om alle leden van de Academie te laten meedoen, bepaalde rollen splitste en
dat Joosje en Kontant in I, 5 door een ander paar spelers werden vertolkt dan
in I, 7. Het omgekeerde dus van een gewone doublure. De namen van die
spelers kwamen dan door een toeval in de tekst terecht. Indien deze argumenten
waterdicht waren, dan zou deze scherpzinnige hypothese inderdaad de knoop
doorhakken. Maar zijn ze dat ? M.i. niet. Alles steunt op het parallellisme tussen
de plaats op de lijst der speelende ghesellen en het eerste optreden in het stuk.
Maar dit parallellisme is allesbehalve volledig. In zijn lezing wees Stutterheim
er zelf op, dat in de lijst de secretaris ontbreekt, en dat de schout, die samen
met deze optreedt bij de lezing van de ordonnantie, pas helemaal op het einde
vermeld wordt. Maar zelfs wanneer men abstractie wil maken van de scene van
de ordonnantie, dan staat de schout nog niet op zijn plaats ! Hij verschijnt
immers ten tonele onmiddellijk na de notaris, en voor de buren. Zo concluant
is deze volgorde dus niet, dat ik er een hele argumentatie op zou durven
baseren. Bij de bespreking die op de lezing volgde, bevestigde Prof. Keersmaekers, dat in de 17e eeuw, de personen op de lijst der spelers inderdaad vaak
verschijnen in de volgorde van hun optreden. Ik heb die kwestie even nagegaan
in een ander stuk van Brero zelf, nl. Griane. En daar lijkt werkelijk ook weer
zulk parallellisme bedoeld. Alles klopt, van Bouwen Langlijf tot en met Tarisius.
Maar dan begint het ook bier te haperen. Kardin, die vs 817 spreekt, wordt pas
genoemd na de keizerin en de jongen, dus bij zijn optreden in het vierde bedrijf.
Lyomenus staat er gewoon niet bij, evenmin als de page van vs 1913. Hermide
staat vermeld na, en niet voor Oudin. Friso, de laatst optredende persoon, blijft
eveneens onvermeld. Anders gezegd, zulke lijsten lijken toch maar zand om op
te bouwen. Ik sta ook erg huiverig tegenover de omgekeerde doublure. Kent
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men voorbeelden waar dit werkelijk is gebeurd ? Gewoonlijk hebben toneelgroepen eerder spelers te weinig dan te veel. Stutterheims redenering om van
twee oorspronkelijke naar vier namen te komen, laat zich trouwens evengoed
ombuigen ik kan de feiten ook zo interpreteren, dat er wel degelijk twee
jongensparen voorzien waren, die evenwel een echte doublure dan – door
slechts een paar gespeeld werden, waarvan de naam in de spelerslijst is terecht
gekomen. Natuurlijk is het mogelijk dat Stutterheim gelijk heeft. Hij heeft zijn
vermoeden alleen niet bewezen, en m.i. zelfs niet waarschijnlijker gemaakt dan
de tegengestelde hypothese. De wanorde in Spaanschen Brabander is nu eenmaal
zo groot, dat iedere interpretatie van gegevens, door andere gegevens onmiddellijk op losse schroeven gesteld wordt. Het kan zo geweest zijn, maar het kan
evengoed anders geweest zijn – strict wetenschappelijk gezien blijkt dit bij de
meeste problemeri de enige conclusie.
Het knikkerspel. Hier doen zich in hoofdzaak twee problemen voor : 1. is er
in vs 455 sprake van twee soorten spel ? 2. hoe verklaart men dat Kontant in.
473 schiet, en bij raken dus Joosje zou benadelen, maar dat juist Joosje volhoudt : Hy is geraact en Kontant dat tegenspreekt ? Voor het eerste probleem
aanvaard ik tenvolle de uitleg van D. Tegen de meeste commentatoren gelooft
hij niet dat Kontant twee soorten spel, „opschieten" en „stuiten", voorstelt. Hij
ziet het zo dat Kontant het met knikkers ventende Joosje voor de keus stelt :
„schiet op om een paar, als je durft, of je komt er niet door". Voor mij overtuigend. De problematiek van 2. is gecompliceerder. P. ziet maar twee mogelijke
oplossingen : ofwel staat er een drukfout en zijn de namen in deze passage
verwisseld, ofwel is er na vs 473 een tijdje stil spel. Hij verkiest het laatste.
D voelt meer voor het eerste : had Kontant na zijn dreigement in 473 er naast
geschoten, dan was er wel een reactie geweest. Hij heeft een elegance oplossing
klaar : de vermelding Loos je voor 474 was eigenlijk voor 473 bedoeld, en is
ingevolge een typografische vergissing een regel te laag komen te staan. Joosje
zou dus en het dreigement en de vreugdekreet uiten. D erkent zelf dat er een
moeilijkheid blijft ick set hem van Joosje en ick hou meeta van Kontant moeten
telkens voor een beurt gelden, en het is niet duidelijk wit ze juist doen. Ik zie
een ander bezwaar : ik kan niet geloven aan de typografische vergissing, want
de regel springt wel degelijk in op 474 en niet op 473 (nog iets dat alleen
druk B zelf onthult, en waarin de diplomatische weergave van P tekort schiet).
Het toevallig een regel te laag komen is dus wel uitgesloten.
De patriotten. Deze beide scenes, I, 6 en III, 2 en 4, steken vol problemen
1. Tot wie wordt vs 355 gericht ? 2. Wie zegt vs 366 ? 3. Wie zijn Thomas en
Harmen ? 4. De interpretatie van vs 1046- 5. De houding van Andries.
1. en 2. De situatie is deze. Floris drijft Jan in het nauw. Maar als de anderen
hem bijvallen, onthult hij aan Jan dat Thomas een bankroetier is (over de
twijfel aan deze interpretatie zie verder). Jan valt daarop uit tegen een Koopman
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van Aels huyden in vs 355, en toont in vs 363 aan Andries, die hij de bijnaam
giet-logen (gewoonteleugenaar) geeft, van waar hij de galgen voor de bankroetiers kan zien. Daarop valt Floris gnuivend in, en Jan gaat voort tegen
Thomas. P aanvaardt dit alles klakkeloos, en houdt de Koopman van Aels
huyden dan ook voor Andries. (Ook van Rijnbach doet dit). Nu is het waar
dat Andries Jan verweten heeft, het kind van onwaardige ouders te zijn. Maar
bevreemdend blijft a. dat op Floris' Hoort hier eens Jan Knol Jans Hoort hier
eens koopman van Aels huyden volgt, zonder een directe repliek te zijn ; b. dat
Jan Andries als bankroetier aanvalt, terwijl niet deze maar Thomas van bankroet
beschuldigd werd. D ziet het dan ook zo dat Jan hier Floris aanvalt, en hij
wijst het door druk B aan Floris gegeven vs 366 toe aan Thomas, die dan in
367 aangesproken wordt. Deze opvatting vergt natuurlijk een emendatie en
men kan het ook wel raar vinden dat Jan juist uitbarst tegen degene die net
zijn partij kiest en hem een wapen in de hand geeft. Daartegenover staat dat
Floris dan toch met de plagerij begonnen was. Ik voel veel voor D's verklaring.
Tenzij het toch alleen maar Bredero's doel geweest is, zijn publiek te vermaken
met oude mannetjes die mekaar verward voor bankroetier uitschelden (en van
wie de ene niet beter is dan de andere), zonder zich om een, onberispelijke
logische samenhang tussen de clauzen te bekommeren. Ik acht dit laatste beslist
niet uitgesloten.
3. Zowel D als P stellen Harmen gelijk met Thomas en aanvaarden, indien
ik het goed voor heb, ook de identiteit van deze laatste met de in vs 353 genoemde Deensche Tomas. D wijst daarbij uitdrukkelijk – en terecht – de identificatie van Harmen met Floris of : Harmen blijkt allesbehalve een kreupele,
zwakke oude man die zich tegen de jongens niet kan verdedigen. Wat spreekt
tegen de identificatie met Thomas ? Dat een identificatie tussen de drie patriotten uit I, 6 en III, 2 niet noodzakelijk is (we komen bier nog op terug) ; dat
Harmen uit Ditmars komt en Thomas „Deens" genoemd wordt – dit laatste
hoeft evenwel niet noodzakelijk een geografische betekenis te, hebben, het geografische verschil is overigens niet groot. Wat spreekt er voor ? D beroept zich
natuurlijk op de omsluitingstechniek, om de beide groepjes te laten samenvallen
– dit is voor mij geen argument. Maar Stutterheim heeft in zijn reeds vermelde
lezing een ander argument uitgespeeld, dat hij voor concluant houdt. In de
Inhoudt is er eerst (r. 16) sprake van Drie ouwe Klouwers, vervolgens, bij het
derde bedrijf, van De drie koele Troevers. Het woordje De bewijst z.i. dat
telkens aan deze1fde personen gedacht moet worden. Het spijt mij, maar ik ben
niet zeker dat men wat dan ook kan bewijzen aan de hand van de Inhoudt.
1. het spel van de jongens, 2. hun twist met Floris, 3. Floris zelf worden er
niet eens vermeld. I, 6 wordt er weergegeven met de woorden : Drie ouwe
Klouwers bewUsen met haar slechte manieren, spraack en kleedinghe, de oprechte
slechtheyt der Amstelredammers, en de Tjjdt, namentliick de Sterfte over meer
dan veertich Jaren. Niets is juist in deze passus : er zijn geen drie oudjes, maar
vier, en de vierde, Floris, heeft het leeuwenaandeel in dit gesprek ; ze bewijzen
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geen oprechte slechtheyt maar vertellen smakeloze mopjes over de dood, schelden
elkaar voor bankroetier, roddelen over andere oudjes met soms heel vuile
anecdootjes ; ze tonen de tijd , zodanig aan, dat niemand beide gegevens, de
Sterfte (1558), en over meer dan veertich Jaren (in de ja.ren '70), kan samenrijmen. Indien de opsteller van die Inhoudt geen onderscheid kan maken tussen
drie of vier oudj es, hoe zou hij ons dan kunnen zeggen of de drie oudj es in
III, 2 dezelfde zijn als de drie in I, 6 ? Als Welke drie, immers ? Trouwens, en
dat doet finaal de deur dicht, wil de opsteller van Inhoudt ons doen geloven
dat Ten derden (in het derde bedrijf LR), Robbeknol verhaalt den loop suns
levens, en sins avontuurs, terwijl toch iedereen die Spaanschen Brabander heeft
gelezen, weet, dat die passussen in I, 2 en I, 3 staan ! Indien er een ding is,
dat de slordigheid en het gebrek aan consequentie in de Brabander aan de kaak
stelt, dan deze Inhoudt, die Stutterheim dan nog door Bredero zelf geschreven
acht. Indien we dit laatste aanvaarden (en dat doe ik !), hebben we de keuze
tussen twee hypothesen. Ofwel wist Brero bij het schrijven van de Inhoudt zelf
niet meer hoe zijn stuk in mekaar stak. Ofwel zag zijn stuk er bij het schrijven
van deze Inhoudt anders uit dan datgene dat achter de Inhoudt werd afgedrukt.
Verkiest men het tweede, dan zal men opnieuw de problematiek van een of
meer volledige of gedeeltelijke proto-Brabanders moeten onderzoeken. Durft men
het eerste onder ogen nemen, dan vinden we hier een nieuw argument voor hen,
die staande houden dat Spaanschen Brabander, best als een allerlei zeden hekelende revue wordt beschouwd, door de schrijver in zulke omstandigheden samengesteld, dat hij zich om structuur en consequentie echt niet bekommerde, voldaan
als hij was met de vitaliteit en de vis comica van zijn taferelen. Misschien zijn de
twee hypothesen samen wel juist ! Maar terug ter zake. Persoonlijk zie ik de
noodzakelijkheid niet in, Harmen met wie dan ook te doen samenvallen. Maar
als men dat toch wil doen, dan is Thomas wel de enig mogelijke. Maar dan
moet men zich ook afvragen of Harmen eigenlijk geen prioriteit heeft : want
zijn naam, in III, 2, is rijmwoord op een niet onbelangrijk allarmen (1007) ;
zijn figuur komt goed uit de verf, terwijl Thomas' rol in I, 6 totaal verwaarloosbaar is ; zijn verhouding t.o.v. de twee anderen is duidelijk geprofileerd, wat
weer in I, 6 niet het geval is. De vergelijking tussen Harmen en Thomas pleit
zelfs voor een chronologische prioriteit van III, 2 in de zin van Kazemiers
theorie. Natuurlijk, indien Thomas Harmen is, ik bedoel, oorspronkelijk als
„Harmen" geconcipieerd is, dan rijst, zoals Dr. Damsteegt te Brussel in het
volgend verband liet opmerken, weer het vraagstuk van Deensche Tomas in
vs 353. Zou men, voor een keer, niet vergeten zijn de oude naam aan de nieuwe
aan te passen, en heette het avers oorspronkelijk Deensche Harmen ? Ik vind
dat de klank in het vers minder goed past. A fortiori is het vraagstuk gesteld,
indien men met Stutterheim hier een tweede geval van omgekeerde doublure
aanneemt want dan is Thomas alleen de naam van de tweede speler die de rol
heeft gespeeld, en is Deensche Tomas een andere figuur dan het personage
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Thomas... Dan valt dit naam-element weg bij de beoordeling van de passus
355-375.
4. P interpreteert vs 1047 als „laten we het hebben over algemene fouten
en zonder schuine taal". Harmen zou immers „bang (zijn) voor persoonlijke
aanvallen zoals loskomen in vss 1055 en 1066 vv." Ik geloof noch aan de
interpretatie noch aan de argumentatie. Want het is Harmen zelf die het vuur
opent in 1052 en Jan een snuyver en een groote dronckert noemt, toch wel een
persoonlijke aanval, meen ik. Ik interpreteer het vers dan ook als „ware woorden
over eenieders gebreken" – men hoeft ze zich maar niet aan te trekken.
5. Andries is een vrij inconsequente figuur. In I, 6 spreekt hij alles samen
8 verzen. Uit vrees of uit gene tracht hij Jan bij diens aanval op de bankroetiers
te sussen en brengt hij het gesprek op een ander thema. In III, 2 daarentegen is
hij de roddelaar die alles weet, zozeer dat Jan hem met een rondwarende geest
vergelijkt. In deze scene en de ermee samenhangende III, 4 spreekt hij nu niet
minder dan 87 verzen. Inconsequent is hij verder in twee passages van deze
dubbelscene. Hij vertelt het nieuws van de verkrachting in 1100-, maar reageert
er zelf op met machteloze verontwaardiging, in 1103 en vooral in 1106-.
Volgens P wil hij daar leuk doen, maar blijkens Harmens reactie in 1108 wordt
dat dan toch niet begrepen. Dan hebben we ook zijn rare houding na de lezing
van de keure. Zijn reactie is de eerste : is dat niet wel bedocht ? (1150) ; en
wanneer Harmen zegt dat er toch kritiek op zal komen, valt hij uit : toch alleen
maar vanwege het geboefte (1153-). Maar het is dezelfde Andries, die zes
regels verder meewarig vraagt, waar de armen dan wel heen moeten, als men
ze overal wegzendt.
Slotsom : zelfs indien men op Kazemiers stelling voortbouwend, alleen III, 2
als een behoorlijk bewerkte scene, en I, 6 als haastig lapwerk achteraf beschouwt,
dan nog blijft dat toneel krioelen van willekeur en innerlijke tegenspraak.
Monseur Rokes. In vs 1766 zegt Byateris dat zij de goederen van een zekere
Monseur Rokes zal laten verkopen. Zij doet dat als „Huysvrou" die, krachtens
een in de stad geldende rechtsregel, het eerste recht op vergoeding heeft. Maar in
vs 1772 heeft ze het over de deurwaarder Pieter Hinck,, die zijn huis (de lezer
verstaat : dat van Monseur Rokes) openbaar wil verkopen ; maar ook daarop
heeft zij voorrecht. D is de eerste die op het probleem wijst. Interpreteert men
Huysvrou als huisbazin, dan is Rokes haar huurder ; maar dan kan de deurwaarder Rokes', d.i. Byateris' huis niet verkopen. De minste moeilijkheid bi.edt
volgens D nog de hypothese, dat beide passages met mekaar geen verband
houden, en dat Byateris het eerst over het huis van Rokes en dan over dat van
Hinck heeft. Misschien is het niet uitgesloten, dat Rokes inderdaad in Byateris'
eigendom woont, maar zelf toch ook een huis bezit. Het waarschijnlijkst vind
ik evenwel, met D, dat Bredero „Byateris belachelijk (heeft) willen maken met
haar indrukwekkend gescherm met rechtstermen, door haar tegelijkertijd een
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totaal ongerijmde veronderstelling te laten uiten." Dat men een schuldenaar niet
kan straffen door iemand antlers' huis te verkopen, zal het 17e eeuwse publiek
zeker duidelijk zijn geweest. komt het trouwens vooral op Byateris' getater
aan, en hoe inconsequenter, hoe lachwekkender : zie maar hoe ze zich eerst in
alle rechtszaken steek acht, omdat ze daar Miester Bartel voor kan inspannen, en
hoe ze nadien die raadsman tot op de grond afbreekt. Logica moet men hier
overal niet zoeken.
De handwerkslui. De iijst der speelende ghesellen en de vermelding boven
V, 5 noemen Jasper Goutsmit. P tracht dit te doen kloppen met vs 2045 volgens
hetwelk Jasper aan Jerolimo tapijten en goudleer geleverd heeft, door te beweren
dat een leverancier van goudleer tot het goudsmedengilde behoorde ! Dat zou
dan toch uitdrukkelijk bewezen moeten worden. Ik meen veeleer, met D, dat er
een verwarring heeft plaatsgevonden tussen Jasper en Joost, die blijkens vs
2066- meer van een goudsmid weg heeft. Verder is ook in het toneel V, 5 de
onderlinge samenhang tussen de clauzen niet onberispelijk. Wanneer Otje er
voor uitkomt dat hij graag drinkt, vraagt Joost hem waar, daarbij een stuk of
vijf herbergen citerende. Als Jasper dan zegt : Min dunckt datje al de Herberghen van 't Langt schier kent, is dat toch wel een steek op Joost en niet op Otje.
Maar het heftige antwoord komt van deze laatste. Een bewijs van „kenschuldigheid" ? Of een inconsequentie zoals we er ook in de patriottenscenes hebben
aangetrof f en ?
Robbeknol. Ook de zo sympathieke Sancho Panza van het stuk is met enkele
vraagtekens omringd, en wel vooral in verband met de interne samenhang van
zijn persoonlijkheid. Hij verschijnt als een jongen die door vroegere heren uitgebuit werd, en zoveel leed en honger gekend heeft, dat hij zijn levensverhaal
niet zonder tranen kan besluiten. Hij heeft een hele bedrevenheid als bedelaar
ontwikkeld, maar kan ook zijn brood verdienen door uit boekjes voor te lezen.
Hij is een stevig realist, die weinig onder de indruk komt van holle grote woorden. Maar toch ook nog een groot kind, ten bewijze zijn reactie op de woorden
der weduwe, de manier waarop de spinsters hem onthalen en tegen de schout
beschermen, zijn weerloosheid na het vertrek van zijn meester. Zijn vergoelijkende aanhankelijkheid zelf past bij al het voorgaande, en dat is dan het gangbare
beeld van Robbeknol. In het stuk komen evenwel enkele passages voor, die hier
kwalijk mee samengaan. De eerste is de discussie over de „taalkwestie". Ik wil
gerust aannemen dat Robbeknol het voor het Hollands opneemt, en het Brabants
zijn verbastering verwijt, zelfs nog dat hij op de hoogte is van Professoren en
Doctoren van Leuven en van Leyen en van De Paus van Roemen met al ziin
Cardinalen. Maar dat hij jets afweet van de Vlaamse rederijkers, en zelfs van
vormen en geijkte uitdrukkingen, dat gaat boven zijn en boven mijn begrip...
De tweede is zijn reactie op Jerolimo's vrouwenlof : Ick gis datje my slacht,
ghy hebter veel by e weest (278). Dat kan men toch alleen zo interpreteren, dat
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Robbeknol heel wat ervaring heeft bij de maechdekens. Ook deze trek vloekt
met de rest van het beeld. Het derde punt dat mij stoort bij de arme hongerige
dienaar van vrekken en armoezaaiers die Robbeknol toch moet zijn, is zijn
nauwkeurige kennis, klaarblijkelijk op ervaring gebaseerd, van de lekkemijen
die men kan krijgen bij het kokje aan de Damsluis, bij Jannetjen Hoyschuur,
bij Piere le son, bij Pauwels wiens pasteien zo duur zijn, dat zelfs geld als
„een excecusijs plockje" daarvoor niet volstaat. Of is dit alles ironisch bedoeld,
zoals dat voor Jannetjen Hoyschuur met zijn dorre aaltjes en Piere le son met
zijn lekker goedje dat terzelfdertijd zo verbrancxst tey genoemd wordt, zeker
het geval is ?
Jerolimo. We hebben deze figuur voor het laatst gehouden, omdat ze de

belangrijkste is, en problemen die haar betreffen noodzakelijk een terugslag
hebben op het hele blijspel. In welke situatie verkeert Jerolimo eigenlijk bij het
begin van het stuk ? De verzen 25- verhalen dat hij te Antwerpen bankroet is
gegaan, doordat hij de Venusbuurt te zeer frequenteerde. Maar de rest is
allesbehalve duidelijk, zoals P het in zijn commentaar erkent. Zijn schuldeisers
lieten hem maar een paar mouwen houden „En voort gaf (hij) hoar al het
goeyken (dat hem) was vertrouwt,/ Van (zijn) ghebuurkens hier t' Amsterdam"
(29-30). Hij vreesde voor de schout, want als het werd aangegeven, zou deze
Jerolimo wel eens gevangen kunnen zetten, en : vrijheid boven al. Maar voor
zover zijn „ghebuurkens" hem naar hun eigendom zouden vragen, zal hij hun
wel iets op de mouw spelden. Hij heeft die zaken nu bijna een maand geleden
gekregen. Er zijn te Amsterdam immers „veel goeyen liens.../ Die op goedt
vertrouwen haar goeyken laaten bewaaren/ Aan andere, die (zoals daar
achter uyt mee vaaren" (38-40).
Deze situatieschets werpt verschillende vragen op : 1. Wanneer gaf hij aan
zijn schuldeisers de goederen die hem door bekenden uit de buurt waren toevertrouwd ? 2. Wanneer waren die zaken hem toevertrouwd ? 3. Voor welke
schout vreesde hij ?
Prudon verklaart als volgt : „Het lijkt hier op neer te komen, dat Jerolimo
zijn schuldeisers in Antwerpen tevreden heeft gesteld met waardevolle stukken
die hij tijdens een vroeger bezoek aan Amsterdam daar los had weten te krijgen.
Dat was voor hem de enige methode om uit handen van de Antwerpse schout
te blijven. Nu heeft hij de wijk genomen naar zijn kennissen in. Amsterdam, die
hij wel een rad voor ogen zal weten te draaien, als ze hem om hun bezit komen
vragen. Hij is zelfs van plan opnieuw munt te slaan uit de argeloosheid van
goedgelovige Amsterdammers. Zijn gebrek aan tijd en rust (vs 45) wordt dan
niet veroorzaakt door de angst voor schuldeisers (zoals ST. meent) maar door
zijn armoedige toestand (vs 46) : hij is juist in Amsterdam aangekomen, staat
op straat, moet geld zien te krijgen, voedsel, huisraad, misschien zelfs nog een
huis". Hij verwijst verder naar Verdenius, die vs 45 ook op de schuldeisers
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betrekt „en dat argumenteert uit het verder verloop van het stuk. Maar dan
(deel V) heeft Jer. door een nieuwe reeks oplichterijen de aandacht op zich
gevestigd."
P neemt dus een vroeger bezoek aan Amsterdam aan. Indien dat er geweest
is, en J. bij die gelegenheid de goederen heeft gekregen, dan moet dat alles een
maand te voren zijn gebeurd : vs 37 en vs 2049 dekken mekaar op dat stuk.
J. zou dus van kennissen in Amsterdam die goederen hebben gekregen, ermee
naar Antwerpen zijn gereisd, aldaar zijn schuldeisers hebben tevreden gesteld,
en dan doodarm terug zijn gekeerd naar Amsterdam. Ik acht dit uitermate
onwaarschijnlijk. Om van oude schulden of te geraken zou J. er nieuwe hebben
aangegaan, en dan uitgerekend van de plaats waar alles vereffend was, vertrokken
zijn naar de plaats waar de nieuwe schulden waren aangegaan ! ? Van die
nieuwe schuldeisers zou hij zich niets aantrekken, en alleen maar om zijn armoede
bekommerd zijn ? En Ps eigen voetnoot bij vs 901 dan („zodra men naar Jer.
zou informeren, zou 't mis zijn !") ? Ook met de tijd wil Ps voorstelling niet
kloppen. In I, 1 zou J. nog geen woning noch huisraad hebben, maar in V
kunnen Geraert en Byateris hem wel komen opstoken en beslaglegging vragen
met het oog op schadevergoeding ! Hoe fang duurt het stuk dan wel volgens P ?
Hij is het er toch zelf mee eens dat de vertoonde gebeurtenissen niet meer dan
vijf dagen in beslag nemen ? Ook al zou J. in die tijd door nieuwe oplichterijen
de aandacht op zich hebben gevestigd, het is toch niet voor die nieuwe dat hij
het bezoek krijgt van huisbaas, uitdraagster, handwerkslui e.t.q., want die komen
wel degelijk betaling vragen voor zaken die zij hem een maand te voren ter
beschikking gesteld hebben. Waarom zou J. trouwens uit vrees voor de Antwerpse
schout de wijk nemen, niet meteen, maar pas nadat hij zijn schuldeisers heeft
vergoed ? Het is daarenboven te gek dat hij de wijk zou nemen naar zogezegde
vrienden, terwij1 hij die alleen maar opgelicht heeft ; in het stuk heeft hij geen
vrienden, is hij helemaal op zichzelf aangewezen ; had hij vrienden dan zou hij
er ook, niet mee inzitten, dat men naar hem zou informeren. Tenslotte wordt de
voorstelling dat J. in I, 1 nog geen woning zou hebben, geenszins bevestigd
door andere elementen in het stuk, wel integendeel : J.s klachten over het
ongeluk dat hem achtervolgt sinds hij in dat huis woont, zijn voornemen om
tegen het einde van de maand te verhuizen, veronderstellen alle een langere
woontijd dan twee of drie dagen.
Pogen we een andere verklaring te vinden. Jerolimo is na zijn bankroet te
Antwerpen naar Amsterdam gevlucht. Maar zijn schuldeisers zijn hem op het
spoor gekomen en dreigen hem daar te laten vervolgen (het stuk speelt immers
voor de feitelijke scheiding tussen noord en zuid). Door aftroggelarijen in
Amsterdam is hij in het bezit gekomen van sommen waarmee hij de Antwerpse
schuldeisers tevreden heeft gesteld. Maar daardoor komt hij van de regen in de
drop : nu zullen, vroeg of laat, de Amsterdamse schuldeisers zich tegen hem
keren, ook al blijkt hij ze niet te vrezen. In die hypothese heeft zich dat allemaal,
de aftroggelarijen, het huren van een huis en van huisraad, voor een maand
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afgespeeld. Ook .deze oplossing biedt bepaalde bezwaren. Met die schuldeisers
in Amsterdam zou. J. zich inderdaad zoveel mogelijk moeten schuilhouden, en
wordt zijn aandringen op geheimhouding bij R. begrijpelijk. Maar juist zich
schuilhouden doet J. niet : integendeel, hij paradeert hele dagen door de stad.
Men kan zich anderzijds afvragen of J. na die geslaagde oplichterijen wel zo
arm kan zijn, dat hij in het huis haast geen dag goed gegeten of gedronken
heeft. Men kan zich toch moeilijk een oplichter voorstellen, die anderen beetneemt om zijn schulden in een verre stad te kunnen vereffenen, maar niet in
staat is, zich te voeden of enigermate behoorlijk uit te rusten. Natuurlijk zijn
er van die avonturiers die al het geld dat ze in handen krijgen, onmiddellijk
verteren, ook als ze daarna honger moeten lijden. Maar Jerolimo heeft blijkbaar
nooit geld gehad, hij is wel degelijk de hele tijd doodgewoon straatarm : Robbeknol constateert in vs 983 dat er klaarblijkelijk in lang geen geld in J.s beurs
geweest is.
Er lijkt wel een contradictie te bestaan tussen Jerolimo's oplichterschap en
zijn armoede. Ofwel is hij zo arm, als hij wordt voorgesteld : hij heeft maar
een pak, zijn degen steekt door de schede, hij heeft geen behoorlijk toiletgerief,
hij woont in een donkey huis dat onbemeubeld is op een oud bed en een versleten schrobber na (het huis is leeg lang voor J. moet verdwijnen), hij brengt
dagen door zonder te eten en smult van door Robbeknol gebedelde stukj es brood.
Dan is zijn bankroet een normale zaak, maar dan kan hij moeilijk een oplichter
zijn, want die zou zeker middel vinden om althans de vitale behoeften te voldoen.
Ofwel is hij de oplichter, die de handwerkslui bestolen heeft en er stellig op
rekent dat vender te kunnen doen, en die dan ook van maand op maand van
woning moet veranderen ; maar dan kan hij bezwaarlijk zo constant en lachwekkend arm zijn als hij ons wordt afgeschilderd.
Jerolimo gaat failliet als armoezaaier, het kan niet anders. Maar hij is geen
bankroetier van het soort dat Bredero in zijn stuk wil aanvallen, nl. de eereloosegeen-noot-hebbende-moetwillige-Banckeroetiers uit Tot den goetwillighen Leser.
Zelfs in Antwerpen is Jerolimo klaarblijkelijk nooit welgesteld geweest ; hij blijkt
tenslotte de – buitenechtelijke ? zoon te zijn van een schamele pasteibakker
uit het toenmalige dorp Hoboken ; en in diezelfde biechtbui noemt hij zichzelf
„moor een arme schiltknaap" (1640 wellicht letterlijke vertaling, dit laatste
woord, van „escudero"). Dus de tendens tegen de bankroetiers is niet eens echt
op Jerolimo toepasselijk.
Bredero doet ongetwijfeld al wat hij kan om Jerolimo belachelijk te maken.
Maar hij maakt hem eigenlijk nergens hatelijk. Hij stelt hem zo voor, dat hij
niet alleen Robbeknols trouw en genegenheid wint, maar zelfs onze sympathie.
Jerolimo is een arme duivel, bij wie de geldingsdrang tot grootheidswaan is
overgeslagen, en die daardoor in een voortdurende spanning tussen waan en
werkelijkheid leeft, een wisselende spanning trouwens, want de heldere ogenblikken ontbreken niet. In zover is deze figuur sterk barok, en lijkt ze wel meer
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van Don Quijote dan van de escudero uit de Lazarillo te hebben geErfd. Bewust
of onbewust heeft Bredero zijn kunstenaarschap vooral hier geièngageerd.
Het tragische is, dat hij zijn spontane, maar vol innerlijke tegenspraak stekende
schepping niet meer van slakken heeft kunnen zuiveren. Daardoor blijft
jerolimo een geniaal opgezette creatie, die echter in de uitwerking teveel sporen
van lapwerk vertoont. Zoals het hele stuk zelf, trouwens.
b. Het stuk zelf en zijn structuur
Uit voorgaande gedeelten van deze bespreking is onze waardering gebleken
voor de nagenoeg onberispelijke prestatie die Pater Prudon op filologisch gebied
heeft geleverd. In de inleiding evenals in sommige aantekeningen trouwens
lijkt hij niet altijd een neiging tot Hineininterpretierung te weerstaan, of laten
we zeggen tot het goedpraten van bepaalde tekorten, opdat het klassieke stuk
toch maar niets van zijn prestige zou verliezen. Onnodig te zeggen dat ik
integendeel meen, dat de tekorten moeten worden erkend, om de werkelijke
waarde van het stuk en de echt-geniale aspecten van Bredero's kunstenaarschap
ook hier te onderkennen.
P. Prudon ziet het stuk als „een konfrontatie (van Bredero) met zichzelf en
zijn situatie, een afrekening – op het eind van zijn leven – met alles en
iedereen, gedragen door het verbeten verlangen naar rechtvaardigheid" (blz. 4).
Hij zou dat hebben bekomen door, afgezien van het Lazarillo-gegeven, een
groot aantal levende mensen op het toneel te plaatsen en hen alien een bepaalde
vraag te stellen, nl. die naar hun authenticiteit. Hij zou daarbij uitgaan van het
inzicht in de verdorvenheid van de wereld, en in zijn werk willen waarschuwen
voor het bankroet naar lichaam en ziel.
Ik ben bereid dit alles, misschien wat anders genuanceerd, te aanvaarden. Maar
Prudon voegt hier het beeld aan toe van een door ondergangsvisioenen en de
doodsgedachte gekwelde dichter, die een in wezen tragische problematiek komisch
zou uitbeelden. Dat Brero o.m. het Laatste Oordeel als imminent zou hebben
gezien, kan hoogstens volgen uit een interpretatie van r. 20 uit Tot den goetwillighen Leser. Die interpretatie heb ik elders niet aangetroffen en ik geloof er
niets van. Die regel bewijst alleen dat Brero overtuigd was van de verdorvenheld van de wereld, niets uitzonderlijks bij vrome (en „kenschuldige") naturen
van zijn tijd. Evenmin geloof ik dat Bredero in Spaanschen Brabander een
bewuste, „navrante", zegt P, confrontatie met de dood heeft willen geven. Zeker,
kunstenaars kunnen de intultie van hun naderende dood hebben 'en dit element,
dat sterk in Bredero's lyriek tot uiting komt, zal ook hier wel wat doorschemeren.
Maar m.i. sluit een navrante confrontatie met de dood uit, dat die dood op een
vrij goedkope manier belachelijk gemaakt wordt. Natuurlijk; ook een grijnslach
kan makaber en grotesk en daardoor navrant werken maar dat is rn.i. hier filet
zo. Nauwelijks is Floris na vs 316-326 uitgefilosofeerd, of hij steekt van wal
met een serie grapjes op de dood die niet makaber werken, maar integendeel
iedere ernstige indruk opheffen : Malegijs die sterft te midden van iijn apotheek,
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en wiens ziel zijn lichaam alleen langs achteren verlaten kan ! Daarbij sluit
onmiddellijk dwaas geplaag aan. Andries brengt in 380 het gesprek terug op
de dood, maar Floris gaat er niet eens op in ; hij schakelt onmiddellijk over op
verhalen over oude babbelaarsters en oude kluivers, met afgrijselijke scatologische
„moppen". Dat de bespotter zelf oud is, heeft m.i. niet de minste metafysische
betekenis. Floris roddelt over wat hij kent, meer niet. Dan wil P van de
begrafenisstoet een vertoning maken en als „het lachwekkende misverstand
wordt uitgespeeld, staat toch weer opnieuw de doodsgedachte, die in het eerste
bedrijf w Shakespeariaans is geponeerd, met onvermoede nadrukkelijkheid in
het middelpunt" (blz. 20). De eenvoudige werkelijkheid (waarbij men
Shakespeare best achterwege laat) is, dat Brero hier een aardigheidje uit de
Lazarillo ten tonele voert, waarbij de door de weduwe gebruikte metafoor voor
het rijk van de dood door de onnozele Robbeknol op het huis van Jerolimo
toegepast wordt. Een lijkstoet die gevolgd wordt door een komisch misverstand,
een clowneske paniekscene, een schaterpartij van Jerolimo, dit alle plaatst voor
mij de doodsgedachte beslist niet in het middelpunt.
Spaanschen Brabander is een ontmaskering, op de wijze die de comedie daarvoor sinds de oudheid gebruikt : door een reeks types (vaak vaste) in hun hemd
te zetten, meestal met grove en bedenkelijke grappigheid. Moet men daar veel
metafysisch waarheid-zoeken, veel religieuze bewogenheid trachten in te vinden ?
M.i. niet. Er wordt, aan de hand van het uitgebeelde, wat gemoraliseerd (steeds
door Robbeknol) waar de Lazarillo dat deed. En Bredero is te diep kunstenaar en
mensenpeiler om althans van sommige slachtoffers der ontmaskering niet een
genuanceerde schepping met ook lichtzijden te leveren. En tenslotte gaat hij,
daarin helemaal kind van zijn tijd, in Jerolimo de verhouding waan/werkelijkheid na. Zo verschijnt het blijspel in de nuchtere, evenwichtige en degelijke
inleiding van Dr. Damsteegt, die alle klippen van Hineininterpretierung weet
te vermijden, zonder daarom een minder diepgaand en waardering-wekkend beeld
van Brero's stuk op te hangen.
Vooraleer we dieper en vergelijkend ingaan op wat beide inleiders t.a.v. de
structuur van het ,spel poneren, wil ik nog enkele details uit P bespreken.
Hij plaatst de tijd waarin het stuk speelt, rond 1575. Ook D doet dat. Brero
zelf spreekt over „de Sterfte over meer dan veertich jaren". Nu wil het ongeluk
dat die beide gegevens niet coincideren. De pest woedde in Amsterdam in 1558,
„over", lees voor meer dan 40 jaren brengt ons ergens in de jaren '70. Sommigen
willen het element van de pest verwaarlozen ; ten onrechte, zoals blijkt uit I, 6.
Er is nog een andere reden om het stuk voor 1576 te plaatsen, nl. dat de Schout
er op uit is, geuzen te vangen die door de Spaanse raad ter dood zijn veroordeeld.
Zeker, in 1576 was Amsterdam nog steeds katholiek, maar ik geloof niet dat
de stad zich toen nog kon lenen tot een geuzenjacht, zoals dat wel ten hoogste
tot 1573 mogelijk was. Ik meen dan ook dat men t.a.v. het tijdselement moet
aanvaarden dat Brero een fantasietijd heeft geschapen, waarin alles samen aan118

wezig waren : 1. de pest van 1558 2. de oud-Amsterdammers van voor de grote
inwijkingen uit het zuiden en het oosten ; 3. zulke inwijkelingen, al dan niet
om de Schrift, die in het economisch leven van Amsterdam stevig gevestigd 'zijn ;
4. een schout die voor de Raad van Beroerten geuzen moet vangen en verbranden ; 5. de universiteit van Leiden ; 6. Arminianen (niet voor het eerste decennium van de 17e eeuw) ; 7. Dr. Schol, Johannes Pilorus en Gierige Geraard.
Anders gezegd, die tijdsopgave kan en moet niet ernstig opgenomen worden. Ze
dient er vooral toe eigentijdse zinspelingen tegelijk mogelijk te maken en te
camoufleren.
Op blz. 6 schrijft P : „Tegenover deze onbetrouwbare vreemdelingen zet
Bredero de werkelijke Amsterdammers, die hij overigens ook in hun zwakte en
egoisme tekent als dat nodig en rechtvaardig is". En tot die Amsterdammers
rekent hij de spinsters, de handwerkslieden, de snollen, de huisjesmelker, de
besteedster. Persoonlijk zie ik in Spaanschen Brabander de volgende opposities :
1. de Brabander tegenover de Hollander, vooral in Jerolimo's geest ; 2. de
Brabants-sprekende tegenover de Hollands-sprekende (die een Emdenaar als
Robbeknol kan zijn) ; 3. de Amsterdammer Jan Knol tegenover de klouwers van
oosterse herkomst. Het is m.i. fout, een van die opposities over het hele stuk
te veralgemenen, en de niet nader bepaalde figuren als Amsterdammers tegenover
de inwijkelingen te zetten. Deze worden trouwens, volgens het principe der comedie, en niet alleen „waar dat nodig en rechtvaardig is", even radicaal in hun
hemd gezet.
De structuur. D windt er geen doekjes om : „Compositorisch is het stuk
ongetwijfeld zwak" en de passus op blz. 17 waarin hij die uitspraak staaft, laat
aan duidelijkheid en juistheid niets te wensen over. Toch doen beide editeurs
een poging om bepaalde structuurprincipes in Spaanschen Brabander te ontdekken. D vindt er twee. Ten eerste is de stof herleid tot twee componenten : het
Lazarillo-thema en de zedenschildering die mekaar, aithans in de eerste vier
bedrijven, met een zekere regelmaat afwisselen. Ten tweede wordt daarbij
voortdurend de omsluitingstechniek toegepast : de patriotten in I, 6 tussen
straatjongensscenes, de zedenschildering in II en III telkens tussen Lazarillo-scenes,
V begint en eindigt met een scene waarin Robbeknol en de spinsters optreden,
I begint met een dialoog tussen de hoofdpersonen en eindigt met een open scene
terwijl in V juist het omgekeerde het geval is. „Brederode (heeft) getracht door
een overwogen structuur de ... heterogene hoofdelementen tot een eenheid samen
te smeden" (blz. 15). P ziet in het eerste deel een statisch gedachte expositie in
twee parten : het gesprek tussen de hoofdpersonen, en het (omlijste) gesprek
tussen de oude mannen ; de vier volgende acht hij dynamisch van opzet : H als
reportage van Jerolimo's wandeling die thuis begint en eindigt, III als zwerftocht
van Robbeknol, IV bepaald door de tocht van de schuldeisers naar het huis,
V door het concentrische opkomen en aftrekken van de diverse groepen benadeelden en overheidspersonen. In de eerste vier bedrijven komen de helden van
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het kernverhaal voor. „In het eerste worden zowel de 'onker als zijn knecht
krachtig neergezet, in het tweede domineert Jerolimo ..., in het derde staat
duidelijk (Robbeknol) op de voorgrond, in het vierde staan ze weer naast
elkaar, nu in het defensief gedwongen. Robbeknol blijft dan in het vijfde bedrijf
alleen over... Daarnaast treden er de andere figuren naar voren... Opvallend
daarbij is dat iedere persoon of groep daarvan in slechts een bedrijf een markante
plaats inneemt." (P, blz. 15). In I is het Floris, in II de snollen, in III de
klouwers en spinsters, in IV Byateris en Geeraert, in V de leveranciers. De
hoofdpersonen verdwijnen dus geleidelijk om plaats te maken voor de figuren
die Bredero zelf uitdacht. leder bedrijf heeft zijn eigen kleur. Toch is deze
geschakeerde en veelkleurige techniek ver van chaotisch. Tot daar Prudon.
Wat over die pogingen te denken ? Het schema van D ziet er bijzonder
treffend uit. Maar de feiten zijn : 1. dat in II 240 resp. 130 Lazarillo-verzen
100 verzen zedenschildering omsluiten, en dat de eerste 240 door 46 verzen
zedenschildering worden onderbroken ; 2. dat in III 50 resp. 130 Lazarilloverzen 340 verzen zedenschildering omsluiten, die duidelijk in twee delen uiteenvallen (klouwers - spinsters), waarvan het eerste dan nog door het verschijnen van Robbeknol en de aflezing van de stadskeure gesplitst en opnieuw door
Robbeknol van het tweede gescheiden wordt ; 3. dat in IV de triadische structuur
(volgens D in II en III te herkennen) door een gewone afwisseling vervangen
wordt ; 4. dat D zelf zijn schema niet eens tot V kan doortrekken. Laten we dus
liever zeggen dat Bredero telkens wanneer de Lazarillo dat toeliet, bijfiguren
episodisch heeft uitgediept, zoals het rederijkersdrama dat al kende, en dat hij
voldoende rudimentaire compositiezin bezat, om het een en het ander tenminste
of te wisselen. Dat de bouwpoging overigens mislukt is, blijkt ten overvloede
uit wat D zelf op blz. 17 inzake de waardering stelt, een stelling die ik volkomen
onderschrij f.
De analyse van P volgt de feiten nauwkeuriger (al kan over de sceneverdeling getwist worden), is verder doorgevoerd en scherper genuanceerd. Maar
toch is er bijzonder veel goede wil nodig om in die door P blootgelegde juxtapositie van vijf bedrijven, ieder met een totaal verschillende geaardheid en
structuur, veel ingenieuze ordening te onderkennen.
Ik vat mijn conclusies samen. Dr. Damsteegt geeft in inleiding en toelichting
blijk van grote scherpzinnigheid en van een realistisch, evenwichtig oordeel,
maar hij brengt een in de details helaas vrij slordige tekst. De diplomatische
editie van Pater Prudon is nagenoeg feilloos ; de annotatie bereikt bijna. haar
doel, een synthese te zijn van de Brabander-studie tot op heden ; in de inleiding
wordt Bredero tragisch en metafysisch wat overtild. Het stuk zelf, tenslotte, is
en blijft een van de meesterwerken van onze literatuur, terwille van Bredero's
gave om krachtig levende mensen te scheppen, van zijn evocatieve taalkracht en
zijn patische versbehandeling ; maar ook deze laatste twee pogingen om het
qua conceptie en compositie te revaloriseren, zijn m.i. niet geslaagd.
LIEVEN REVS
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MARGINALIA :
G. Helmers proefschrift (1966) over Den Gheestelijcken Nachtegael
(1634), een liedboek uit de zeventiende eeuw.
Helmers grondige uit veelzijdig navorsen gegroeide monografie over de genealogie van de contrareformatorische liedboeken, en inzonderheid over de bronnen,
de struktuur, de melodieen of wijsaanduidingen en het auteurschap van Den
Gheestelijcken Nachtegael (DGN), Levert een belangrijke bijdrage tot de studie
van het 16de en 17de-eeuwse populaire liedboekgenre, waarbij eens te meer het
„behendig stelende" van liedboeksamenstellers aan het licht komt, en ze illustreert
daarenboven bepaalde toenmalige Noord-Zuidrelaties die er o.a. toe leidden
Zuidnederlandse contrareformatorische teksten in spelling en woordenschat te
wijzigen met het oog op een Hollandse lezerskring. De verdiensten van de
auteur werden door de recensenten in verschillende tijdschriften in relief gebracht
(ook in Sp. der L., 11e jg., 1968, nr. 1, blz. 61-64, E. Rombauts), en persoonlijk
sluit ik me althans in hoofdzaak bij hun appreciatie aan.
Niettemin mogen hier nog een paar bedenkingen in het midden werden gebracht, en wel met betrekking tot wat de auteur over Justus de Harduwijn schrijft.
I. Blz. 23 wijst Helmer er op dat ik mij in mijn Harduwijn-monografie (1926)
„niet uitvoerig (heb) beziggehouden met een onderzoek naar de doorstroming
van de Harduwijns gedichten in latere bundels" en ik „slechts DGN als vindplaats heb vermeld".
Inderdaad, al vind ik de formulering van die bedenking nog al negatief. In
de jaren die aan de publikatie van de monografie voorafgingen had ik vanzelfsprekend gezocht naar overnamen van de Harduwijnteksten in andere bundels,
maar ontdekte toen dit is nu veertig jaar geleden „slechts" de 26 de
Harduwijngedichten 1 in verhollandse versie in DGN, een niet zo onbelangrijke
vondst niettemin waarop ik voor het eerst de aandacht kon vestigen. Wat in de
volgende decennia werd gevonden is nog al miniem : in een lezing op het
15e Vlaams filologencongres gehouden (Gent, 29-31 maart 1940) deelde Dr.
V. Verstegen O.F.M. mede dat er bovendien 2 Hard.-liederen in „Het Prieel"
(1623) waren opgenomen, 2 in „Parnassus 2 " en 5 in „Het klein Prieel" (Luik)
wat Helmer sindsdien aantrof, 1 lied in „De gheestelijcke vryagie" (1624),
4 liederen in „Den blijden-wegh tot Bethleem" (1645), benevens 11 aan de
Harduwijn ontleende wijsaanduidingen in Lucas van Mechelens „Bliiden requiem" (1631) en „Cloosterken..." (1639), 3 in Bolognino's „Gheestelijcken
leeuwercker" (1645) en enkele wijsaanduidingen in Van Haeftens „Lust-hof"
1 Op de omwerking van 5 sonnetten tot een gedicht (DGN) heb ik zelf gewezen in
mijn heruitgave van de „Dodd. Lof-Sanghen" (Antwerpen, De Sikkel, 1933, blz. 124),
wat aan de aandacht van de auteur ontsnapt is.
2 La France et la Flandre reforrnees, enseignant la vraye methode d'une nouvelle Poesie
Francolse et Thioise harmonieuse et delectable (Ypre, Bellet, 1626). Vgl. 0. DAMBRE, De
betekenis van Jacob Ymmeloot's versleer 1626 (Nieuwe Taalgids, 22e jg. 1928, blz.
181-193).
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(1622) wettigt o.i. geenszins het predikaat „doorstroming", er kan ten hoogste
van „doorzijpeling" sprake zijn, al bewijzen die sporadische overnamen de
waardering die men de Harduwijn betoonde.
II. In een, daaraan toegevoegde noot noemt Helmer mijn „conclusie dat (bedoelde) 26 liederen populair moeten geweest zijn omdat ze in DGN werden
opgenomen, voorbarig". Indien ik het woord „voorbarig" goed begrijp en het
in verband breng met wat de auteur in zijn „Besluit" poneert, waar hij tot
tweemaal toe (blz. 101 en 102) beklemtoont dat dank zij DGN „een groot
aantal liederen van de H. voor het eerst in Holland verspreid raken" en
Hollandse lezers nu „ook kennis maakten met de Vlaams-Brabantse baroklyriek
van de H.", wat als een inbreng „in het geestesvoedsel van de katholieken der
Hollandse tending" wordt beschouwd, dan komt het me voor dat Helmer
daarmee bedoelt dat er pas dan, d.i. na het verschijnen en verspreiden van DGN
van een z.i. echte „doorsiroming" kan worden gesproken. Een naar mijn oordeel
al te ongenuanceerde bewering, waarmee ik geenszins kan instemmen. Ik kom
er beneden op terug.
Intussen meen ik daarbij het volgende te mogen opperen : vooraf moet worden
gesteld dat in elk geval de (nog niet geldentificeerde) samensteller van de DGN
de Harduwijns „Goddelicke Lof-Sanghen" (1620) moet hebben gekend en
gewaardeerd ; die 26 gedichten zijn zo maar niet toevallig uit de lucht gegrepen,
maar welbewust op grond van eigen appreciatie en van algemener weerklank
rechtstreeks uit de Harduwijns liedbundel overgenomen, en „26" betekent dan
toch een nog al weelderig boeket. Het getuigt overigens van goede smaak dat
daaronder enkele sonnetten prijken. Wordt wellicht het vermoeden niet versterkt
dat de samensteller inderdaad de jezulet Petrus Maillart (geb. 1585) zou kunnen
zijn ? Men bedenke o. a. het volgende : Maillart volgde de humaniora bij de
jezuleten te leper ; daar woonde ook Jonkheer Jacob Ymmeloot (geb. 1574),
een humanist die in zijn ijver om het jambische ritme . zowel in de Franse als in
de Nederlandse pazie te doers triomferen relaties met tal van dichters uit Zuid
en Noord onderhield ; ook aan de Harduwijn zou hij zich later interesseren,
dermate zelfs dat hij na op diens jambisch-ritmische tekortkomingen in „Roosemond" te hebben gewezen, zijn „Uytbreiding van den 88e Psalm van David"
(1623) als voorbeeld van op zijn aandringen bereikt zuiver jambisch ritme zou
prijzen 2. Het is niet onwaarschijnlijk dat Maillarts belangstelling voor de
Harduwijn aldus zou zijn gewekt en bestendigd.
Van nog groter betekenis lijkt me echter dat Maillart in Dowaai filosofie
studeerde in dezelfde jaren (ca. 1605-1607) waarin de Harduwijn er zich aan
de daar gevestigde Kamerijkse kapittelschool op het priesterschap voorbereidde ;
daar hebben ze elkaar persoonlijk leren kennen. Naderhand, vooraleer naar de
missio hollandica te vertrekken (1614), resideerde Maillart te Antwerpen (16091614) : hij zal er ongetwijfeld de aldaar in 1613 bij Verdussen verschenen en
door de kerkelijke censor Laur.. Beyerlinck gaafbevonden Roose-mondbundel
hebben leren kennen en bewonderen ; en te Brussel of te Antwerpen waar hij
122

in 1625 opnieuw verbleef en er Sucquets „Testamentum christiani hominis" in
het Nederlands vertaalde, zal hij ook wel iets van de nieuwe roem hebben
opgevangen die (zijn vriend) de Harduwijn na de publikatie van zijn renaissancistische en contrareformatorische „Goddelicke Lof-Sanghen" (1620) en van
zijn „Uytbreiding van den 88e Psalm van David" (1623) had geoogst : zijn
naam lag op veler lippen.
III. Wat dan de Harduwijns populariteit of althans bekendheid in ruimere
kring na het verschijnen van de „Goddelicke Lof-Sanghen" betreft, moge nog
op enkele begunstigende realia worden attent gemaakt.
De in opdracht van bisschop Jacob Boonen samengestelde „Goddelicke LofSanghen" waren in een in 't oog vallende fraaie oblong-uitgave verschenen met
verzorgde gothische druk en met muzieknoteringen Superius en Bassus, wat
gunstig afstak tegen de meeste toenmalige onooglijke liedboekjes. In 1622 werd
het boek, dat als ondertitel vermeldt „tot vermaekinghe van alle gheestighe
Liefhebbers ende naementlick van de Deughd-leerende Ioncheyt des Bisdoms van
Ghendt", door bisschop Antonius Triest goedgekeurd om op de lijst van de
schoolboeken van het bisdom te worden geplaatst. Al dadelijk kwam het aldus in
veler handen terecht. De lofdichten van bekende humanisten, geestelijken en
dichters wekten een gunstige sfeer en moedigden de verspreiding ervan aan.
Ook bij de stadsmagistraat was de uitgave in goede aarde gevallen. De auteur
werd bij ordonnantie van 29 febr. 1620 een honorarium van XII lib. gr. vereerd.
Merkwaardig is verder het getuigenis van de Nederlandse pastoor-missionaris
uit Ijsselstein (bisdom Utrecht), Aegidius Haefacker (Salomon Theodotus) ; in
de inleiding tot zijn in 1621 verschenen liedboek „Het Paradijs der gheestelycke
en kerckelycke Lof-sangen" (Antwerpen, Cnobbaert, 1621) prijst hij uitdrukkelijk de Harduwijn : na gesteld te hebben dat „tot noch toe qualijck ymandt gevonden is, die onse Neder-landers.
om Godt
of to de deughd te loven
den wegh met behoorlijcke kunste bereydt heeft" vervolgt hij „want behalven
't Prieel der geeste%cke Melodijen voor ses Iaren, ende lusti Harduinij Goddelycke Lof-Sangen, voor-leden jaer 1620 in Vlaenderen eerst uyt-gegeven, hebbe
ick geen geestelijck Liedt-boeck met behoorlijcke kunste der dichtinge gemaeckt,
kunnen vinden." Dit is voor zover mij bekend de toen in de noordelijke provincial enige vermelding-in-druk van Justus de Harduwijns naam. Latere liedboeken, ook DGN, die zich Harduwijn-gedichten toeeigenen, publiceren die
anoniem (bij uitzondering eenmaal met de initialen J.H.) . Met nadruk dient
echter crop gewezen, dat Haefacker er geenszins de enige was die hem kende
en waardeerde. De Harduwijns naar het Noorden uitgeweken neven Daniel
Heinsius en vooral Jacob van Zevecote (1624), Jacob Ymmeloot die tijdens het
Twaalfjarig Bestand naar Amsterdam reisde en in relatie trad met Hollandse en
Zeelandse dichters (Daniel Heinsius, Cats, Huygens, de Zeeuwse Nachtegaalgroep), de later eveneens uitgeweken Antwerpse dichter Guilliam van Nieuwelandt met wie hij bevriend was, de dichter Stalpart van der Wide studiegenoot
uit Leuven, de jezuleten uit de missio hollandica met wie hij in Vlaanderen
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relaties had gehad, en ev.a., zij alien zullen bij gelegenheid wel zijn naam in
literaire of contrareformatorische kringen hebben vernoemd en blijvende belangstelling voor zijn publikaties getoond.
In Vlaanderen nu kreeg de abt van de benedictijnerabdij Affligem, Benedictus
van Haeften, vanwege aartsbisschop Jacob Boonen op zijn beurt de opdracht
een contra-reformatorisch liedboek ditmaal voor het bisdom Mechelen – samen
te stellen. Het verscheen in 1622 onder de titel „Lusthof der Christelycke
Leeringhe, beplant met gheestelycke Liedekens..." (Antwerpen, Verdussen,
1622). Opvallend is dat hij naar eenzelfde patroon als de hem bevriende pastoor
van Oudegem werkte en heel wat aan hem ontleende, in die zin dat hij een
veertiental melodieen met als wijsaanduiding een incipitvers uit de „Goddelicke
Lof-Sanghen" zo maar anoniem overnam. Dit veronderstelt ongetwijfeld reeds
een zekere vulgarisatie van die Harduwijn-liederen en zal dan tot verdere verspreiding en integratie ervan hebben bijgedragen.
Uit de volgende jaren valt niet zo heel veel te noteren ; wel verschijnen nog
enkele (boven vernoemde) liedboekj es, waarin een of meer Harduwijn-gedichten
behendig worden binnengeloodst, d.i. anoniem, met de gevolgen van dien : de
naam verliest zijn glans, de gedichten geraken ingesponnen in een naamloos
weefsel, zodat echte „Harduwijn"-uitstraling uitblijft ; de verborgen doorzijpeling
bewijst alleen dat een of ander bloemlezer hem nog indachtig was.
Maar intussen geraakte de Harduwijn, nadat hij in 1629 het toenmalig meest
populaire devotieboek – de Pia Desideria (1624) van Hermannus Hugo S.J. –
met eigen zegging in voortreffelijk Nederlands had vertaald (Goddelycke
Wenschen), in het brandpunt van nieuwe waardering. Zijn naam kreeg een
bijzonder goede klank, en het is niet te verwonderen dat wie zich geroepen
voelde om voor de katholieken uit de Hollandse diaspora een algemeen contrareformatorisch liedboek samen te stellen ook aan de alom geprezen en in casu
Maillart goed bekende de Harduwijn zal hebben gedacht, en in de gewone trant
van het „behendig stelen" ook uit het meest poaische onder die liedboeken, de
„Goddelicke Lof-Sanghen", zou putten.
IV. Of nu met de inbreng van 26 de Harduwijn-liederen in de 800 bladzijden
tellende „Gheestelycken Nachtegael" een verdere Harduwijn-„doorstroming"
in Holland gepaard ging, meen ik negatief te moeten beantwoorden. Wel kan
men het als een tij delijke doorbraak beschouwen, niet echter als een prelude op
een literaire of een religieuze uitbloei. Er dient immers een onderscheid gemaakt
tussen deze polen en beider ev. invloed. Daargelaten dat de contrareformatorische
liedboeken doorgaans niet opwieken tot dichterlijkheid, de gebruikers ervan
zochten er geen patische, maar wel devotie-impulsen in. En al kan het ev.
patisch gehalte van bepaalde liederen tot religieuze opwekking hebben bijgedragen, toch mag men van de op louter devotie-inbreng gestelde lezers geen
creatieve patische inspiratie verwachten. Men verlieze overigens niet uit het oog
dat de invloed van de liedboeken strikt beperkt bleef tot kleinere kringen van
godsdienstig gelijkgeoriEnteerden, d.z. godsdienstige crypte-groepen (vooral in
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de diaspora) en geen open literaire kringen nadat de aanvankelijk forsere
golf slag van de contrareformatie aan het ebben ging en de haarden van
apostolische bezieling langzaam uitdoofden, vergeelden ook de liedboeken en
de mooiste liederen bleven ongezongen : ze waren gedoemd tot zieltogen op een
zandbank van onverschilligheid, ook indien ze tijdelijk doordrongen tot de sfeer
van Willem Sluter en nog gedurende enkele decennia sporadisch van het ene
in het andere liedboek konden overgeheveld worden. Het feit daarenboven dat
ze doorgaans anoniem verschenen, zal hun doodlopen in vergetelheid nog hebben
bespoedigd.
Geen triomfantelijke intocht was hun noch de Harduwijn in het Noorden
beschoren, wel een avondlijke uittocht. Over het Noorden deinde de Harduwijns
in Vlaanderen gevestigde populariteit toen niet uit. Zo kan ik ten slotte akkoord
gaan met Helmer waar hij in zijn besluit overigens zelf poneert dat „DGN op
de vorming en verandering van de katholieke liederenschat geen sterke invloed
heeft uitgeoefend, maar het boek in Holland een zekere bekendheid heeft
genoten" (biz. 101).
0. DAMBRE
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ABRAHAM DE KONING : VAN ANTWERPEN
Een fragment uit
Koning :

'Tspel van Sinne

1

van de Amsterdamse dichter Abraham de

Mijn Vader (goeden Man) om dat by niet en eerde
Een steenen Marien-beeld/ 'tgeen voor ons deuce stout:
Wirt by helaes/ helaes gevangen van dien Hont/
Wiens bloet raet (al te wreet) 'tzoet Vlaenderen regeerde/
Mijn Vader stirf op Steen. Mijn Moeder met ons vluchte
Naer 'tBolle-Hollant toe/ daer m'oris int eerst veracht/
Maer d'Edel Magistraet en wilden wijs bedacht
Geen Vreemders moeyelijck zijn,/ noch doen in Armoe zuchten.
0 als ick dien dagh gedenck/ of maer vertelle:
(Gezegent Amsterdam, 0 neeringh rijcke Stadt/)
Maeck ick mijn Ooghen noch met warme Tranen nat/
Vernieuwende den lust van 'toverschoone Belle.

werd door Snellaert autobiografisch geinterpreteerd en het heette dat De Koning
met zijn familie uit Belle, of Bailleul, in West-Vlaanderen afkomstig was 2.
Inderdaad is de conclusie die Snellaert uit deze voor Alva c.s. weinig vleiende
woorden trekt : Deze woorden, en wat er op volgt, zyn gewis eene herinnering
aen eigene lotgevallen. Daer waren anders belangryke steden genoeg op te
noemen, welke, meer dan het nederige Belle, in de ooren der Amsterdammers
zouden geklonken hebben' 3 , niet van scherpzinnigheid ontbloot. Zij vindt daarenboven nog steun in het feit dat de naam De Koning in de zestiende eeuw in
Belle voorkomt 4 . Lezen we echter verder dan de door Snellaert geciteerde
regels, dan blijkt dat het onmogelijk is dat De Koning daar op eigen lotgevallen
doelt : geboren in 1586 kan hij in 1616 van zichzelf niet zeggen :
'kHeb by de dertigh iaer de sobre cost gewonnen

5

en de feiten logenstraffen de bewering :
1 'Tspel van Sinne vertoont op de Tweede Lotery van d'Arme Oude Mannen ende
Vrouwen Gast-Huys, Voor Abraham de Koningh woonende aen de Beurse inden Koninghs
Hoedt, by Paulus van Ravesteyn, te Amsterdam 1616.
2 F. A. SNELLAMIT, Het Vlaemsch Tooneel in de XVII' eeuw, in Belgisch Museum 9
(1845), p. 316-346, p. 318-319 noot 1.
3 Ibid.
4 In Biographie Nationale, publiee par l'academie royale des sciences, des lettres et
des beaux-arts de Belgique, t. IV, Bruxelles 1873, kol. 892 wordt gesproken over een
jezuiet Gilles de Coning, geboren 16 december 1578 in Belle.
5 De Koning werd in 1586 geboren blijkens de akte van ondertrouw die door
M.M. KLEERKOOPER en W. P. VAN STOCKUM werd gepubliceerd in De boekhandel te
Amsterdam voornamelijk in de 17 6 eeuw, deel I, 's-Gravenhage 1914, p. 148. De akte
werd ook afgedrukt in Ts 36 (1917), p. 55-56 door G. KALFF in Nieuwe gegevens voor
de geschiedenis onzer letterkunde. Het getal 24 dat tussen haakjes staat in - deze akte,
geeft aan het aantal jaren dat De Koning in Amsterdam woonachtig was.
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0 droefheyt/ slach op slach/ 'ken heb noch Broer noch Vrient

6,

terwij1 ook de daaropvolgende regel,
Mijn Dochter 'tionge dier te Vytrecht woont en dient,

geen waarheid bevat, aangezien Abrahams oudste dochter in 1616 nauwelijks
drie jaar is geweest 7.
Zowel in de ondertrouw-akte van Tobias, d.d. 31 januari 1609, als in die van
Abraham, d.d. 15 december 1612 8, staat bij de De Konings vermeld 'van
Antwerpen'. Dit gegeven bleef aanleiding om in de archieven van deze stad te
blijven zoeken met als resultaat dat in Parochieregister 8 – Do pen 0. L. Vrouw'
werd aangetroffen de volgende mededeling op 17 maart 1588 :
Abraham, Peeter de Cueninck in de Braderijstrate, Cornelis van Houte, Catelyn
van Meerhout.

Tussen de regels staat bijgeschreven : 'Paulus recepit', terwijl boven de akte
genoteerd staat : 'per promotorem'. De stadsarchivaris van Antwerpen, dr. J.
Van Roey 9, deelde mij mee dat deze toevoegingen erop wijzen dat het hier
om een dwangdoop gaat naar R.K. ritus. Paulus zal de man zijn geweest die
aan de promotor van het geestelijk hof heeft meegedeeld dat Abraham niet
katholiek was gedoopt : de promotor zorgde dan wel voor de rest 1°.
Omtrent Peeter de Cueninck, de vader van Abraham dus, kunnen nog enkele
bijzonderheden worden gegeven. Hij was geboortig van Antwerpen en oefende
het beroep van verfverkoper uit 11 in het huis de `Vijff Ringhen' in de Braderijstraat. Hij was gereformeerd 12 en behoorde in de jaren 1584-1585 tot de laagste
klasse belastingsplichtigen 13.
Waarschijnlijk is Peeter met zijn gezin, als zoveel zuiderlingen, naar het
noorden getrokken, waar hij zich, geloven we Abrahams ondertrouw-akte, in
1 5 8 8, geloven we die van Tobias, in 1590 gevestigd zal hebben in Amsterdam 14.
6 De Koning had immers een broer Tobias bij wie hij zeker geruime tijd heeft
ingewoond.
7 Abrahams oudste dochter werd gedoopt op 18 september 1614 in de Oude Kerk
te Amsterdam. Het huwelijk tussen Abraham en Katelijne Clinquant was voltrokken op
5 januari 1613 in dezelfde kerk.
8 Tobias deed ondertrouw te Amsterdam 31 januari 1609 met Elisabeth Andriessens.
vanden Bossche (KLEZRKOOPER-VAN STOCKUM, o.c., p. 147).
9 De heer Van Roey was mij in hoge mate behulpzaam bij het vinden van deze
gegevens ; ook de feiten over Peeter de Cueninck verschafte hij mij.
10 De 17de maart 1588 werden nog verschillende andere kinderen te Antwerpen
`per promotorem' gedoopt.
11 Fonds Gilden en Ambachten no. 4833, 29 e.
12 Fonds Gilden en Ambachten no. 4830 (zuiveringslijsten van de burgerwacht van
Antwerpen waarin na de val van de stad in 1585 alle leden worden opgetekend met hun
religieuze overtuiging), 35 le).
13 Blijkens de bewaard gebleven kohieren.
14 Volgens de ondertrouw-akte woonde Tobias in 1609 19 jaar in Amsterdam.
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Hij is dan waarschijnlijk degene over wie ik vermeld vond in het Amsterdamse
Poorterboek B 15 voor 27 mei 1595 :
Ten zelven dagen heeft Pieter Coninc van Antwerpen syn poorter belofte
gedaen ende den thesauriers betaelt.

Te veronderstellen dat Abraham de Kooning van Antwerpen geboortig zou zijn,
is na het vinden van deze gegevens niet langer gewaagd.
G. R. W. DIBBETS
15 Fol. 154

V1).

BIJ EEN AMSTERDAMSE BRUILOFT
Als nummer 93 komt in Den Bloem-hof van de Nederlantsche leught 1 een
gedicht voor dat door uitgever Dirck Pieterss Pers alleen werd opgenomen in
editie A van de Bloem-hof, die van 1608 2 . Het draagt geen titel en was bedoeld
als lied ; dit kunnen we opmaken uit hetgeen erboven staat : 'Op de voys :
Edel Kerssouw'. Deze melodie is in de zeventiende eeuw vrij bekend geweest :
in de Bloem-hof wordt ze drie maal 3 als voois aangegeven en ook elders
vinden we haar als wijsaanduiding, zoals in Den Nederduytschen Helicon 4 en
het Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck van Bredero 5 . Merkwaardig genoeg vonden we de melodie nergens genoteerd. Zeker is dat er
enkele variaties van hebben bestaan, getuige de slotregel(s) van enkele gedichten
die op 'Edel Kerssouw' gezongen dienden to warden :
Tis jonst die u mijn hartje draacht uyt sonderlinge minne 6.
Ick bidt u, alderschoonste schoon, Zijt niet so onghenadich
Daer ghy uyt u moeders memmen Soet ghesoch 'condt lecken 8.
Soo sal de Heer overluyt Zeghenen t' aller uren 9.

7.

waarbij de jamben van de eerste twee regels wel duidelijk afsteken tegen de
metrische warboel van de beide volgende. In hoeverre de drukker hier de
1 Den Bloem-hof van de Nederlantsche leught, naar de drukken van 1608 en 1610
uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door L. M. van Dis m.m.v. Jac. Smit, AmsterdamAntwerpen 1955 {vender afgekort als Bloem-hof), p. 160-161.
2 Bloem-hof p. 214, aant. bij 93.
3 Bloem-hof p. 75, 160, 191.
4 Den Nederduytschen Helicon ... voor . Passchier van Westbusch... Haerlem 1610,
p. 192.
5 Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck van G. A. Brederode, Amstelt'Amstelredam, Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse. Anno 1622, p. 382.
dammer
6 Bredero t.a.p.
7 Bloem-hof p. 192.
8 Bloem-hof p. 75.
9 Bloem-hof p. 160. In de gedrukte tekst van gedicht 93 komen trouwens enkele gevallen
voor waar zeker elisie moet plaatshebben hoewel dat niet staat aangegeven ; zo strofe 2
regel 7 : kinderen, lees kind'ren, regel 9 : ende, lees end' ; strofe 4 regel 2 : ende, lees
end' ; tegenstelling tussen woordaksent en muzikaal aksent vinden we in strofe 2 regel 4
en strofe 5 regel 2.
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schuldige is, valt niet na te gaan, maar het vermoeden rijst dat er op deze
bekende wijs door het gebruik een aantal variaties is aangebracht.
Het gedicht is bedoeld als bruiloftslied, zoals uit de inhoud duidelijk blijkt ;
de auteur is onbekend 1°. Wat door Van Dis en Smit niet werd opgemerkt, is
dat dit gedicht van zeer recente datum was toen het in 1608 door Pers werd
opgenomen : we kunnen namelijk vrij nauwkeurig bepalen wanneer het werd
geschreven, terwiji de datum van uitvoering precies kan werden vermeld. Want
zoals Smit Gillis Tatspil Heer Brvvgom Sara Jacobs Beyvrovw van nummer 81
kon thuisbrengen 11, zo blijkt het ook mogelijk bruid en bruidegom aan te
wijzen voo' r wie nummer 93 is bedoeld. De eerste strofe bevat het akrostichon
Pieter Bosz ; de tweede strofe biedt voorlopig nog niet zo veel houvast eerst
verderop zullen we er de voornaam Lobret in lezen maar de derde lijkt weer
een naam te verbergen : Spiers.
We weten dat een belangrijk aandeel voor de Bloem-hof werd geleverd door
Leidse en Amsterdamse dichters en rijmers 12 en het ligt dan ook voor de hand
dat we in Leiden of Amsterdam zullen moeten zoeken om iets te weten te komen
over zekere Bosz en Spiers.
Onderzoek op het gemeentelijk archief van Amsterdam 13 leverde al vrij
spoedig de gewenste informatie, want het bleek dat op 30 november 1607 Pieter
Pietersz Bos en Lobbrechtgen Spiers Abrahamsdr in ondertrouw gingen ; de
huwelijksvoltrekking vond plaats 18 december 1607 in de Nieuwe Kerk. Men
kan dus gevoeglijk aannemen dat het gedicht uit de Bloem-hof geschreven zal
zijn in het najaar van 1607, toen de huwelijksplannen van Pieter en Lobbrechtgen
aan familie en vrienden bekend werden gemaakt ; het lijkt zelfs niet gewaagd te
veronderstellen dat het gedicht ontstond in december 1607 en dat het geschreven
werd door een Amsterdammer.
Over beide huwelijkspartners konden we nog een aantal gegevens verzamelen.
In december 1607 was Pieter Bosz 29 jaar en woonde hij op het Water. Dit
laatste zou een verklaring kunnen zijn van het feit dat Pers het bruiloftsgedicht
kende : Pers was immers `Boeck-vercooper, opt Water in de vvitte Persse, by de
Oude Brugghe' 14, woonde dus in dezelfde straat als de bruidegom. Pieters ouders
waren reeds overleden en hij werd bij zijn ondertrouw geassisteerd door Jaques
't Kint, in de akte aangeduid als zijn zwager. 'T Kint was, evenals Pieter,
volgens de akten van Antwerpen afkomstig en had zich in Amsterdam gevestigd
op het Singel in de Nieuwe Stad bij de Jan Roodenpoort ; hij was weduwnaar
van Margrietje Casiers en ging op 23 september 1599 in ondertrouw met de
25-jarige Anneken Peeters Bos, ook uit Antwerpen, die op de Nieuwendijk
Bloem-hof p. XIV-XV.
11 w. A. P. SMIT, Notities van een lezer XI. Drie kanttekeningen bij „Den Bloemhof
van de Nederlantsche Ieughf', in NT g 49 (1956), p. 46-47.
12 Bloem-hof p. XIV-XVI.
13 De heer W. J. van Hoboken en mej. J. H. van Eeghem, resp. gemeentearchivaris en
wnd. gemeentearchivaris te Amsterdam hebben mij ten zeerste verplicht door de gegevens
het voorbereiden van dit artikel verschaften.
die zij
14 Bloem-hof p. 210.
10
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woonde en, met consent van haar vader, geassisteerd werd door haar moeder
Anneke de Gelder. Het huwelijk werd 19 oktober 1599 in de ,Nieuwe Kerk
voltrokken. Omtrent Pieter, Jaques en Anneken beschikken we niet over Andere
gegevens, zoals sterfdata etc. De kinderen van Pieter , znllen hieronder nog
worden vermeld.
Het archief van Amsterdam levert meer gegevens over de braid en haar
familie. Op 5 april 1586 gaan Abraham Piers, toen 23 'Oar oud en wonend in
de Oudezijds Armsteeg in `Hamboerch', en Anne Spenckhuysen, 26 jaar en
wonend in de Oudezijds Armsteeg in 'Den Rinck', in ondertrouw. Het huwelijk
wordt voltrokken op 20 april 1586 ; in de akte wordt de naam van de bruidegom
geschreven : Spiertsz 15. Abram Spiers, volgens de akte 'van Antwerpen', wordt
16 februari 1646 begraven in de Amsterdamse Zuiderkerk ,waar zijn vrouw
16 november 1624 te ruste was gelegd. Op 24 mei 1588 hadden zij in de
Nieuwe Kerk Lobbetgen laten dopen die echter korte tijd later moet zijn overleden, want op 3 december 1589 laten lakenkoper Abraham Pieters en zijn
vrouw Anne Sprenchuysens opnieuw een kind dopen dat de naam Lobbetgen
krijgt 16. Deze laatste is ongetwijfeld de bruid geweest die in het gedicht uit
de Bloem-hof werd toegesproken. Op 12 maart 1632 wordt zij in de Zuiderkerk
begraven.
Pieter en Lobbetgen hadden een vrij groot aantal kinderen : Anna, gedoopt
5 oktober 1608 ; Abraham, gedoopt 27 juni 1610 ; Willem, gedoopt 19 februari
1612 ; Johannes, gedoopt 2 februari 1614 ; Emmerens, gedoopt 22 mei 1616 ;
Francijntje, gedoopt 26 juni 1618 ; Pieter, gedoopt 27 december 1620 ; Pieter,
gedoopt 18 juni 1624 ; Emmerensje, gedoopt 25 april 1627 ; Willem, gedoopt
16 december 1629. Francijntje, de tweede Pieter, Emmerensje en Willem werden
gedoopt in de Nieuwe Kerk, de overigen in de Oude Kerk. Bij de doopakte
van 1612 vinden we het beroep van de vader vermeld : kruidenier.
Tot slot laat ik hier de tekst van het gedicht volgen, overgenomen uit de druk
van 1608 17 :
15 In de verschillende akten wordt de familienaam nogal verschillend geschreven ; ik
noteerde : 1586 Piers, 1586: Spiertsz, 1588/9 : Pieters ; 1591 : Piersen ; 1595 : Pieters ;
1599, 1530, 1546: Spiers. Deze variatie treffen we niet alleen bij de man aan, maar ook
bij zijn vrouw : 1585 : Spenckhuysen ; 1588: Sprenckhuysens ; 1589: Sprenchuysens ;
1591: Sprenckhuisens ; 1595: Spenckhusen ; 1599: Spenchusen. In 1630 gaat Abraham
op 30 juli in ondertrouw met Elijsabeth van Soldt, afkomstig uit Londen, weduwe van.
I jsaack Haeck, wonend op de Kloverniersburgwal. Abraham woont dan in de Warmoesstraat. Het huwelijk wordt 1 september 1630 in de Nieuwe Kerk voltrokken. Vgl. J. E.
ELMS, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, II, Haarlem 1905, p. 729 e.v. waarin
o.a. wordt vermeld dat Abraham Spiers, zijdelakenkoopman, voor f 6606.- een huis heeft
gekocht in de Warmoesstraat, genaamd 'De Roode Cameel' bij het kerkhof van de Oude
Kerk.
16 Andere kinderen : Saera, gedoopt 12 november 1591 in Nieuwe Kerk ; N.N., gedoopt
18 februari 1595 in de Oude Kerk ; Sara, gedoopt 21 juli 1599 ; Johannes (vgl. J. E.
ELIAS t.a.p.).

17 De tekst heb ik overgenomen uit de oorspronkelijke uitgave van 1608, waar ze te
vinden is op p. 93-94. In de uitgave van 1955 zijn leestekens aangebracht (Bloem-hof
p. XIX) en soms gewijzigd ; dit laatste zonder verantwoording.
13 0

OP DE VOYS : EDEL KERSSOUW
1

2

Leeft t'saem in vree
O ghy jongh paerken reyne
Blijft aen des Heeren woort
Reyckt u liefd' ree
Eerst aen u Vrouw alleyne
Te recht soo dat behoort /
U kinderen spoort
Te voeden in Gods vreesen
Godt sal u oock voort ende voort
Altijt ghenadich wesen.

Peynst eens wat jonst
Ick u Bruydegom draghe I
En tot u weerde Bruyt /
Tot groote gonst
Eerst soeckt Godt te behaghen
Recht volcht zijn wetten vut
Behoudt t'besluyt
Onder al zijn schriftueren
Soo sal de Heer overluyt
Zeghenen t'aller uren.
3

4

Soeckt oock zijn wet
Poocht u op zijne weghen
In als (soo ghy best meucht)
Ende ist dan met
Reden ghy cryght den seghen
Soo dient hem met ghenuecht
In hem verheught
Alsoo hyt' sent ter steden
Weest te vreden, soo hyt' veucht
Door zijn ghenadicheden.

En oock u buys
Sult ghy avont ende morghen
Vooren staen Bruydegom :
Sent Godt u cruys
Dat suit ghy t'saem verborghen
Draeghen : Vrouw Bruyt daerom
Ghy suit niet stom
Noch stuer noch spijtich wesen
Teghens u man : dus hierom
Bidt den Heere ghepresen.
5

Oorlof wy t'saem
Bevelen u den Heere
En hopen dat by sal /
In zijnen naem
U zaedt op d'aerd vermeeren
Als by doet over al ;
Oock van misval
Sal by u mee bevryen
Dient hem vry in swerelts dal
Soo suit ghy oock verblyen.
G. R. W. DIBBETS
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ANDERMAAL DE BEWEGING VAN TACHTIG

De reeks Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap is, sinds
korte tijd, een elf de deeltje rijker, nl. Het poetisch Programma van Tachtig, Een
vergelijkende Studie, door J. C. Brandt Corstius 1. Rekening houdend met het
feit dat de originaliteit en beinvloeding van de theoretische grondslagen van
de poezie van Tachtig, behalve in tal van, op zichzelf, niet-comparatistisch
opgevatte literatuurgeschiedenissen, monografieen en studies, – reeds aan bod
kwamen in comparatistische studies als Die Invloed van Keats en Shelley in
Nederland gedurende die negentiende Eeu, door G. Dekker 2 , De Nederlandse
Letteren in de negentiende Eeuw 3 en De Oorsprongen van de Renaissance der
Litteratuur in Nederland in het laatste Kwart der Negentiende Eeuw, herdrukt
ander de titel Beweging van Tachtig, Een cultuurhistorische Verkenning in de
negentiende Eeuw 4, door G. Colmjon, is men wellicht geneigd zich of to
vragen, in hoover Brandt Corstius' onderzoek nog nieuwe gegevens aan de reeds
bekende kan toevoegen. Hierop meet worden geantwoord dat, ook door Dekker
en Colmjon, slechts terloops aandacht wordt geschonken aan het theoretische en
kritische werk van de Tachtigers, dit bovendien in vrij summiere verklaringen,
die dan nog (vooral bij de diachronisch werkende Colmjon) verspreid liggen
over tal van hoofdstukken en, bij het trekken van algemene conclusies, sterk
worden verwaarloosd. Zelfs een overzichtelijke compilatie zou bier dus goede
diensten hebben bewezen, – maar daarover gaat het thans niet.
Voor Brandt Corstius betekent het poetisch programma van Tachtig : „deel I
van de Inleiding tot de gedichten van Jacques Perk, door Kloos geschreven in
1882 en datzelfde jaar verschenen in de eerste druk van die gedichten" (blz. V).
Deze beperking van het werkterrein tot een enkele tekst biedt, wat de werkmethode betreft, uiteraard tal van mogelijkheden. Terwijl Dekker en Colmjon
zich genoopt zagen, hun comparatistisch onderzoek door to voeren binnen het
dwangbuis van een louter diachronische stofbehandeling (Colmjon, De Nederlandse Letteren, enz.), van een naast elkaar behandelen van de figuren (Dekker),
of nog van een kruising van beide schema's (Colmjon, De Beweging van Tachtig, enz.), heeft Brandt Corstius, wat de structuur van zijn studie betreft, de
handen vrij. Door de geringe omvang van de bestudeerde tekst, – die overigens,
als bijlage, achteraan werd opgenomen, wekt Het poetisch Programma van
Tachtig wellicht de verdenking, een comparatistische vorm van close reading
1 J. C. BRANDT CORSTIUS, Het poetisch Programma van Tachtig. Een vergelijkende
Studie. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, Amsterdam, Athenaeum
- Polak & Van Gennep, 1968, VII + 90 blz., 125 F.
2 G. DEKKER, Die Invloed van Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende
Eeu. Groningen-Den Haag, J. B. Wolters, 1926.
3 G. COLMJON, De Nederlandse Letteren in de negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden Terrein. Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1953.
4 G. COLMJON, De Beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische Verkenning in de
negentiende Eeuw. 3de dr., Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1963.
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of exegese te zijn. De glosachtige onoverzichtelijkheid van dit soort lectuurrelaas
is hier echter totaal afwezig : de auteur heeft ni. de kans te baat genomen am
zijn werk, los van Kloos' gedachtengang binnen 'het bestudeerde stuk proza, te
ordenen volgens de verschillende aspecten die een poetisch programma doorgaans
bezit, gaande van het algemene naar het bijzondere, dus van de nieuwe optiek
op de literatuurgeschiedenis, langs de nieuwe optiek op de literaire kritiek, tot
de nieuwe optiek op de poezie en het nieuwe onderscheid tussen nieuwe en oude
poezie. Tal van lezers zouden het wellicht prettig hebben gevonden, indien
Brandt Corstius liever de omgekeerde volgorde had gebruikt, maar feit blijft,
dat hij, binnen het aldus gebouwde schema, overzichtelijk te werk gaat ; het
schema is dus, voor hem, wel degelijk functioneel uitgevallen.
Brandt Corstius' beschouwingen onderscheiden zich, zoals gezegd, van de
dose reading door hun functionele structurering ; door hun grondigheid wat het
detail betreft, evenals door het onderzoeken en inschakelen van ieder bruikbaar
element, ook het geringste, vormen ze echter een (meesterlijke) close-readinganalyse. Enkele concrete gegevens met betrekking tot Brandt Corstius' grondigheid zullen dit duidelijk makers.
In tegenstelling tot wat doorgaans wordt gedaan, heeft Brandt Corstius niet
slechts aandacht voor alle uitdrukkelijk in de tekst aanwezige citaten en verwijzingen, maar weet hij ook conclusies te trekker uit „formele kenmerken van de
tekst, b.v. terminologie, beeldspraak, woordgebruik, compositie. Zo kan men
op het spoor komen van auteurs en geschriften die in de gedachten van Kloos
zijn geweest toen hij de Inleiding schreef, of van cultuurhistorische achtergronden van zijn tekst" (blz. VI). Aan de hand van dergelijke formele tekstkenmerken, schr. heeft het over „impliciete verwijzingen" (blz. VI), kan
b.v. warden aangetoond, in hoever Kloos, wat zijn aanvalstechniek in zijn strijd
tegen het vorige geslacht betreft, schatplichtig is geweest aan C. Busken Huet
(blz. 57-62), al stand Kloos, wat zijn standpunt betrof, eerder onder de invloed
van A. Pierson, die hij, volgens Brandt Corstius, wel degelijk had gelezen
(blz. 25, 55). Bij wijze van illustratie stippen we aan, dat b.v. Colmjon het,
ten overstaan van beide problemen, moet laten bij ironische omzeilingsmanceuvres
(De Beweging van Tachtig, blz. 256, 255-256).
Eenzelfde streven naar grondigheid brengt Brandt Corstius tot een comparatistische nauwgezetheid, zoals men die zelden aantreft. Dekker en Colmjon
beoefenen het comparatisme, terecht uiteraard, als de „Histoire des relations
litteraires internationales", – de definitie is van M.-F. Guyard 5, maar beperken
zich tot het aantonen van het bestaan van beinvioeding, dit door nauwkeurige
localisering en illustratie ervan aan de hand van citaten ; typisch zijn, in dit
verband, bladzijden als deze : „Sterk verwant aan Shelley is b.v. die volgende
verse : (citaat), of : (citaat). In beeld en stemming is hier sterke `Einklang'
met : (citaat). So ook : (citaat)", enz. (Dekker, blz. 126). Brandt Corstius,
5 M.-F. iGUYARD, La littórature comparee. 2e edition revue, Paris, Presses Universitaires
de France, 1958, blz. 8.
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daarentegen, is een van de comparatisten die weten, dat de vergelijkende literatuurstudie, met een formulering van J.-M. Carre, „s'attache surtout aux transformations .que chaque nation, chaque auteur fait subir a ses emprunts" (Guyard,
blz. 6). Brandt Corstius zegt het als volgt : „En voor het geheel van de poèziekritische context die vastgesteld kan worden, geldt : hoe is zijn interpretatie ?
Waarmee stemt hij in ? Wat verwerpt hij ? Wat blijft buiten beschouwing ?
Met wie polemiseert hij, en waarom ?" (blz. VI). Concreet uitgedrukt, komt
dit neer op een poging tot nauwkeurige bepaling van de „contextuele waarde"
(blz. 43) van Kloos' bronnen, met betrekking tot zijn Inleiding. Dit probleem
was vooral acuut voor Kloos' Engelse bronnen : men kent nl., sinds de uitgave
van Perks gedichten, Kloos' belangstelling voor en beinvloeding door Hunt,
Wordsworth, Shelley en Keats, maar men moest op Brandt Corstius wachten
om enige klaarheid te verkrijgen omtrent hetgeen Kloos, precies en concreet,
van ieder van die auteurs afzonderlijk heeft overgenomen, ook omtrent de
manier waarop hij dit Engels leengoed heeft verwerkt. Waaruit blijkt, dat
Kloos toch wat losser van zijn voorbeelden stond, dan men achteraf vaak heeft
willen beweren ; Brandt Corstius durft dit als volgt te formuleren : „Wat Kloos
dicht en waarover hij denkt, is niet zonder meer een hervatting van de Romantische poèzie en poèzie kritiek, al vertonen beide wel sprekende Romantische
trekken. Hij gebruikt die Engelse dichters voor zijn eigen doeleinden, Shelley
b.v. voor het beginsel van de scheppende verbeelding, Hunt wegens zijn pleidooi
voor poezie als hartstocht" (blz. 76). Deze bewering wordt vooral gesteund door
de vaststelling dat Kloos, zowel van Hunt als van Shelley, een zeer heterodox
gebruik maakt, dat echter uitstekend in zijn op zichzelf zeer consequent en
coherent opvattingensysteem past (Hst. IV). Om nu maar te zwijgen over
Kloos' totaal verkeerde interpretatie van Wordsworth.
Ten slotte moet er, steeds met betrekking tot Brandt Corstius' grondigheid,
worden aangestipt dat hij zich, met alle daaraan verbonden risico's, bewust
buiten de grenzen van de vergelijkende literatuurstudie waagt, opgevat als
„l'etude (...) des rap ports de fait qui ont existe entre (...) les oeuvres, les
inspirations, voire les vies d'ecrivains appartenant a plusieurs litteratures" (Carre,
in Guyard, blz. 5), – om Kloos' tekst, ook los van iedere overweging inzake
contact of beinvloeding, te confronteren met gelijkaardige manifesten uit de
Europese literatuurgeschiedenis. Dit met de bedoeling na te gaan, „welke plaats
Kloos in dit internationale milieu moet worden toegekend", om inzicht te
krijgen in „de wijze waarop een literaire beweging internationaal is" (blz. V,
VI). Brandt Corstius doet dit niet, zoals b.v. Colmjon, aan de hand van een
overvloed aan documentatie, maar wel van •een beperkt aantal zorgvuldig gekozen „detectoren" (blz. VI), zodat ook die extra-comparatistische krachttoer
de overzichtelijkheid niet in het gedrang brengt. Ook hier volgen verrassende
conclusies, b.v. omtrent de positivistische inslag in de literairhistorische opvattingen van Kloos en tal van andere anti-positivisten. Een enkel storend detail :
Brandt Corstius heeft het over „de `voyant'brieven van Rimbaud" (blz. 2). Wij
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kennen, evenals de tekstbezorgers van de Oeuvres Completes 6,
slechts een
„fameuse lettre, dite du Voyant" (blz. XXIII), nl. de brief van 15 rnei 1871 aan
Paul Demeny.
Briljant geslaagd is Brandt Corstius vooral in zijn opzet (hoof dopzet ?), door
dit comparatistisch onderzoek „de eigen aard van Kloos' literaire denken, voor
zover hij het in dit stuk heeft geformuleerd, scherper in het vizier te krijgen"
(biz. V). De boeiendste passages lijken ons, in dit verband, in hoofdstuk IV
te staan, waarin, aan de hand van een onderzoek naar de contextuele waarde
van Kloos' Engelse bronnen, tevens wordt uitgewezen in hoever Kloos, althans
in de Inleiding,– nog een romanticus, cq. reeds een symbolist is. Dit is, eindelijk,
een stap in de richting van een antwoord op de vraag, in hoever de Beweging
van Tachtig als een variante van het internationale symbolisme mag worden
beschouwd.
Maar het is dan ook maar een eerste stap ; Brandt Corstius zelf stipt, in zijn
Voorwoord, diverse, aan zijn onderwerp verwante problemen aan, die hij nog
voor verdere bestudering vatbaar acht. Van de andere kant echter betitelt hij
Kloos' Inleiding als Het poetisch Programma van Tachtig. Waarom die titel ?
We citeren : „Wat is een programmatische literairhistorische tekst ? Dat is een
uit de vele kritische beschouwingen die op treffende wijze formuleert de
gevoelens en gedachten, Welke in jonge dichters van eenzelfde tijd leven, waardoor zij zich als literaire generatie bewust gaan worden" (blz. 2). De subjectieve
inslag van deze definitie is zonder meer duidelijk ; erger is echter, dat de
definitie volstrekt niet op Kloos' geschrift toepasselijk is. Het zou tot gemeenplaatsen leiden, indien we wilden aantonen dat lang niet alle Tachtigers achter
Kloos' geschrift staan. Om het bij een enkel voorbeeld te laten : Verwey, die
door Brandt Corstius, bij herhaling, in het spoor van Kloos' theoretisch werk
wordt gesitueerd (blz. V, 74), zou vast protest hebben aangetekend tegen Kloos'
opvatting van De regeneratieve functie van de buitenlandse literatuur, zoals die
in Brandt Corstius' gelijknamige hoofdstukje tot uiting komt, ni. als alleenzaligmakend redmiddel.
Deze opschroeving van Kloos' Inleiding tot het programma van de Beweging
van Tachtig is des te meer te betreuren, omdat ze precies een zo degelijk en,
binnen het bestek van de comparatistische studie van de Beweging van
Tachtig, noodzakelijk werk ontsiert. Waarmee tegelijk ook gezegd wil zijn,
dat we met een uiterst waardevolle, definitieve aanwinst te doen hebben.
J. BARTHELS

6 A. RIMBAUD, Oeuvres completes. Texte etabli et annote par Rolland de Reneville et
Jules Mouquet, Bibliotheque de la Pleiade, Paris, Gallimard, 1963.
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METODEN BIJ DE KARAKTERISERING EN WAARDERING
VAN POEZIE II

Voortdenkende over het belang van linguistische metoden bij het karakteriseren van poezie 1, leek het me gewenst enkele aanvullende, gedeeltelijk korrigerende opmerkingen over deze materie te maken.
De poging van James J. Lynch 2 om verband te leggen tussen de dominerende
klanken van een gedicht en het sleutelwoord is op nogal uiteenlopende wijze
ontvangen. Vooral nadat Dell H. Hymes door een onderzoek van een twintigtal
sonnetten 3 voldoende materiaal had aangedragen om de betrouwbaarheid te
toetsen. Op het kongres aan de Indiana University van 1958 waar Hymes de
resultaten van zijn onderzoek voordroeg, kwam Fred W. Householder 4 tot de
konklusie, dat al dat tellen en wegen overbodig was, in de eerste plaats omdat
– in het bijzonder voor de konsonanten – de gevonden fonemen dezelfde waren
als die bij een algemeen frequentie-onderzoek zouden gevonden worden ; bovendien omdat Hymes zich had kunnen beperken tot het onderzoek van de rijmwoorden en de alliteraties, ook dan zou hij tot dezelfde uitkomst gekomen zijn.
Roman Jakobson 5 en John Hollander 6 daarentegen borduurden met belangstelling door op het verband van klank en betekenis.
Buiten het genoemde kongres zijn het vooral Brian Lee 7 en Riffaterre 8, die
hun wantrouwen in de door Lynch en Hymes bereikte resultaten uitspreken.
Hun bezwaar richt zich voornamelijk tegen het vol trots vertonen van het
sleutelwoord als resultaat van een aantal tellingen, terwijl in werkelijkheid de
dominerende klanken tot een woord worden gevoegd, dat vooraf, in de geest
van de onderzoeker, reeds aanwezig was.
Deze kritiek, ook als we die overnemen, lijkt niet zo belangrijk. Het gaat er
nl. niet in de eerste plaats om, of er een sleutelwoord te voorschijn worth
„getoverd". Het wezenlijk resultaat, de overeenstemming der dominerende klanken met die van een temawoord, verandert niet, als men bij het sleutelwoord
begint en dit niet als het duiveltje uit het doosje aan het eind te voorschijn laat

1 Spiegel der Letteren, VII, 4, p. 293-304.
2 JAMES J. LYNCH, The Tonality of lyric Poetry, an Experiment in Method, Word, IX,
3, 1953.
3 Phonological Aspects of Style : Some English Sonnets, in Style in Language, ed. by
Thomas A. Sebeok, New York, London, 1960, p. 109-131.
4 FRED W. HOUSEHOLDER JR., Opening Statement : Linguistics and Poetics, in Style in
Language, p. 343-345.
5 ROMAN JAKOBSON, Closing Statement : Linguistics and Poetics, in Style in Language,
p. 3736 JOHN HOLLANDER, Opening Statement : Literary Criticism, in Style in Language,
p. 346, 412.
7 BRIAN LEE, The new Criticism and the Language of Poetry, in Essays on Style and
Language, ed. by Roger Fowler, London 1966, p. 29-52.
8 MICHAEL RIFFATERRE, Vers la definition linguistique du style, Word. 1961, p. 318 e.v.
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springen. Het belangrijke is, dat er verband is aangetoond tussen de semantische
en de fonische laag van het gedicht.
Van meer belang acht ik wat Riffaterre ietwat terloops aan zijn bestrijding
van Hymes toevoegt : „Bovendien telt hij mij te veer. Laat deze opmerking
misschien alleen maar voortkomen uit de natuurlijke griezel van de taalliefhebber voor gecijfer, toch ligt de opmerking in dezelfde lijn als het bezwaar
van Stephen Ullmann tegen de statistische metode, nl. dat ze te grof is. Nu
komt Lynch aan dit bezwaar gedeeltelijk tegemoet hij geeft een plus voor
metrische toppen, voor logisch accent, voor herhaling, voor klankeffecten als rijm
en assimilatie, maar emotionele waarden, ritmische verfijningen e.d. kunnen niet
in de optelvorm meegewaardeerd worden. In het algemeen kan men zeggen, dat
kwaliteit overschaduwd wordt door kwantitiet en, zoals ik in mijn vorig artikel
reeds naar voren bracht : met veel gecijfer wordt vaak slechts bewezen, wat van
te voren reeds vaststond.
Ullmann is overigens een veel te knap vakman om niet ook de voordelen
van statistisch onderzoek te zien. Hij onthoudt zich dan ook van een definitief
oordeel.
De metode Lynch blijft m.i. van belang, niet om het sleutelwoord uit de
computer te halen, maar omdat ze uitgaat van de totaliteit van het gedicht en
aantoont dat uit het nauwe verband van tema en klank de toonaard van het
gedicht spreekt.
In nog sterker mate geldt dit besef van het gedicht als een eenheid bij de
werkwijze van Levin 10 , omdat bij de samenwerking van betekenis en klank ook
de aandacht wordt gericht op de syntaxis (de positie). En Levin ziet de drie
lagen niet als versierende elementen, maar als faktoren die in koppeling de
struktuur van het gedicht bepalen, zoals ook Riffaterre in zijn opstel Stylistic
Context 11 zegt : Stijl is niet een keten van stilistische verschijnselen, maar van
gekoppelde opposities, Wier polen (context en „stylistic device") niet gescheiden
kunnen worden.
Tot de semantische laag behoort ook het gebied van de metafoor. Zoals
Mallarme eens poezie omschreef als alles wat ritmisch is, zo heeft men meermalen de beeldspraak opgevat als het wezen van de dichterlijke taal. Tegenwoordig wijkt men, in dubbel opzicht, van een dergelijke opvatting af. Ten eerste
beschouwt men geen enkele taaluiting als gereserveerd voor de dichter, ten
andere acht men het probleem te ingewikkeld om met een eenzijdig antwoord
tevreden te zijn.
We zijn ook niet meer tevreden met de herkenning, met de etikettering. Er is
nets verklaard, wanneer we zeggen, dat de dichter de maan bedoelt, als hij het
heeft over de koningin van de nacht.

9 STEPHEN ULLMANN, Language and Style. Oxford 1964, p. 118-121.
10 SAMUEL R. LEVIN, Linguistic Structures in Poetry. 's Gravenhage, 1962.
11 MICHAEL RIFFATERRE, Stylistic Context, Word, XVI, 1960.
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Tudor Vianu 12 tracht ons daar lets van te doen voeJen, als hij naar de
Saussure verwijst, die aantoonde, dat we pas kunnen zeggen dat we een woord
kennen, als we gezien hebben dat het thuishoort in een syntagmatische reeks,
verbonden door verwante betekenissen en door elementen van kompositie en
afleiding, en we tenslotte het woord plaatsen tegenover de woorden die tot
dezelfde serie behoren.
Een metafoor plaatst ons eerst voor de oplossing van een eenvoudig raadsel :
de koningin van de nacht = de maan, maar er is een onderliggend raadsel. We
treden met dit beeld de nacht binnen met haar huiver, eenzaamheid, verlatenheid,
in de verdwazing van het zilveren schijnsel, in de maanmythe er is geen grens,
we zijn nooit aan het eind. Er is een afdaling in de diepte, die niemand kan
peilen. Een metafoor leeft uit de wereld van het gedicht en is op vele wijzen
gekoppeld aan andere mededelingen.
De bedoeling van dit opstel is dan ook niet anders dan de waarde van het
begrip koppeling van Levin te onderstrepen, o.a. ook door het los te maken
van de omschrijving door Levin gegeven, door het zo ruim te maken, dat elk
-stijlelement zijn kontakt met alle andere op de een of andere wijze waar maakt.
Daarom zijn ook alle herhalingen voor een gedicht zo belangrijk. Zo komt
Hammond 13 tot de konklusie, dat syntaxis poetisch genoemd mag worden,
wanneer grammatikale equivalenties in verbonden taal naast elkaar worden
geplaatst door coOrdinatie of parataxis, of op een andere wijze in 't oog vallend
opeengehoopt.
Hoewel Hammond alleen het syntaktische element in de poètische vormgeving
bestudeert, valt bij hem de klemtoon toch oak op de herhaling van equivalenties.
Het gaat niet om nieuwe kombinaties van verschillende elementen. De koppeling
wordt door de herhaling opvallend, loregrounded'.
Jets uitvoeriger wil ik nog ingaan op de studies, van Walter A. Koch, waarvan
we een voorlopige samenvatting vinden in zijn Recurrence and a three-modal
Approach to Poetry 14.
Ook hij gaat uit van de eenheid en zelfbeslotenheid van het gedicht, van de
autotelische waarde. Deze wordt afgeleid uit het feit dat de klemtoon valt op de
herhaling van gekoppelde elementen en niet op kontakten van nieuwe elementen.
Sta me toe zijn werkwijze nog eens toe te lichten, met het sonnet Geswinde
grijsaert van P. C. Hooft. We weten het : het gedicht gaat over de tijd die te
12 TUDOR VIANU, Quelques observations sur la m gtaphore patique, Polska Akademia
Nauk, Poetics, Warszawa, 's-Gravenhage, 1961, p. 298-304.
13 MAX HAMMOND, Poetic Syntax, Polska Akademia Nauk; Poetics, Warszawa, 's Graven.hage, 1961, p. 475-482.
14 WALTER A. KOCH, On the Principles of Stylistics, Lingua, Vol. 12, 1963.
WALTER A. KOCH, Prelimanary Sketch of a Semantic Type of Discourse Analysis, Linguistics, 12, 1965.
WALTER A KOCH, The Factoral Models of Different Modes of Literary Study, Orbis,
14, 1965.
WALTER A. KOCH, Recurrence and a three-modal Approach tot Poetry. Den Haag,
Parijs, 1966.
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snel gaat in het oktaaf en in het sextet te traag. De afstand van de geswinde
grijsaert naar de schoorvoetige tijd is vrij groot. De polen van deze koppelingdoor-oppositie liggen ver uiteen en dit zou estetisch onbevredigend zijn, als
niet de eerste steun ondervond door herhaling. Het begrip geswinde grijsaert,
de snelle tijd krijgt daarom de volgende substituten : doodtvijandt van de rust,
onachterhaelbre tijdt, en de eveneens substituerende bijvoeglijke zinnen die
deze aanspraakvormen bepalen. In de slotregel van het oktaaf, het ontmoetingspunt van de beide assen, worden de snelle en trage tijd identiek verklaard, en
dat onderstreept de gedachte van Koch, dat een gedicht een fraai bewerkt raadsel
is, en dit raadsel wordt aan het eind van het sextet nog eens opgenomen door
de tegenstelling snel en traag te herhalen als lang en kort, waarbij het spel met
de ambiguiteit van het woord verlang nog een, in dezelfde lijn liggend, raadsel
aan het geheel toevoegt.
De boodschap, de klacht van de dichter over zijn eenzaamheid, is verpakt in
een veelvuldig opnemen van gedachten over het paradoxale karakter van de tijd.
Dat een gedicht berust op het overbruggen van een afstand tussen twee
gekoppelde begrippen door subtituerende herhalingen, laat Koch zien in een
figuur, die wel voor Hoofts Geswinde grijsaert schijnt ontworpen.
Asi
• CM

Onder Asi verstaat hij de herhaling
van A in zijn typische situatie.
Asu is een substituerende herhaling.

Asun
Asu'
Al

A2

syntagmatische
herhaling
Het tweede deel van Kochs beschouwingen behandelt de vorm der herhaling.
Een gewone herhaling AA noemt hij een figuur. Als na AA/BB de vorm AB
ontstaat, spreekt hij van een patroon.
Hij onderscheidt nu verder allerlei kombinaties, allerlei typen van herhaling
en verstoring der herhaling
1. ABC/ABC, reproduktie, imitatie.
2. ABC/ABD, afwijking, verstoring.
3. ABC/abc, transpositie, transformatie.
4. ABC/XYZ, onafhankelijke schepping.
Vorm 1 is volgens hem typisch voor het realisme, 2 voor expressionisme,
3 voor impressionisme, 4 voor abstrakte of absolute schildering.
Verder situeert hij ze in een fonisch syntaktische en een semantische laag.
Een paradigmatische figuur, die syntagmatisch terugkomt, zoals b y. in Geswinde grijsaert vormt een topic. (T).
Naast deze topics onderscheidt hij niet terugkerende elementen : comments (C)
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en potentiele topics (ct), elementen waarbij het vervolg pas uitwijst, of ze
topics zijn.
Van de voorbeelden, die hij analyseert, kies ik een kort gedichtje van John
Donne :
Hero and Leander
Both robbed of air, we both lye in one ground,
Both whom one fire had burnt, one water drowned.
De begrippen waaruit het gedicht is opgebouwd, zijn : 1 both, 2 to be in fatal
relation with, 3 one, 4 air, 5 ground, 6 fire, 7 water.
Delen we nu het gedicht in 4 zinnen, dan krijgen we het volgend overzicht
van de bouw der zinnen :
1 2 3 4 5 6 7
Zin 1
ct ct
ct
Zin 2
T T C
Zin 3
T T T
Zin 4
T T T
Topic 1 en 3 zijn antitetisch, verder treffen we de 4 elementen aan, waarmee
Hero en Leander in een noodlottige relatie treden.
Een ietwat andere vorm van analyse gebruikt Koch, als een „topical" analyse
wat bezwaarlijk wordt door grotere complexiteit. Dan rangschikt hij de stylemen.
Als we het oktaaf van Geswinde gresaert op deze wijze behandelen, rangschikken we de stylemen onder de volgende hoofden : tijd (A), snel (B),
traag (C), altijid (D) en de vernietigend:e kracht van de tijd (E).
De „zinnen" zijn : 1 geswinde grijsaert, 2 die op wackre wiecken staech de
dunne lucht doorsnijt, 3 sonder seil te strijcken altijt vaert voor de wint, 4 en
ijder nae laet kijcken, 5 doodtvijant van de rust, 6 die woelt bij nacht bij
daech, 7 onachterhaelbre Tdt, 8 wiens heten honger graech verslockt, verslint,
verteert al wafter sterck mach lijcken, 9 en keert en wendt en stort Staeten en
coninckriken, 10 voor ijder een te snel, hoe valt dij mij soo traech.
Het terra is dan B A = C ; de snelle tijd is traag.
Zo ontstaat de volgende figu.ur :
1. B A
2.ABDB
3. B D B
4. B
5. B A
6. A B D
7. B A
(BBBBB)
8. E
9. E
(BBB)
10. B C
E is eigenlijk een dummy van B, en het begrip E wordt herhaald als heten
honger, graech, verslockt, verslint, verteert en : keert, wendt, stort.
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In de fonische laag vinden we al de herhalingen, die we in ons vorig artikel
reeds, volgens de metoden Lynch en Levin, verzamelden en in de syntaktische
laag de aanspreekvormen,' de parallel gekonstrueerde bijzinnen, de werkwoordherhalingen, de polysyndeton, de asyndeton, de herhaling van ver- in verslockt,
verslint, verteert.
Kortom, ook met deze notatie zien we het gedicht als een gesloten circuit van
herhalingen.
Als we de opvattingen van Koch nog eenmaal samenvatten, dan bevat het
gedicht de volgende elementen : de boodschap, de gesloten herhaling, en het
raadsel. Als laatste noemt hij dan nog het begrip stijl : de spanning tussen de
verwachting en het feitelijke ; zowel de bevrediging als de frustratie in deze
spanning is stijlelement.
Als een te zeer in de verschillende metoden verwaarloosd element, zou ik er
nog aan toe willen voegen : de lexis. Immers, zowel typerend voor een bepaalde
periode in de literatuur, als voor een bepaald auteur, is het woordgebruik. Denk
aan de rederijkerstaal, de zucht tot samenstellingen van zwaar formaat in de
Renaissance : quelzondsplaag, grondwoordrijk, weldichtenseis, soetgetongd, diergedoopt. De woorden van de Romantiek stammen uit een andere gevoelswereld :
wellustwekster (voor de maan), tederdenkend, ligtontroerd, edeldenkend herte,
opgepreste wolken. We denken aan de belangstelling voor het bijzondere woord
bij de Tachtigers. Uit de jongste tijd noem ik : vijverkoe, morgenrozenhout,
cemstovrouwen.
Het gaat als regel niet om losse woorden, maar om woorden, die tot een
semantisch veld behoren 15.
Dat vele dichters in hun woordkeus hun voorkeur voor woorden uit een
bepaald semantisch veld tonen, geeft ons de sleutel in de hand om toegang tot
hun wereld te verkrijgen. Het gebruik immers, binnen een gedicht, van woorden
die tot een zelfde gedachtenveld behoren is ook een vorm, van koppeling. Geen
wonder, dat kommentatoren van pazie vaak hun interpretatie ophangen aan
zulk een eenheid van woordgebruik. Ik denk b y . aan J. J. Oversteegens bespreking van een gedicht van J. Hamelink, en H. U. Jessurens d'Oliveira's opstel
over Lucebert 16.
Natuurlijk hoeven niet al de genoemde elementen in een gedicht aanwezig
te zijn. Wanneer in een gedicht gelijk Geswinde grijsaert de patische kenmerken zo overvloedig aanwezig zijn, spreekt Koch van een optimale vorm. Dat is
geen waarderingsnorm, slechts een technische karakteristiek.

15 D. TSCHSZEWSKY, Stil und Lexik in Stil- und Formprobleme in der Literatur, Vortrage
des VII Kongresses der Internationale Vereinigung fur modernen Sprachen und Literaturen.
Heidelberg, 1959, p. 91 e.v.
16 Literair Lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur, 1961-1966,
samengesteld door Kees Fens, H. U. Jessurun d'Oliveira en J. J. Oversteegen, Amsterdam,
1967, p. 141-154 en p. 189-206.
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Eigenlijk is het met zoeken naar een betere benaderingswijze van het gedicht
een beetje dubbelslachtig. We haasten ons te verzekeren, dat met al die metoden
alleen gepoogd wordt een konstruktie doorzichtiger te maken, zonder dat daarmee gepretendeerd wordt het geheim van de schoonheid te hebben opgelost ;
maar tegelijk leeft toch, in het zoeken met deze metoden, het gevoel dat we
hiermee op de weg zijn tot een betere evaluatie.
J. VAN HAM
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DE „EENZAME" VAN RICHARD MINNE
(Een andere interpretatie)
In een binnen enkele weken te verschijnen bundel over stijlleer en poèzieinterpretatie heb ik een exegese van Richard Minnes Ode aan den eenzame
gesuggereerd, die na de „stilistische ontleding" door Dina van Berlaer-Hellemans
wel enige toelichting behoeft 1. Ik geef hier eerst de tekst van Minne en
vervolgens de eerste 3 vragen uit mijn als ,,werkboek" opgevatte bundel 2.
ODE AAN DEN EENZAME
Gelijk een bron
zijt ge in de zon
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in 't gewelf
van zijne hand uw klaarheid schept.
Van heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewonnen.

VRAGEN :
1. Verduidelijk de samenhang tussen : a. syntaxis en strofe-inleding ; b. rijm.
schema en accent- en lettergreepverdeling ; c. uw en klaarheid (r. 6) en twee
woorden uit de eerste strofe, en alleen een ster (r. 8) en een regel uit de tweede
strafe.
2. Maak duidelijk dat de eenzaamheid niet wordt „meegedeeld" maar „verbeeld", en dat de titel en het eerste woord de lezer waarschuwen dat de „landschapsbeschrijving" een dubbele bodem heeft. Toon het poly-interpretabele
karakter aan van : bron, klaarheid, ster.
3. Maak duidelijk dat het beeld van de eerste strofe een andere waarde zou
hebben gehad als in r. 3 b.v. gestaan had : „in de Sahara", en dat daardoor de
tweede strofe zelfs onmogelijk zou zijn geworden.
De tweede vraag bewijst mijn instemming met Dina van Berlaers opmerking
„Daar de enige expliciete vermelding van het thema van het gedicht existentiele eenzaamheid – op een behendige manier naar de titel („Ode aan den
1 DINA VAN BERLAER-HELLEIVIANS, Stilistische ontleding van twee gedichten van Richard'
Minne. Spiegel der letteren XI (1968), blz. 20 e.v.
2 MAILTIEN J. G. DE JONG, Het Nederlandse gedicht na 1880 (poezie - essay - kritiek stifileer - tekstverklaring). A. W. Sijthoff, Leiden 1969, blz. 75. (Deze bundel vervangt de
uitverkochte en niet meer te herdrukken uitgave Verzen & Vragen. Een inleiding tot het
lezen van gedichten, Littooy, Terneuzen 1958, elfde druk 1966).
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eenzame") verdrongen wordt, bestaat het eigenlijk gedicht uitsluitend uit een
reeks funktionele beelden waarin de sensatie van totale eenzaamheid die door
de dichter niet rechtstreeks in taal kon uitgedrukt worden, indirekt haar perfekte
plastische equivalent vindt" (blz. 27).
Uit mijn eerste vraag blijkt bovendien dat ik het met Dina. van Berlaers eens
ben als ze in deze tekst een bewijs ziet dat : „het gedicht een struktuur is
waarin syntaxis, beeldspraak, woordkeuze, versvorm enz. nooit los van elkaar
staan en waarvan de totaalindruk alleen maar kan verklaard worden door de
manier waarop de afzonderlijke stilistische elementen mekaar beinvloeden en
een geheel vormen" (blz. 29).
Onze meningen gaan echter verschillen', zodra – in mijn tweede vraag – de
door „woordkeuze en versvorm" verruimde „draagwijdte en betekenis van het
gedicht" ter sprake komen (blz. 29). Dina van Berlaer neemt alleen voor het
woord klaarheid de thogelijkheid van meerduidigheid aan, maar komt er kennelijk
niet helemaal uit. Ze schrijft „Typisch is ook het woord Ilaarheid' in de
tweede strofe dat door de verwarring tussen figuurlijke en letterlijke betekenis,
die inherent is aan het conceit, zowel naar de eenzame als naar het water van
de bron verwijst. Het attribuut Ilaarheid' dat wel thuishoort in de elementaire
sfeer waartoe `zon' (strofe 1), 'water' (strofe 2) en `ster' (strofe 3) behoren,
is echter zo weinig toepasselijk op de menselijke natuur met al zijn komplikaties
en troebele tegenstrijdigheden, dat de Ilaarheid', de zuiverheid van de eenzame
ons alleen maar kan voorkomen als een bewijs van zijn ontmenselijking en van
zijn, verwantschap met de natuurelementen. In dit kader beschouwd, is de
beeldspraak niet meer uitsluitend het plastisch equivalent van een bepaaide
sensatie – en het enige belangrijke element in 'Ode aan den eenzame' maar
een aktief bestanddeel van de taalstruktuur die wij `gedicht' noemen en waarvoor
de syntaxis het onderliggende schema geleverd heeft" (blz. 28, 29).
Afgezien van het feit dat het woord water niet in strofe 2 voorkomt, zou ik
.allereerst willen opmerken dat Dina van Berlaer (evenals tijdens zijn leven
wellicht Richard Minne) best van mening mag zijn dat de menselijke natuur vol
„troebele tegenstrijdigheden" is, maar dat daarover met geen woord wordt
gerept in de tekst. De „klaarheid", die zij op blz. 29 zelfs een voorbeeld noemt
van vermijding van adjectieven („het abstrakte Ilaarheid' in plaats van (sic)
het `klare' water"). heeft wel degelijk een dubbele betekenis zonder nochtans
tevens een „bewijs" to zijn van „ontmenselijking" en „verwantschap met de
natuurelementen".
En daarmee komen we tot de hoofdzaak. Voot Dina van Berlaer is „onmiskenbaar" in het gedicht aanwezig : de zich opdringende filosofische gedachte
„dat de eenzaamheid voor de mens een toestand van volledige allienatie en
ontmenselijking" betekent (blz. 27), die de eenzame op zodanige wijze terugstoot op de niet aan het menselijk milieu eigen, kosmische natuur : „dat hij
tenslotte zelf natuur, element gaat worden" (blz. 28 ; vgl. blz. 30). Deze laatste
uitspraak vloeit voort uit Dina van Berlaers interpretatie van de laatste strofe
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„Nog eerder maakt een ster zich los uit het onbeweeglijke firmament en valt
doorheen de duizelingwekkende ruimte naar de aarde toe (strofe 3) dan dat
de ene mens in staat zou zijn de andere te bereiken (strofe 2) : het is de
paradoxale situatie waarin de mens door de alienatie gedompeld wordt dat de
geestelijke kloof tussen hem en zijn medemensen, die zo nabij en bereikbaar
lijken, minder makkelijk te overbruggen is dan de reele en bijna onmetelijke
afstand die hem als aards wezen van de kosmische elementen scheidt” (blz. 28).
1k geloof dat het anders is. Onder het aspect van de landschapsbeschrijving
zegt strofe 2 dat „geen herder zelfs" zich over de door de zon beschenen bron
wenst te buigen om haar „klaarheid" te proeven, en staat er in strofe 3 dat
van al het omringende (dichtbij en veraf) alleen een ster contact met de bron
zoekt en er zich aan „gewonnen" geeft : er zich in wenst te weerspiegelen, zou
ik zeggen. Volgens de dubbele bodem die dit gedicht inderdaad tot een Ode
aan den eenzame maakt, is de eenzame mens vergelijkbaar met een bron die zich
in een landschap bevindt waar geen enkel gewoon menselijk wezen van zijn
gaven profiteert ook niet de weinige mensen die zelf reeds gewend zijn betrekkelijk eenzaam te leven. De klare levenswijsheid van de ware eenzame wordt
slechts begrepen door de zeldzame verheven geesten die zelf de absolute eenzaamheid hebben verkozen en daarom in zijn „klaarheid." huns gelijke zien,
die hen aantrekt en waaraan ze zich gaarne „gewonnen" geven. Om J. H.
Leopold te varieren, waar hij zijn bewondering uit voor Omar Khayyam : „Een
die een leven inging van omzichtigheid en afzondering, onbekend bij het overwegend grootste deel, maar anderzijds gezocht en gewaardeerd bij de weinigen
zijns gelijken de hoogststaanden van zijn tijd." 3
Het zal ik verwijs nu naar de derde vraag uit mijn werkboek meteen
duidelijk zijn dat ik in de „hoogvlakte van Pamir" niet zozeer met Dina van
Berlaer, „een Verfremdungseffekt" zie „dat de isolatie van de eenzame en de
eindeloze afstand die hem van zijn medemensen scheidt nog tastbaarder wil
maken" (blz. 29). Voor mij duidt dit geografische symbool van ontoegankelijkheid en onvruchtbaarheid vooral aan dat de „klaarheid" van de bron (der
hoogste levenswijsheid in eenzaamheid) (bijna) tevergeefs vloeit : ze wordt niet
begrepen en benut door de vele mensen die ze nodig hebben, maar slechts door
de weinige groten die er zichzelf in herkennen.
Dina van Berlaer schrijft op blz. 29 dat „de bewondering van de dichter voor
de eenzame" voortvloeit uit de aanduiding „ode" ( = loflied) in de titel van
het gedicht en dat de indruk van verband tussen de dichter en de eenzame
binnen het kader van het gedicht zelf geen bevestiging vindt : die bevestiging
zoekt ze daarom in de context van Minnes overige poezie.
Het zal duidelijk zijn dat ze volgens de hier voorgedragen interpretatie voor
het „afdoend bewijs" (sic ! blz. 30) in de tekst zelf terecht kan. Wat intussen
3 Vgl. J. H. LEOPOLD, Verzameld werk

Brusse/Van Oorschot 1952, blz. 476.
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niet wegneemt, dat ik volledig instem met haar mening dat de stilistische analyse
de andere methoden geenszins uitsluit, en met name de criticus niet belet „een
studie van de thematiek en de literaire persoonlijkheid to maken". Maar dat
bleek, dacht ik, onder meer al uit mijn vroegere Cheops-interpretatie en de
bundel Van Bilderdijk tot Lucebert 4.
Jambes (lez-Namur)
31-X-1968.

MARTIEN J. G. DE JONG

4 MARTIEN J. G. DE JONG, Leopolds „Cheops". Een interpreterend essay met tekstuitgave,
A. W. Sijthoff, Leiden 1966 en Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten, A. W. Sijthoff, Leiden 1967 (i.v.m. Dina van Berlaers' opmerking over
het belang van de syntaxis (blz. 26) zie resp. blz. 24 e.v. en blz. 101 e.v.):
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„SPECTRUM VAN DE NEDERLANDSE LETTERKUNDE” EN DE
MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE TE LEIDEN

De Maatschappii der Nederlandse Letterkunde te Leiden verzoekt ons om publicatie van de volgende mededeling, die betrekking heeft op de „onaanvaardbare
teksttransplantatie", waarover onze medewerker Dr. 0. Dambre gehandeld heeft
in het vorige nummer van dit tijdschrift
Enige tijd geleden is in de Prisma-boeken een reeks van vijfentwintig delen
begonnen te verschijnen, die onder de verzameltitel „Spectrum van de Nederlandse letterkunde" een herdruk zal brengen van een groot aantal volledige
teksten van letterkundige werken van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw.
Tien delen hebben tot dusver al het licht gezien.
In de Nieuwe Taalgids heeft Prof. Dr. W. A. P. Smit zijn verontrusting
uitgesproken over de methode die bij de uitgave van deze teksten wordt toegepast.
Voor een belangrijk deel zijn dit n.l. teksten die eerder, en in verscheidene
gevallen nog maar kort geleden, door anderen in wetenschappelijke uitgaven zijn
verzorgd. Met gebruikmaking van de resultaten van hun dikwijls moeizaam
onderzoek geeft de uitgeverij Het Spectrum deze literaire werken opnieuw uit in
een aanmerkelijk goedkopere uitgave. Voor deze herdruk is noch de toestemming
van de tekstverzorgers, noch die van de uitgevers gevraagd. Van etisch standpunt
beschouwd acht Prof. Smit deze wijze van overnemen volstrekt onaanvaardbaar.
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde die, evenals Prof. Smit, de
grote betekenis van deze reeks erkent, deelde die verontrusting en zij had
daartoe te meer reden, omdat een aantal der in bovenbedoelde reeks herdrukte
teksten zijn overgenomen uit de reeks „Zwolse Drukken en Herdrukken", die
onder haar auspicien verschijnt. Zij vreesde dat de door haar gelaakte, tot dusver
in de Nederlandse filologie ongebruikelijke taktiek, navolging zou kunnen
vinden indien een waarschuwend protest zou uitblijven.
Daarom heeft zij zich in verbinding gesteld met de uitgever en de tekstbewerker van de bedoelde reeks. Br ij het daarop gevolgde overleg bleek dat zij
thans het inzicht delen dat de onduidelijkheden, die men veroorzaakt wanneer
men op de door hen ingeslagen weg voort zou gaan, tot onbillijke gewoonten
kunnen leiden. De Maatschappij heeft bij hen de bereidheid bespeurd bij de
volgende delen van de uitgave de praktische konsekwenties van deze zienswijze
te aanvaarden. Zij verwacht dat door deze toezegging de oorzaak van de verontrusting zal worden weggenomen.
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BOEKBEOORDELINGEN
Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1967. (VIe Reeks, Bekroonde Werken,
Nr 98). 8°, X-201 p.

F. DE SCHULLER F.S.C.,

Onder de regelmatig toenemende Van der Nootliteratuur is deze studie de
eerste die zich uitsluitend wijdt aan de ritmologische problemen in de poEzie
van onze grote renaissancist. Als vertrekpunt heeft schrijvers Leuvense licentiaatsverhandeling gefungeerd, getiteld : Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een
ritmische studie (1956) ; een aankondiging hiervan, door Prof. Dr. W. A. P.
Smit, vindt men reeds in De Nieuwe Taalgids, 1957, p. 121. Het gegeven is
nadien uitgewerkt tot deze studie, die door de Koninklijke Vlaamse Academie
bekroond is in 1960.
Het werk omvat in hoofdzaak vijf grate hoofdstukken, waarvan het eerste
gewijd is aan het isosyllabisme. Jan van der Noot heeft er principieel steeds
naar gestreefd een volkomen isosyllabisch vers te schrijven. In sommige verzen
lijkt deze doelstelling ogenschijnlijk niet bereikt, maar aan de hand van 16deeeuwse uitspraakmogelijkheden toont schr. aan, dat de dichter er toch steeds
in geslaagd is, zijn poètische stelregels niet te overtreden.
Het tweede hoof dstuk behandelt het rijm. Voor het gebruik hiervan heeft
Jan van der Noot zich strikt gehouden aan de voorschriften van Ronsard : men
moet zich meer om de mooiheid van het vers dan am het rijm bekommeren.
Toch heeft dit de Nederlandse dichter nooit verleid tot het schrijven van rijmloze
verzen ; assonanties zijn zeldzaam, en schr. kent slechts een plaats waar het
rijm in gebreke blijft (p. 36). Bij de behandeling van het rijm als ritmische
versgrens maakt de auteur voor de hoof dtonige rijmklank een geslaagd anderscheid tussen „spondeische" rijmen en dubbelrijmen.
Het centrale kapittel m.i. het beste laat ons kennis maken met de cesuur.
Na een zeer zorgvuldige uiteenzetting van het begrip „cesuur" volgens renaissance-poetica's, komen de kernstellingen : „Steeds valt bij Van der Noot de
cesuur met de woordgrens samen, doorheen gans zijn werk." (p. 56) en „in
de alexandrijn van Van der Noot valt de cesuur steeds op de zesde, in zijn
decasyllabisch vers daarentegen op de vierde lettergreep" (p. 57). Een vergelijking met Lucas d'Heere toont verhelderend – de vooruitgang in het navolgen van de Franse denkbeelden. Parallel met de derde paragraaf van het
tweede hoofdstuk, waar het rijm, als „ritmische versgrens", beschouwd is als
„hoofdtonige" en „neventonige" rijmklank, wordt de cesuur, de „ritmische
heffing", gewaardeerd als „betoonde" en als „onbetaande en onderbetoonde"
cesuursyllable.
De versmaat is het onderwerp van hoofdstuk vier. Na een omschrijving van
dit begrip krijgen wij een afbakening van de metrische grondslag, vooral van
octosyllabe, alexandrijn en decasyllabe. Hierbij sluit een nader onderzoek aan
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over het „jambisch karakter" van Jan van der Noots poèzie. De regelmatige
alternatie is voor schr. weliswaar het „overheersend {vers)type", maar in geen
geval de uiteindelijke norm van Jonker Jans vers.
Het enjambement (Hoofdstuk vijf) wordt door schr. tamelijk strikt genomen,
zodat het aantal enjamberende verzen even boven 10 % van het totaal ligt.
In zijn besluit recapituleert schr. de bevindingen van zijn onderzoek, waarna,
als controlemiddel voor het scanderen, in bijlage de metrische ontleding van
een paar fragmenten volgt, evenals een tabellarisch overzicht der enjambementen.
De bibliografie loopt tot 1958.
Bij het ondernemen van zulke studie is het goed, dat schr. in het begin met
nadruk verklaart : „Ik beschrijf, zo adekwaat mogelijk, mijn persoonlijke beleving van het vers van Jan van der Noot" (p. 6). In sommige punten, zoals
het vastleggen van de metrische schema's en de behandeling van het enjambement, kan men dan ook van mening verschillen met de auteur, maar ieder lezer
zal toegeven dat de bladzijden, gewijd aan cesuur en regelmatige alternatie,
moeilijk voor verbetering vatbaar zijn. Ook moet men schr. stellig ten goede
houden dat hij de moeilijkheden nooit uit de weg gegaan is. Wel heeft hij
steeds getracht ogenschijnlijke discrepanties in het grote geheel te incorporeren.
Al wie zich met de poètische ontwikkelingsgang van de Antwerpse Jonker bezighoudt, zal graag vernemen dat onze auteur, bij het herzien van vroegere verzen,
ook op ritmologisch gebied steeds strengere maatstaven heeft aangelegd.
Er werden enkele drukfouten genoteerd : Woord vooraf, r. 15 ; p. 4, r. 4 ;
p. 7, r. 31 ; p. 27, r. 21 en 25 ; p. 48, r. 36 ; p. 49, r. 3 ; p. 81, r. 22 ; p. 82,
r. 6 ; p. 139, r. 2 ; p. 140, r. 26 ; p. 141, r. 27. Tenslotte nog enkele aanmerkingen. Reeds uit het artikel van Leonard Willems, De Bibliographic der Poetiesche
Werken van J. van der Noot (Med VA 1921, p. 41-47), dat ik jammer genoeg
mis in de bibliografie, kon schr. weten dat hij van de ode aan Angoni in geen
geval mocht zeggen : „In ieder geval komt het gedicht ongewijzigd voor in de
uitgave van 1593." (p. 32). Ook op p. 27 laat schr. zich misleiden door een
titelpagina van 1593 om heel de bundel tot dat jaar te rekenen. In zijn besluit
laat schr. op p. 161 naast Laura en Cassandre aan elk Van der Noot-lezer
welbekend ook een zekere „Silvia" optreden, die ik bij de Antwerpse Jonker
nog niet ontmoet heb.
Slechts volledigheidshalve zij vermeld dat de „Apologie" van Ackermans niet
in 1580, maar in 1584 verscheen ; het was evenwel niet de taak van schr. dit
te achterhalen.
Zoals men ziet, richten zich deze enkele aanmerkingen in genen dele tot het
eigenlijke onderwerp van deze studie ; zij betreffen enkel de steeds gevaarvolle
randgebieden van zulk complex terrein.
Gaarne beklemtoon ik dan ook dat dit vlot geschreven werk een belangrijke
aanwinst is, zowel voor de ritmologie als voor de studie van de zestiende eeuw
in het algemeen en van Jonker Jan van der Noot in het bijzonder.
W.' WATERSCHOOT
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Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het
ontstaan en de' aard van Guido Gezelles Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862 - 1879 - 1893) (Publikaties van het Guido-Gezellegenootschap.
Monografieen en tekstuitgaven), Guido-Gezellegenootschap, Kapellen
1967. 384 + 36+ (+ 3) blzz.

J. J. M. WESTENBROEK,

Dit lijvig boek is de handelsuitgave van het proefschrift waarop J. Westenbroek
(geb. 1926 te Den Haag), lid van het Guido-Gezellegenootschap, in 1967 te
Leiden promoveerde ,onder de leiding van Prof. Dr. W. J. M. A. Asselbergs
(Anton Van Duinkerken). Het is, zo lezen we op de flap, „een alzijdige studie
over Guido Gezelles Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862, de bundel die
men altijd het meest met de biografie van Gezelle in verband gebracht heeft."
De Schrijver heeft de zeven hoofdstukken van zijn studie in twee delen
ondergebracht. In Het leven behandelt hij achtereenvolgens
1. Gezelles poezie voor leerlingen,
2. Gezelles christocentrische poezie en
3. De hoofdlijnen in Gezelles handelen en beleven te Roeselare.
In het tweede deel : Het boek, dragen de hoofdstukken de volgende titels
4. Op weg naar de bundeling,
5. De samenstelling van G.G.G.,
6. Patische aspecten en
7. De uitgaven van 1862 en 1879 en hun plaats in Gezelles oeuvre.
Daarop volgen dan noten, een bijlage, een bibliografie en een register van
persoonsnamen.
Uit deze opsomming blijkt dat de Schr. zich tot doel had gesteld al wat er
i.v.m. G.G.G. kon achterhaald worden, te bock te stellen en dat hij hierbij bewust
uitging van de biografie van de dichter. Hij achtte het nodig dit laatste te
verantwoorden, had immers zelf reeds vastgesteld hoeveel energie er steeds
besteed geweest is „aan het verzamelen van biografisch en tekstkritisch materiaal
en hoe weinig in vergelijking daarmee in f cite in Gezelles werk gelezen is"
(p. 5). Indien hij dit laatste euvel op de meest nadrukkelijke wijze tracht te
bezweren, dan is het theoretische bezwaar dat hij, na zovele anderen, tegen de
biografie doet gelden, in zijn studie uitsluitend theoretisch gebleven : de feiten
uit Gezelles leven krijgen inderdaad alle mogelijke aandacht. Men zou zijn
werk zelfs hoofdzakelijk historisch mogen noemen, zeker de beste gedeelten
ervan. Geschiedschrijving nu beoogt, meen ik, de reconstructie van wat geweest
is, met de bedoeling de betekenis ervan te laten uitkomen. Middelen zijn o.m.
de documenten die bewaard bleven. Het zal echter wel niet zo heel verkeerd
zijn te vermoeden dat de betekenis die de geschiedkundige in het bestudeerde
tijdvak meent te mogen terugvinden, in hoge mate bepaald wordt door de
misschien toevallig bewaarde documenten. Nu is het aantal archiefstukken dat
verband houdt met Gezelles leven aanzienlijk. A. Verwey voelde neiging als
dichter wellicht om te zeggen dat het er te veel waren. Anderzijds weten we
uit recente publikaties in Biekorf, de Gezellekroniek en elders, dat er op dat
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stuk nog heel wat te verwachten is. De grote verdienste van W. lijkt mij dan
ook hierin te bestaan dat hij enorm veel gegevens (opnieuw) heeft verzameld
en towel de bekende als de onbekende met een onbevooroordeeld oog heeft
gelezen. Zeer vaak mocht hij daarbij nieuwe inzichten naar voren brengen. Het
is dan ook voor zijn werk telkens meer dan een loutere vaststelling wanneer hij
zegt dat hij een bepaald document dat vroeger reeds aandacht kreeg niet
terugvond of de juistheid van de weergave in de jubileumuitgave of elders, niet
kon verifieren (a.m. blz. 108, 125, 140, 257, vgl. 151). Aileen door dit (hernieuwde) pionierswerk reeds is zijn studie de zoveelste onvervangbare bron
voor latere vorsers geworden. Een onuitputtelijke mijn blijft vanzelfsprekend de
reeds genoemde jubileumuitgave, ook voor G.G.G. Westenbroek maakte er
trouwens zelf ruimschoots gebruik van. Maar als hij zegt dat ze „in belangrijke
mate onvolledig" (p. 6) blijkt te zijn geworden, is dit weer meer dan een
terloopse vaststelling, want daarbij herinnert men zich dan al de keren dat hij
bij de interpretatie van bekende stukken, schakeringen of zelfs belangrijke (vaak
overtuigende) correctieven aanbracht (o.m. op Viaene p. 126, op Baur p. 128
en 259, op Bruning p. 197 v., en passim op Caesar Gezelle en Hugo Verriest),
of nieuw licht lies vallen op bekende feiten en getuigenissen ; we denken hirer
aan zijn visie op de vraag in hoever Gezelle zelf of H. Verriest en H. Van
Doorne voor de bundeling van G.G.G. verantwoordelijk waren, aan het feit dat
H. Van Doorne een geboren verzamelaar was (p. 238 v.) en aan de betrouwbaarheid van 'late' getuigenissen (o.m. dat van R. Willaert, p. 155).
Dat men tijdens zijn argumentatie (het woord is niet te groot) en zijn onbarmhartige doorlichting van soms toevallige documentj es wel eens de indruk
krijgt dat hij nogal rechtdoor denkt (p. 27 v. in verband met een postcriptum ;
p. 47 i.v.m. 'een Gezellebrief ; p. 59 i.v.m. „Dien avond en die rooze") en dat
de leek in het vak daarbij dan graag de bedenking zou maken : „Die zoekt die
vindt...", zal wel bij alle accurate tekstontleding voorkomen. Een keer echter
lijkt mij daarbij althans van op een afstand een soort tegenspraak te zijn
opgevallen : op p. 45 zegt hij i.v.m. een brief van Gezelle aan Van Oye uit
het jaar 1858 (juni) dat Gezelle Van Oye niet als een gelijke kon behandelen
en p. 49 v. citeert hij dan een brief van dezelfde Gezelle uit juli 1858 waarin
deze laatste aan Van Oye verwijt hem niet als vriend te beschouwen aan wie
hij alles kan toevertrouwen. Niet zo erg wellicht, maar intussen was de weerlegging van Asselbergs' interpretatie op die visie gebaseerd.
In plaats van deze bedenkingen als bezwaren te laten gelden, zou ik ze liever
zien' als een waarborg voor de ernst waarmee W. zich met de teksten heeft
bezig gehouden. Juist omdat hij alles zo nauwgezet onderzocht, werden ze
mogelijk. Het historische gedeelte van zijn bock lijkt me dan ook eersterangswerk.
Vooral het uitvoerige en rijk gestoffeerde eerste hoofdstuk.
Tevens getuigt dit historische gedeelte van ruimdenkendheid. Men ademt er
vrij en onbevangen. Ik vermoed zelfs dat de auteur in al zijn ernst vaak glimlachend aan het werk is geweest wanneer hij die figuren uit de 19de eeuw voor
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zijn ogen zag gestalte krijgen. En dit leid ik niet alleen af uit wat hij zegt over
H. Verriest of uit toevallige flitsen als die waar hij by. een gedicht dat in 1862
in samenwerking tussen H. Van Doorne en Gezelle ontstond„,het laatste
monument van de vriendschap tussen G.G. en H.V.D." noemt „veicir de dood
van de eerste" (p. 150). Tussen 1862 tot 1899 verliepen 37 jaar ! Daarna
schreef Van Doorne zijn „Gedenkboek" (1903). Ik wil deze open geest met
nadruk onderstrepen omdat de aard ervan van het grootste belang is voor een
probleem dat al jaren een heel bijzondere en erg verdachte aandacht kreeg en
dat hier niet onbesproken mag blijven als we Westenbroeks studie geen onrecht
willen aandoen. Ik bedoel natuurlijke Gezelles verhouding tot zijn leerlingen
en de beruchte woordverbinding `Gezelles eros'. Dat de auteur bij de behandeling ervan tot in de 13de eeuw opklimt en dat een catalogus (p. 18 v.) en
namen als die van Franciscus van Sales erbij te pas worden gebracht, lijkt mij
een niet zo heel belangrijke terreinverkenning. (Schrijft hij het zelf niet op p. 20 ?;
vgl. p. 199, waar men over „Kruis en Eucharistie" iets soortgelijks zou kunnen
zeggen.) Maar dat hij daarbij een brief van Faber afdrukt (p. 159 v.)- is veelzeggend. Die behoort tot de feiten. Nu kan men van mening verschillen over
de vraag of het wenselijk is deze toch inderdaad intieme briefwisseling aan de
openbaarheid prijs te geven. Dat hangt zonder twijfel ook af van de innerlijke
houding tegenover dingen van die aard en tegenover de waarheid i.v.m. een
onderwerp dat toch al zo lang voorwerp van nogal bewogen polemieken was.
In het verleden heeft men inderdaad in onwezenlijke tornooien de degens
gekruist aan de grenzen van een gebied waarover dikke kunstmatige mistgordijnen
waren opgehangen. Hoe wereldvreemd die aprioristische gevechten wel waren,
blijkt (nu in- deze zomerse tijd de zon opgaat) uit de confrontatie van J. Eeckhouts
weerlegging 'per absurdum' van Gezelles schuldbewustzijn („Een acuut neurosegeval", cf. Gezelle's Eros. In : Literatuur en leven 1934, p. 138) met Baurs
beschouwingen over Gezelles gewetensangsten (bij Westenbroek p. 191) en
deze Faber-brief. Zowel de aanvallers (en hier bedoel ik niet de serene beschouwingen van U. Van de Voorde) als de verdedigers legden in feite eerder
getuigenis af van de ziekelijke misgroei van onze maatschappij op dat punt, dan
van Gezelles geaardheid. Zelfs wanneer W. in 1967 meent het grote woord te
mogen gebruiken hij doet het zeer voorzichtig en zonder erbij stil te staan –
en te kunnen spreken van een „tijdelijke, situatieve homosexuele of pseudohomosexuele neiging", voelen we dat aan als een onrechtvaardigheid zolang die
termen niet ontsmet zijn. Liever dan een `geladen' woord te gebruiken (de term
`caritas' is, zoals we zullen zien, in de andere richting m.i. nog minder gelukkig),
zouden we misschien kunnen volstaan met een paar vragen te stellen. Wat is
er inderdaad toch zo ongewoon aan het feit dat een gezond, normaal, begaafd
man, die in de 19de eeuw priester was en het in die tijd normale celibaat
eerlijk beleefde, van menselijke wezens uit zijn omgeving (met vaderlijke genegenheid) ging houden ? Vooral als die wezens lieftallige kinderen . waren: Een
rechtgeaard mens moet, in zijn nood aan menselijk contact, met zijn jonge
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genegenheid toch ergens. naartoe. Dat daarbij dan conflicten konden rijzen (en
de brief van Faber bewijst dat eindelijk !) was wel niet te wijten aan de
geaardheid van de dichter, maar aan de atmosfeer van de maatschappij waarin
hij leefde, en misschien ook maar dat is met betrekking tot Gezelle nog niet
zo duidelijk geworden aan de roddelzucht van de verzuurden. We waarderen
Gezelle omdat hij groot genoeg was om met die tijdsgeest in conflict te komen,
jammer is dat hij eronder leed, ja dat hij meende die geest in woord en geschrift
in stand te moeten houden.
En hier komen we dan tot weer een andere Gezelle die of en toe minder
genietbaar is. W. heeft over hem wel gegevens verzameld, maar er geen waardeoordeel over uitgesproken. Bij R. Van Sint-Jan (Guido Gezelle's avonturen irt
de journalistiek, p. 7) lezen we dat de eerste biografen van Gezelle „wetenswaardige dingen aan de - vergetelheid (hebben) prijsgegeven en een sluier geworpen over feiten (,) die van beslissende draagkracht voor de dichter zijn
geweest, maar die, naar hun mening, misschien zijn eer en zijn roem hadden
kunnen schaden". Er werd vroeger inderdaad nogal graag aan heiligverklaring
gedaan. Het boek van W. biedt stof om schoon schip te maken met heel wat
legenden over die Gezelle en hem als mens onder de mensen te lezen zien. Ook
al ruiken we zelfs bij W. nog rester van de wierook, toch staan de vensters ver
genoeg open. Gelukkig, want eerst in die frisse lucht kan Gezelles kunstenaarstemperament de verdiende waardering krijgen en kunnen de zo lang weggeinterpreteerde m:enselijke conflicten met zijn collega's, vooral met de surveillanten en met Bruno Van Hove, begrepen worden.
Uit Westenbroeks studie treedt inderdaad 'naar voren wat voor een roepingenkweker Gezelle moet geweest zijn en wat al soorten drukking hij heeft gemeend
te mogen uitoefenen op de tere gewetens van de hem toevertrouwde kinderen
en jongdingen (zie o.m. p. 45 vv., 59, 78, 212). In het licht van Westenbroeks
beschouwingen over Gezelles vriendschappen wordt, meen ik, eveneens duidelijk
dat er ook wel andere dan uitsluitend `bovennatuurlijke' beweegredenen in het
spel zouden kunnen geweest zijn. Was hij inderdaad ook niet in hoge mate
bevreesd de mooie zuivere genegenheid van de hem toevertrouwde kinderen op
de een of andere manier te zullen verliezen ? Wellicht wilt hij zelf niet hoe
menselijk deze bekommernis was. Die ronselzucht op rekening van de tijdsgeest
schrijven, gaat blijkbaar niet helemaal op. Te meer daar zijn collega's hem er
een verwijt van maakten en hem van „werverij" beschuldigden (p. 63, vgl.
p. 146). Dat het een zegen was dat hij niet over heel de lijn slaagde, mag nu
wel gezegd worden. Dat het niet altijd heil heeft gebracht in de gevallen waar
hij (of anderen) wel succes boekten, is voor A. Bonte duidelijker dan voor
by. H. Van Doorne. (Lees over deze laatste by. Streuvels' Kroniek van de familie
Gezelle, p. 80).
Westenbroek was niet verplicht die besluiten te trekken. Hij geeft de feiten.
Toch had ik graag zijn persoonlijke mening vernomen over de figuur van BrunoVan Hove als mens en opvoeder ik bedoel vergeleken met Gezelle. Want het
153

feit dat Van Hove eenzaam werd begraven en Gezelles teraardebestelling een
triomftocht werd wat bij Caesar Gezelle (Guido Gezelle, p. 252) bijna als
een teken van „immanente rechtvaardigheid" vermeld wordt vind ik in dat
opzicht als vergelijkingspunt toch wel bijzonder goedkoop. Ook heb ik voor
mezelf enkele v- raagtekens aangebracht waar Schr. Gezelles verlangen om naar
Engeland te, vertrekken, letterlijk blijft opnemen en vooral waar hij aan diens
ontgoocheling wanneer het niet doorgaat, gewicht blijft toekennen en het voile
pond (p. 167 v.). Zouden we de waarheid tekort doen als we de anglomanie van
de jonge dichter – die, zoals geweten, geen `vondst' was van hem – hoofdzakelijk
zouden zien in het teken van Gezelles altijd even onvoorwaardelijke inzet voor
alles wat waardevol was of leek, en daarbij niet onvermeld lieten dat dromen
van een ander werk tevens een heerlijke vervulling van 's mensen zucht naar
,evasie kan inhouden op ogenblikken dat bet niet goed gaat in een bepaald milieu ?
Ook rijst de vraag hoe Westenbroek na zijn objectieve studie ertoe komt
de Gezelle van G.G.G. met zoveel klem „op de eerste en de laatste plaats een
religieus dichter" te noemen (p. 371). Was die jonge Gezelle niet in de eerste
en de laatste plaats een groot dichter die door zijn vorming en door zijn functie
zeer vaak religieuze onderwerpen koos of aan neutrale onderwerpen een religieuze
orièntering gaf ? Het verschil is aanzienlijk en voor de appreciatie van de
.dichter m.i. van kapitaal belang. Over de Dichtoefeningen schreef Baur „de
lyriek is er kerkelijk, veel vaker dan innig persoonlijk godvruchtig" (Jub., D.,
p. 238). G.G.G., dat onmiddellijk daarna ontstond, is anders, heel zeker, maar
m.i. blijven de „gebeden" toch alleen maar waardevol als „gedichten" of als
„gezangen". Daarbij is belangrijk te bedenken dat haast alles wat Gezelle aanraakt, begint te trillen en daardoor overtuigend wordt. Een voorbeeld uit Dichtvefeningen. Wij lezen
„laat
uwen zin niet meer behagen ;
keert uw lang bedwellemde oog
eindlijk toch eens naar omhoog ;
wilt hetgeen gij placht te duchten,
wilt het sterven niet meer vluchten,
-vliegt den jager in 't gemoet,
dat hij u de gunste doet,
met zijn (tooverroer), te zenden
eenig zaad in uwe lenden,
zaad des levens, dat de dood
zal doen vluchten uit uw schoot.
•••

Komt ten ... paradijzen,
waar gij eeuwig leven zult,
(Jub., D., 38 vv.)
heel onsterflijk,

Zodra we de `vogel' hebben vermoed en vooral het laatste woord („opgevuld")
hebben bijgevoegd, weten we dat het humor is, maar zouden we er niet ingelopen zijn en het gedicht religieus hebben genoemd indien het was wat het schijnt
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te zijn ? Dit is misschien een naleve redenering, maar de hele discussies over het
at dan niet „mystieke" karakter van Gezelles latere ( ?) pazie, is zo veelzeggend
als we daarbij dan weten dat Pal de Mont Gezelle een „naturalistisch" dichter
noemde, „naturalistisch in zijn oorspronkelijken zin" (De Gids XV (1897),
3de dl., p. 207). Zou de Monts zienswijze of manier van formuleren (meer
is het misschien niet), niet meer mogelijkheden bieden voor een benadering
van het fenomeen dat zelfs de jonge Gezelle reeds was ? We mogen toch niet
vergeten wat Gezelle in die jaren en onmiddellijk daarna allemaal uitspookte
in „Hekel en Luim", „Reinaert de Vos", „'t Jaer 30" enz. En dat alles met
evenveel overtuiging. In dezelfde lijn ligt Westenbroeks mening over de Gezelle
van 1858, die hij typeert als „een weinig strijdbaar, snel bezeerd, dichterlijk en
diep religieus priester". Allemaal waar ; dat was hij op tijd en stond, maar was
hij Coen al niet veel meer ? Hoe vecht hij niet voor het behoud van Van Oye !
Hoe geeft hij vroeger en daarna zijn politieke tegenstanders er niet van
langs ! „Kattepoot, uw vader leerde mij vroeger krabben en bijten !", schreef
hij eens aan E. Neut (F. Baur, G. G. en Oostvlaanderen, p. 149 v.). Baur formuleert het zo- : „ niet weerloos, uitermate weerbaar integendeel betuigt zich
(Gezelle) in Dichtoefeningen" (jab. D., p. 238). Van Sint-Jan heeft in dat
opzicht ook, wel een en ander duidelijk gemaakt. Verder mogen we getuigenissen
als die van Van Doorne uit het jaar 1866, door Westenbroek geciteerd (p. 148),
niet zo maar naast ons neerleggen. We lezen o.m. „G.G. is een man van bekwaemheid, misschien heilige man voor zyne eigene conscience : maer zonder
eenige opvoeding en vol looze middelen – Amen, punctum." Omwille van dit
alles en nog veel meer vind ik het besluit van het lste boek nogal eng na dat
uitzonderlijk gestoffeerd betoog van 200 lange bladzijden. Dat besluit luidt :
„We kunnen dus stellen dat Gezelles handelen en beleven in Roeselare op de
eerste plaats werden bepaald door zijn door de eucharistie gevoede Christocentrische religiositeit" (p. 214). Is dat niet ongeveer hetzelfde als iemand die de
kracht en de strijdvaardigheid van de leeuw, en de zachtheid van het lam in zich
verenigt en demonstreert, te karakteriseren als een lammeke, omdat die leeuw
door de omstandigheden voortdurend of liever uiteindelijk de voorrang aan het
lam moest geven ? Het is maar een vraag, maar persoonlijk waardeer ik, na de
lectuur van Westenbroek, de echte Gezelle en de onvolprezen dichter toch meer
dan de zogezegde uitgezuiverde voorstelling waarmee we in de nu verblekende
legende vertrouwd geworden waren. Als men Gezelle dan toch uitgezuiverd zou
willen tekenen, zou het dan niet juister zijn hem een geniaal mens te noemen
die de wereldwijsheid miste om zich slechts met mate en omzichtigheid in te
zetten ? De beperkingen en gevaren die doorgaans met een blindelingse inzet
samengaan, werden bij Gezelle evenwel in zeer hoge mate vergoed door zijn
onovertroffen kunstenaarschap. Dat de eucharistie enz. daarin bij tussenpozen
een inderdaad belangrijke rol speelde, zou ik graag toevallig willen noemen en
volledig bepaald door de tijdsgeest, het milieu, zijn opvoeding en lectuur, tevens
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door een werkelijk onschuldverlangen eigen aan , veel priesters die zich met
liefde voor kinderen van een bepaalde leeftijd verantwoordelijk voelen.
We hebben heel lang stilgestaan bij de eerste hoofdstukken. Graag zou ik
nog ieen woordje willen bijvoegen over het zesde. Westenbroek heeft over G.G.G.
alles willen zeggen wat er te zeggen was. Dat de stijlanalyse die hij er in dat
hoofdstuk ook nog maar bij doet, zeer schematisch uitvalt, mag ons dan ook niet
verwonderen. Schr. is in zijn element in historische beschouwingen, in het
speurderswerk. In stijlanalyse is hij niet zo overtuigend. (Misschien had hij er
minder tijd voor ?) Dat is zonder meer duidelijk wanneer men de bladzijden
die hij schreef over de retorische elementen (p. 309 vv.), vergelijkt met zijn
onderzoek naar het woordgebruik (p. 332 vv., vooral p. 338 i.v.m. blom/bloem).
Dit laatste kon immers weer historisch gebeuren. In hst. VI bespreekt hij, hoofdzakelijk aan de hand van een lezing van J. Aerts, de retorische bestanddelen.
Maar geeft Aerts aan `retorisch' niet een enigszins andere betekenis dan W. ?
Waar de eerste m.i. die elementen zo ver mogelijk verwijderd ziet van wat
`welsprekendheid' is, meen ik dat W. ze juist in de richting van de 'ars dicendi'
wil zoeken. Dit zou al kunnen blijken uit wat hij over de apostrofe zegt. „In
de retorica verstaat men onder de apostrofe het zich afwenden van de toehoorders en het zich richten tot de tegenstander, ... De apostrofe heeft een pathetische werking en bedoelt een verhevigde gemoedsaandoening tot uiting te brengen of te verwekken" (p. 322). Wat hem dan dingen doet schrijven als : „In
de gevallen dat de dichter tot God bidt, kunnen we beter niet van een apostrofe
spreken omdat deze gedichten niet een zich afwenden van een publiek, maar
alleen een zich persoonlijk richten tot God betekenen" (p. 323). Terwiji Aerts
verder met zijn „retorische element" een sluitend betoog opbouwt dat de aard
van Gezelle openbaart, bligt W. steken in een opsomming zonder kleur of
kracht. Vaak heeft men de indruk dat hij zijn verzameling van by. tweeledigheden, opposities, antithesen enz. kwijt wil zijn. Nemen we even een passage
over de 3-ledigheden, waar hij Aerts dan nog wel citeert. Deze laatste noemde
de 3-ledigheden in Ego Flos een gevolg van de „gejaagde onrust en de onverzadigdheid" van Gezelle terwijl hij de 2-ledigheden ziet ontstaan door de beleving
of het verlangen naar harmonie (p. 147 bij Aerts). Dus oppositie tussen de
twee soorten, en functioneel ! Bij W. is de 3-ledigheid een bewijs van „emotionele bewogenheid" (p. 330), maar een paar regels verder zegt hij, zonder verder
onderscheid, dat de „besproken herhalingsfiguren dienen om de intensiteit van
het gevoel of uit te drukken of over te brengen".
Hetzelfde i.v.m. klankexpressie (p. 327, 431 vv., 344 vv.) : alleen vage
beweringen zonder bewijzen of verduidelijkingen (p. 327). Samenstellingen als
„windgeblaas, triomfgeschaal enz." hebben, zegt W., „weinig of geen beeldende,
muzikale of gevoelswaarde, doch zijn van verstandelijke of retorische aard"
(p. 341). Is dit niet wat te schematisch ? Want wat doet hij dan met de
expressiekracht van het woordvolume, dat in de literaire taal, o.m. bij Vondel,
zeer bekend is ?, Maar een samenstelling als „boomgewelven" noemt hij dan
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weer Ilankschilderend' (p. 342) (wellicht in tegenstelling met `mensenbreingewelf ?). Misschien is dat zo ; maar waarom ? Daarop volgen dan voorbeelden
als : „tak-op, tak-af, enz." of „krinkelende, winkelende, wentelende, op !" enz.,
waarbij hij spreekt van `onomatopeeen'. In andere verzen treft hij Ilankplastiek'
aan, by. in : „ riet, waardoor de winden / hun schuifelende wegels vinden"
(p. 342). Maar wit is dan wit ? Termen mogen toch geen sluiers zijn om te
verbergen wat men niet graag in detail zou wilien laten zien. Dit alles staat
onder `woordgebruik' en eerst daarna handelt W. over „Klank, ritme en strofe"
(p. 343 vv.). Inderdaad p. 344 lezen we dan i.v.m. regels uit Non praevalebunt :
„Het weefsel van vocalen toont een schering van klankwisseling (...) en een
inslag van klinkerrijmen (...). Binnen deze wisselingen en overeenkomsten
speelt ook het ritme van lange en korte vocalen mee :
Ook het spel der
consonanten is belangrijk : ". Niemand kan dat tegenspreken. Maar de vraag
is nu juist : hoe functioneert dat ? Daartussen staan wel zeer goede bladzijden ;
historische uiteraard. Dat W. de inhoud van de bundel samen met de biografie
van de dichter behandelde, was beslist geen vergissing, integendeel. Maar dat
hij dan terloops ook nog even een poetica wilde opbouwen om volledig te zijn,
ontsiert m.i. het geheel.
Een boekbespreking heeft zeer vaak het nadeel dat ze vijfmaal zoveel regels
besteedt aan een paar werkelijke of vermeende tekorten dan aan al het goede
samen. Dit wil ik alvorens te besluiten hier uitdrukkelijk formuleren, want bij
het herlezen van wat voorafgaat stel ik vast dat de negatieve indruk die van
mijn tekst uitgaat, omgekeerd evenredig is met de positieve die ik van dit rijke
boek meedraag.
J. BOETS

DR. H. G. VAN DEN DOEL,

Creatief gedichten lezen. Analyses van moderne

pazie. Meppel, J. A. Boom en zoon, 1968. Boom paperback 17, 122 blz.

„Dit is een boekje om, het niet mee eens te zijn" is de eerste zin van de
inleiding, waaruit reeds blijkt dat de auteur zich van zijn beperkingen bewust is.
Tekorten zijn er inderdaad wel. Wat onmiddellijk opvalt is dat de auteur zijn
keuze beperkt heeft tot noordnederlandse dichters : Lucebert, L. Vroman, A.
Roland Hoist, G. Achterberg, Jan Hanlo, M. Nijhoff, L. Th. Lehmann.
Goede en representatieve keuze, maar waarom niet evengoed een Van Ostaijen,
Burssens, Claus, Snoek of Gils, om er maar enkele te noemen. Deze eenzijdigheid
is dubbel jammer omdat het boekje kennelijk geschreven is met het oog op
gebruik in het middelbaar onderwijs in Nederland. De literaire kloof mag best
overbrugd worden, ook vanuit het Noorden.
Bij de lectuur van de afzonderlijke interpretaties worden we telkens weer
verrast door de scherpzinnigheid en de oorspronkelijke kijk van de auteur. Hij
benadert het vers als het ware naakt en gaat en een lichamelijke confrontatie
mee aan. Alle vooringenomenheid is hem vreemd. Deze kwaliteit treft het
sterkst bij zijn intelligente analyse van „Jossie" van Jan Hanlo en „Gesprek
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tussen twee muizen" van Lehmann. Deze twee schijnbaar banale maar feitelijk
zeer intellectualistische gedichten verrijkt hij werkelijk door zijn creatieve ontmoeting, zonder daarbij de tekst geweld aan to doen. Dat hij daarbij slechts
oog heeft voor het betekenisaspect, terwijl de klankexpressie en het opdringerige
ritme van Hanlo's vers verwaarloosd worden, is vergeeflijk. Dergelijke eenzijdige benaderingswijze, waarbij alle aandacht toegespitst is op het vatten van
de mededeling en het situeren daarvan in de leefwereld van de lezer, treffen
we voortdurend aan. De auteur verliest zodoende wel eens uit het oog, dat het
bier in de eerste plaats gaat om een poaische tekst, die zijn boodschap draagt
in zijn vorm.
De best geslaagde, want meest op cl. , poaische taal gecentreerde interpretatie
is mijns inziens dan ook die van Vroman's „Jeldican en het woord", terwijl de
minst geslaagde die zijn, waarbij hij zich verliest in dieptepsychologische uitweidingen, die de lezer niet dichter bij het vers brengen en die zeker voor de
doorsnee scholier meer een hinderpaal dan, een toegangspoort zijn (de interpretaties van Nijhoff en Achterberg). Deze en andere schoolse excursies werken
hier en daar storend in op de overigens zeer vlotte en indringende explicitatie.
Dat de gedichten buiten elk literair historisch verband maar daarentegen in hun
relatie tot de alledaagse leef- en cultuurwereld worden gezien heeft inderdaad
voor- en nadelen, maar moet op rekening gebracht worden van de_ Nederlandse
(en Belgische) schoolwetgeving. Op rekening, van de auteur komt, dat hij deze
voorschriften door zijn. `creatief lezen' tot hun gunstigste consequenties heeft
gebracht. Hij completeert en situeert het gedicht in de wereld van de lezer en
`schept het af', ongeacht de eventuele bedoelingen van de toevallige dichter.
Ook deze benaderingswijze is uiteraard voor kritiek vatbaar, maar voor de
niet-filologisch geschoolde lezer wellicht de vruchtbaarste.
Een zeer dubieuze en voor omkering vatbare interpretatie als die van Vroman's
„De kikker en de koe", nemen we er dan op de koop toe bij. Niet elke koe
hoort immers in het kwaken van de kikker dezelfde waarheid.
HUGO BREMS
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Verder ontvingen wij :
Van de uitgeverij Em. Querido, Amsterdam en J. B. Wolters, Groningen (in de
reeks „Kort en Goed") :
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GECOMMENTARIEERD WOORDSPEL

In de 16e en 17e eeuw werd in West-Europa het epigram beoefend
in de traditie van het klassieke epigram, veelal in navolging van Marcus
Valerius Martialis. Sommigen schreven in de landstaal, zoals bijvoorbeeld Clement Marot (1495-1544), in het Frans, F. von Logau (16041655) in het Duits en Roemer Visscher in het Nederlands. Anderen
dichtten in het Neolatijn, waarvan J. Owen (1584-1623) de invloedrijkste genoemd mag worden. Naast het epigram als kort gelegenheidsgedicht met lovende strekking, was ook het hekelende epigram vrij
algemeen. Tot de meest geliefde traditionele thema's behoorden de
grote en kleine menselijke zwakheden, dwaze gewoonten en hartstochten, waarmee de spot gedreven werd In deze trant schreef Constantijn
Huygens vele epigrammen, door hem sneldichten genoemd, voornamelijk
in de landstaal en in het Neolatijn 2.
Over hoeveel zaken moeten wij twintigste-eeuwers niet geinformeerd
worden, voordat wij menig sneldicht van Huygens werkelijk kunnen
lezen en begrijpen ? Wij dienen ons op de hoogte te stellen van datgene,
waarmee de 17e-eeuwse lezer vertrouwd was : het taalgebruik uit die
tijd, mogelijk ook de beginselen van de vormgeving der gedichten.
Daarbij dienen wij bekend te zijn met de eigenaardigheden van het
genre, willen wij de sneldichten juist en billijk beoordelen. Zo moeten
wij bijvoorbeeld rekening houden met de toenmalige gangbaarheid van
onwelvoeglijke thema's. Bovendien kan het nodig zijn om te weten in
welke levensomstandigheden of naar welke aanleiding het sneldicht
geschreven is en welke opvattingen de auteur is toegedaan en welke
gewoonten er heersten. En omdat wij over het algemeen slechts partiEle
kennis bezitten van bovenstaande, zal commentaar steeds nodig zijn. En
1 R. LEVY, Martial und die deutsche Epigrammatik des siebzehnten Jahrhunderts. Stuttgart 1903. Biz. 66 e.v.
2 j. B. WILTERDINK, Huygens als navolger van John Owen. In : T.N.T. en L. 84 (1968)
53-92. Idem, Martialis bij Huygens. In : T.N.T. en L. 84 (1968) 93-106.
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als de auteur ons dan zelf een informatie geeft door middel van een
eigenhandige aantekening 3 , dan zal deze ons bijzonder van pas komen.
Dat geldt ook voor de volgende sneldichten, waarvan het eerste door
Huygens is gedateerd op 2 april 1642. De transcriptie van het handschrift is als volgt4
OP HEER JANS WOEST GEPREECK

Acumen Christianuli est

Heer Jan op stoel praet, preeckt en pleit
Met groot geweld van hals en handen.
Wat hebbjer tegen, mans-verstanden ?
Heer Jan bewijst all wat hij seit.

De titel informeert ons reeds over de aard van de inhoud van het
sneldicht. Het adjectief woest namelijk als aanduiding van „gepreeck",
kan. niet anders dan in afkeurende zin zijn gebezigd en bet sneldicht
blijkt dan ook als een uiting van hekeling en spot te zijn bedoeld.
In het algemeen wordt in de epigrammen, ook in Huygens' sneldichten, meermalen de spot gedreven, met verschillende beroepstypen, zoals
de advocaat en de geneesheer 5 . Tot deze groep zou men eveneens bet
thema uit bovenstaand sneldicht kunnen rekenen.
Tie is nu die Heer Jan ? Dr. J. van Vloten geeft in een noot te
kennen, dat hiermee een pastoor is aangeduid 6 . Deze wordt namelijk
als Heer aangesproken. Een dergelijke verklaring komt , ons niet geheel
onwaarschijnlijk voor, omdat in de 17e eeuw door veel protestanten
en ook door Huygens gaarne de spot gedreven wend met de Roomsp
papal. . Maar met Heer Jan, dat stellig in spottende zin is gebruikt, kan
ook een protestants geestelijke zijn aangegeven 7 . Dit wordt door de
3 De handschriften van de Nederlandse gedichten van Constantijn Huygens zijn in het
bezit van de Koninklijke. Nederlandse Akademie van Wetenschappen en worden onder
signatuur XL in langdurig bruikleen bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage in 6 portefeuilles '(a-f) tussen 1617 en 1686.
4 Hs. XL b, 1642, 7e stuk. Ed. 1658, 649 en ed. 1672, II, , 165. Ged. Worp, III, 180.
De aantekening in de marge komt niet voor in de edities 1658 en '72. De door mij
geciteerde gedichten zijn transcripties van de laatste redactie van het handschrift derhalve
zonder het doorgehaalde, dat veelal onleesbaar is. De enkele leesbare doorgehaalde woorden, die voor de interpretatie van belang zijn, zullen in het betoog worden vermeld. Het
onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters is soms zeer Bering ; slechts dan heb ik
een letter als hoofdletter getranscribeerd, wanneer deze duidelijk als zodanig was bedoeld.
5 R. LEVY, Martial and die deutsche Epigrammatik... Blz. 46 e.v.
6 Sneldicht van Constantijn Huygens. Boek I-VI (1627-1657). Met aanteekeningen van
J. VAN VLOTEN. Schiedam 1868. (Klassiek Letterkundig Pantheon. Korenbloemen... deel 5
en 6) Blz. 34, foot 2.
7 Een predikant ,werd door Huygens ook aangesproken als. Domine, vocativus van
dominus, beer (Ged. Worp, IV, 202 en V,168 e.a.).
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marginale 'aantekening van Huygens : „Acumen Christianuli Ta est", de
geestigheid is van de kleine Christiaan, mogelijk gemaakt. Door dit
bijschrift namelijk, kan men over de biografische achtergrond, de omstandigheid, die tot het ontstaan van dit sneldicht geleid heeft, een
plausibele veronderstelling maken. Blijkens het handschtift is dit sneldicht op 2 april 1642 geschreven. Christiaan was toen 12 jaar oud 8 . Hij
kan alleen, met zijn vader of met anderen een protestantse kerkdienst
hebben bijgewoond en naar aanleiding van de onnatuurlijke voordracht,
het woeste gepreek, een opmerking hebben gelanceerd, overeenkomstig
die van vers 4 van' het sneldicht. En deze dienst en de opfnerking van
Christiaan zou voor Huygens de stof voor zijn gedicht geweest kunnen
zijn. Hoe is nu die veronderstelde materia bewerkt, m.a.w. hoe is de
gegeven stof tot dit sneldicht geworden ? Wil deze vraag beantwoord
worden, dan dient de dispositio, de indeling en opbouw, en de elocutio,
de bewoording, zoals de 17e-eeuws Nederlandse vertaling luidt, behandeld te worden.
Het sneldicht realiseert zich in twee delen van elk twee verzen. In de
eerste twee verzen wordt een summiere uiteenzetting gegeven van de
realiteit in casu de onnatuurlijke voordracht van de prediker, we zouden
het de expositio kunnen noemen. In het tweede gedeelte weerlegt de
spreker-auteur quasi de eventueel verzwegen, weggelaten tegenwerping
van de toehoorder-lezer. Wij zouden de retorische vraag van vers 3, die
de quasi weerlegging inleidt en vers 4 met de term occupatio kunnen
aanduiden, met Bien verstande, dat deze occupatio ironisch bedoeld is 9.
Om duidelijk te maken hoe deze ironie zich realiseert, volg ik in dit
sneldicht de fasen van het ironisch proces, zoals die zijn aangegeven in
het voor de bestudering van dit verschijnsel zo belangrijke proefschrift
van dr. A. F. Dekker ".
De spreker-auteur heeft in vers 1 en 2 de realiteit, in casu het woeste
gepreek van Heer Jan in het oog gevat. Hij expliciteert die realiteit met
behulp van verschillende bijzondere taalmiddelen. Zo maakt hij door
middel van de gradatio „praet, preeckt en pleit" en door middel van de
a Worp las : Christianulis. De s blijkt echter in het hs. een pennekrasje te zijn.
8 Geboren 14 april 1629. De geestigheid is niet vermeld in de uitvoerige biografie van
Christiaan Huygens door J. A. Vollgraff, deel 22 van : CHRISTIAAN HUYGENS, Oeuvres
completes, publiees par [David Bierens de Haan, Johannes Bosscha e.a.) La Haye, 18881950. 22 vol. in 23 bdn.
9 Zie voor de betekenis in de 17e eeuw van begrippen en termen als dispositio, elocutio,
occupatio e.d., het toentertijd veel gebruikte handboekje van G. J. VOSSIUS Rhetorice
contracta. Hiervan zijn verschillende 17e-eeuwse edities bekend.
10 A. F. DEKKER, Ironie in de Odyssee. Leiden 1965. (Proefschrift Universiteit van
Amsterdam) Zie blz. 5. Het eerste en tweede hoofdstuk geven den helder overzicht van en
inzicht in het verschijnsel ironie en ironie in literatuur,
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alliteratio van de explosief p, en die van de consonanten g en h in „grout
geweld" en „hall en handen", de veelvuldige en toenemende beweging
van hoofd en handen van de prediker, expressief.
In vers 3 en 4 doet de spreker-auteur echter de uiting, die berust op
de vooronderstelling, dat de onderhavige realiteit, in casu de onnatuurlijke voordracht van Heer Jan niet bestaat. Hij kent Heer Jan zelfs een
bijzonder grate lof toe, omdat de prediker bewijst wat hij zegt. Hij gaat
daarin vender dan enig ander prediker bij machte is. (eerste fase van het
ironisch proces)
Tweede fase. De toehoorder-lezer hoort of leest de verzen 3 en 4 en
begrijpt de oppervlakte-betekenis.
Derde fase. Op grand van de kennis van de onderhavige realiteit
constateert hij de discrepantie tussen de uiting van vers 3 en 4 en de
realiteit, in casu het woeste gepreek van Heer Jan. Hij constateert dat
de bedoeling van de spreker-auteur anders is dan hij aanvankelijk
meende.
Vierde fase. De toehoorder-lezer interpreteert op de door de auteur
beoogde wijze, d.w.z. hij ziet het woordspel in de vorm van de anderliggende, etymologische betekenis, namelijk in die van aanwijzen : de
prediker wijst met zijn handen wel op bepaalde waarheden, maar hij
toont ze niet aan, hij overtuigt niet.
De ironie onthult zich derhalve in het semantisch spel van de aanschouwelijk-etymologische- en de abstracte gebruiksbetekenis van „bewijst", die beide in het onderhavige taalgebruik warden geaktiveerd door
de plaatsing van het woord „bewijst" t.o.v. een tweeledige „frame of
reference" ", namelijk die van realiteit en uiting.
Wij mogen wel concluderen, dat dit sneldicht een goede demonstratie
levert van Huygens' eigen definitie : „Vraeght ghy wat Sneldicht voor
een Dicht is ? / Het is een Dicht dat snell en dicht is." 12 Het treft
namelijk door zijn kortheid, concentratie van zegging en bondigheid
van karakterisering.
De verhouding tussen man en vrouw leverde veel stof op voor hekeling
en spot 13 . Zo waren de thema's van de kijvende en van de bedrogen
echtgenoten in de epigrammen-literatuur zeer traditioneel ". Bij Huygens
11 A. REICHLING, Grondbeginselen der hedendaagse taalwetenschap. In : Taalonderzoek
in deze tijd. Den Haag 1962. (Lezingen gehouden gedurende het cursusjaar 1961-62 voor
de School voor Taal- en Letterkunde to 's-Gravenhage) Blz. 11 e.v.
12 Zie : Editie 1658, 893 en ed. 1672, II, 52. Ged. Worp, IX, 7.
13 R. LEVY, Martial and die deutsche Epigrammatik... Blz. 81 e.v.
14 Idem. Blz. 83 e.v.
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komen we deze ook herhaaldelijk tegen. Een goed voorbeeld van het
thema der kijvende gehuwden vindt men in het volgende sneldicht,
waarin ook het woordspel een belangrijke functie heeft :
DIRCK EN SYN WI JF AEN 'TVERKEERBERD

15

Dirck speelde met syn wig met schijven ;
En dat Verkeer liep soo verkeert,
Dat sy den man schier hadd verheert.
In 'tlest begonnen sij te kijven,
Oock eenigh handspel te bedrijven,
Gelijck men de qua' honden leert ; 16
En doe verloor sij 't met twee Vijven.
Bodb(erg) 3. Sept. 42

In de titel is reeds de tweeledigheid van de ene situatie gegeven in
de man-vrouw-relatie en het spel. Deze twee-eenheid zal het verloop van
de handeling, de fabel en het woordspel bepalen.
De fabel is als volgt. De echtgenoten vermaken zich met bet „verkeerberd", een in de 17e eeuw beoefend leans- en gezelligheidsspel, met
dobbelstenen en schijven (vers 1) ". Dat spel liep echter verkeerd,
omdat de vrouw het ging winnen van haar man (vers 2 en 3). Hierbij
zou ik deze opmerking willen maken : Als de man Been verliezende
partij zou zijn, zou het spel goed moeten verlopen. In de onderhavige
situatie gaat het spel dus verkeerd en wel in tweeErlei opzicht : niet
goed en omgekeerd, twee betekenisonderscheidingen van het in de 17e
eeuw gebruikte woord „verkeert".
15 Hs. XL b, 1642, 38e stuk. Ed. 1658, 651 en ed. 1672, II, 167. Ged. Worp, III, 225.
In de edities 1658 en '72 in de marge bij vers 7 het woord „Vuysten".
16 Vers 5 en 6 : „Oock eenigh handspel te bedrijven,
Gelyck men de qua' honden leert ;"
Wijst dit op een spel ,een vermaak ? Zou men uit vermaak kwaadaardige honden „handspa" hebben leren bedrijven, die door hun kwaadaardigheid toch al tot vechten geneigd
waren ?
17 Contemporaine woordenboeken geven van „verkeerberd" de volgende uitleg : 1 C.
KILIANUS, Etymologicum Teutonicae Linguae... Ultrajecti 1623. Kiliaen verklaart verkeerberd als een bord, waarop met dobbelstenen gespeeld wordt „Alveus lusoreus, magis :
alveolus aleatorius." 2 c. PLANTI JN, Thesaurus Theutonicae liguae... Antverpiae 1573.
Plantijn noemt het een soort dambord : „Verkeerberdt, tafelbert om te spelen, tables ou
tablier a jouer, damier, tabula lusoria, alveus lusorius, frutillus." 3 E. L. MELLEMA, Le
grand Dictionaire Francois-Flameng. Den Schat der Duytscher tale... Rotterdam 1618:
„Verkeerbert, eschiquier, tablier a jouer verkeerspel, le jeu des eschez." 4 F. HALMA,
Wootdenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen... Amst. en Utrecht 1710: Verkeerbord : zeker speelbord met dobbelsteenen en schijven, tablier ou damier pour jouer au
„verker, verquer ou verquair". Conclusie : verkeerberd is een bord met dobbelstenen enfof
schijven, bestemd voor een spel, waarvan de regels ons niet nauwkeurig bekend zijn.

165

Wij vervolgen nu de fabel van het sneldicht. Ten gevolge van de
verkeerde spelsituatie, loopt ook het verkeer, de omgang tussen. man
en vrouw verkeerd zij beginnen te kijven en handspel te bedrijven
(vers 4, 5 en 6). Tenslotte verliest de vrouw in een vuistgevecht (vers
7). Ik zou nu enige opmerkingen willen maken :
1 Evenals het spel, loopt ook de omgang tussen man en vrouw in
tweeerlei zin „verkeert" : omgekeerd en niet goed. De omgang is
omgekeerd, omdat de vooinaamste spelregel in het verkeer tussen, man
en vrouw hierin bestaat, dat de man bet hoofd is, de leiding moet
nemen. En zou dan deze omgekeerde (verkeerde) situatie mogelijk zijn,
dat de vrouw bij het „verkeerberd" de leiding neernt ? (Dit dient men
in spottende zin op te vatten). Het gevolg zal dan ook moeten zijn, dat
de goede verhouding verkeert, omkeert in een slechte. En terwiji de
auteur in het woord „handspel" nog even speelt met de tweeledige
situatie van spel en man-vrouw-relatie, die nu tot handtastelijkheid is
geworden, verschijnt die tweeledigheid tenslotte als pointe in voile
kracht met het woord „Vijven", namelijk in de spelsituatie : een worp
van twee dobbelstenen met elk vijf ogen en in de man-vrouw-relatie :
twee vuisten. Immers, de vrouw had waarschijnlijk gewonnen met hoge
punten, laten we zeggen twee vijven, nu verliest zij het met twee vijven,
nl. tegen de vuisten van haar man, die hiermee de goede orde weer
heeft hersteld, en wel deze, dat de man het dient te winnen van de
vrouw.
2 De woorden „Verkeer" en „Vijven" zijn stellig de vernuftigste
vondsten van de auteur. „Verkeer" als verdichting van „verkeerspel"
duidt het spel aan en „Verkeer" in de betekenis van omgang, wijst op
de man-vrouw-relatie. „Vijven" als een pars pro tato van een worp met
twee dobbdstenen resulterend in tweemaal vijf punten, houdt verband
met het spel en „Vijven" als pars pro tato van twee vuisten duidt op de
man-vrouw-relatie. De twee betekenissen manifesteren zich bij beide in
een woordvorm en weerspiegelen als het ware de twee-eenheid van de
situatie.
Samenvattend zouden wij kunnen zeggen : Huygens heeft hier een
boeiende demonstratie gegeven van semantisch spel, dat voornamelijk
hierin bestaat, dat door plaatsing van bepaalde woorden als „Verkeer",
„verkeert", „handspel", ,;Vijven" ten opzichte van de twee-eenheid van.
de „frame of reference", de man-vrouw-relatie en het spel, verschillende betekenismogelijkheden in dezelfde woordvorm warden geaktiveerd.
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Een ander veel voorkomend thema is de hebzucht, die door Huygens
in het volgende en in zoveel andere sneldichten is gehekeld :
SPADE GIERICHEIT

'Kverstae de giericheit van oude lieden niet.
Van alle sotticheit diem' op de wereld siet,
Waer 't eene sonderling : meer Reisgeldt te begeeren
Hoe meer de reise kort en min staet te verteeren. 18
16. Mart. 67

In de fnarge treffen wij de volgende door Huygens geschreven aantekening uit Cicero's Cato sive De senectute aan : „Avaritia senilis quid
sibi velit non intelligo. potest enim quidquam esse absurdius quam, quo
minus viae restat, eo plus viatici quaerere ?" 19 Deze aantekening bevat
bijna letterlijk de stof, waaruit het sneldicht is ontstaan. Zelfs het
woordspel „Reisgeldt" is overgenomen, dat als kernwoord derhalve met
een majuskel begint. Merkwaardig dat in de editie 1672 de hoofdletter
niet is overgenomen.
Het is niet moeilijk voor te stellen, hoe Huygens aan deze stof
gekomen is. Hij en zoveel zeventiende-eeuwers met hem, achtten de
Neostoicijnse levenswijsheid van Cicero's, De Officiis, Cato sive De
senectute en Laelius sive De amicitia hoog, genoten ervan en sterkten zich
en anderen ermee. De citaten in brieven van bijvoorbeeld Hugo de
Groot 20, in florilegia en ook pier en daar bij de gedichten van Huygens,
tonen dit aan. En uit het feit, dat voornamelijk in de 16e eeuw deze
werken veel afzonderlijk waren uitgegeven en vertaald 21, blijkt eveneens de grote belangstelling voor deze geschriften.
18 Hs. XL d, 1667, 7e stuk. Ed. 1672, II, 321. Ged. Worp, VII, 111. De aantekening
in de marge komt niet voor in de editie 1672.
19 Caput XVIII, paragraaf 66. Vertaling van het citaat : Ik begrijp niet wat voor zin
hebzucht van oude mensen nog heeft, want wat is er dwazer dan dat men, naar mate de
reis korter wordt, meer reisgeld zou verlangen.
De transcriptie van het handschrift door dr. J. A. Worp (Ged. Worp, VII, 111, foot 4)
is niet geheel Verschillende abbreviaturae zijn door hem verkeerd opgelost. Zo beduidt
qd niet, quod, maar quid en quidqu niet quidquid, maar quidquam.
20 Briefwisseling van Hugo de , Groot, deel 1 en 2 uitgegeven door P. C. Molhuyzen,
deel 3 tot 6 door B. L. Meulenbroek. 's-Gravenhage 1928-1967 (RGP 64, 82, 105, 113,
119, 124). Zie : Lijsten van geciteerde plaatsen vanaf deel 3.
21 Voor 16e-eeuwse uitgaven : British Museum general catalogue of printed books.
London 1965-1966. 263 vol. Vol. 39, kolom 534 e.v. (Cato Major sive De senectute) ;
kolom 551 e.v. (De Officiis) ; kolom 573 e.v. (Laelius sive De amicitia). Nederlandse
vertalingen van De Officiis ; Bibliotheca Belgica. Bruxelles 1964. 5 dln. Dl 1, biz. 568-572.
Vertalingen in de 16de eeuw van de drie genoemde werken van Cicero ; G. Highet, The
classical tradition. Oxford 1949. Blz. 119.
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Tenslotte nog een voorbeeld van een sneldicht met de hebzucht als
thema :
Hier leit een man in d'ass
Soo gierigh all syn Leven.
Hij wouw den geest nauw geven,
Om dat het geven was. 22
16. Feb. 1650

De argutia, de spitsvondigheid en geestigheid van dit sneldicht cirkelt
om het verbum „geven". Door deze geestigheid wordt volgens de ars
rhetorica, de overredingskunst, getracht de levenswijsheid, de les, waar
het eigenlijk am gaat, bij de lezer op speelse wijze ingang te doen
vinden. En het bovenstaande sneldicht bevat deze wijsheid, dat alleen
bij degene die vrij is van hebzucht, een bereidheid tot overgave zou
kunnen ontstaan. Nu spreekt de auteur in de eerste redactie over een
niet kunnen geven en in de tweede over een niet willen. In vers' 4 heeft
hij namelijk „kon" doorgehaald en in plaats daarvan „wouw" erboven
geschreven. Daarmee heeft hij naar het mij voorkomt twee verbeteringen
in het sneldicht aangebracht :
1 Het woord „nauw" geeft een suggestie van benepenheid, benauwdheid en deze wordt versterkt door de assonantie met „wouw".
2 Omdat de gierigaard de geest eigenlijk niet wilde (wouw) geven,
heeft de auteur de hebzucht werkelijk tot een ondeugd gemaakt, en niet,
zoals in de eerste redactie, deze gereduceerd tot onvermogen.
„Epitaphium avari" als eerste titel van dit sneldicht in handschrift,
is doorgehaald en in de edifies, 1658 en ' 72 luidt deze : Grafschrift. Die
titel noopt mij eerst enige opmerkingen te makers over het grafschrift
in het algemeen en daarna over dit in het bijzonder.
Van oorsprong was het Griekse epigram een inscriptie op graven,
monumenten, gebouwen, kunstwerken en feestgeschenken. De etymoloc
gische betekenis van het Griekse woord „epigramma", opschrift, duidt
hierop. Deze inscripties werden overgeschreven en verzameld en als
letterkundige teksten beschouwd. Ook – en voornamelijk werden
epigrammen gedicht en verzameld, welke niet bestemd waren om op
steen gebeiteld te warden. En de grafschriften vormden hiervan een
belangrijke categorie 23 . Zij droegen in het algemeen het karakter van
lofdicht. J. v. d. Vondel, P. C. Hooft en andere dichters uit de 17e eeuw
22 Hs. XL c, 1650, 2e stuk. Ed. 1658, 697 en ed. 1672, II, 199. Ged. Worp, IV, 214.
In het hs. is de volgende titel doorgehaald : Epitaphium avari. In de genoemde edities
luidt de titel : Grafschrift.
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schreven deze in de landstaal. In het Neolatijn werden eveneens van
dergelijke grafdichten geschreven. Ook Huygens heeft verschillende
grafschriften als lofdichten vervaardigd, zowel in de landstaal als in
het Neolatijn. Maar daarnaast werd het fictieve grafschrift door hem
en anderen aangewend als uitdrukkingsmiddel van spot en hekeling,
zoals hierboven, of voornamelijk ter wile van het woordspel, zoals in
het volgende :
OP HET GRAF VAN EEN OUD SOLDAAT

1. op versterf ende
bevordering
2. waken
3, van bescheid doen
4. voor een' kogel

Hier leit een Hopman doodt,
Gestorven naeckt en bloot
Van middelen en krachten,
Van 1 -wachten„ 2 -wachten, 3-wachten
En van hem niet te 4 -wachten. 24
2. Aug. 42

In een aantekening heeft Huygens de repetitio, het viermaal gebruikte
wachten, toegelicht. En deze aantekening is ook opgenomen in de
edities 1658 en ' 72. Huygens heeft blijkbaar ingezien, dat zelfs de
eigentijdse lezer er zonder die toelichting niet uit zou komen. We
zouden kunnen zeggen : het sneldicht heeft Kier het karakter gekregen
van een raadsel in de vorm van een mededeling. Maar het raadsel is in
de epigrammen-literatuur een geaccepteerde figuur, verwant met woordspel en met de Pointe, de spitsvondigheid in het slotvers.
De tegenwoordige lezer heeft echter niet voldoende aan het commentaar van Huygens. Voor hem is er nog eens extra toelichting nodig,
namelijk : 1 Op een erfenis en op bevordering. 2 De wacht houden®
3 Met een dronk beantwoorden. 4 Door zich in acht te nemen voor een
kogel 25 . Het blijkt nu, dat de vierde vorm van wachten in feite een
eind aan het leven van de hopman maakte, terwiji deze al bijna dood
was, doordat hij vanwege het tevergeefs wachten op een erfenis en op
bevordering (1) en vanwege de vele malen dat hij met een dronk moest
beantwoorden (3), beroofd was van (geld)middelen en door het vele
wacht houden (2) en drinken (3) verzwakt was van krachten.
Na ontraadseling is het duidelijk geworden, dat bet grafdicht voor
de hopman niet alleen de repetitio en het aan het raadsel grenzencl
woordspel, maar ook een rake karikatuur bevat.
23 Anthologia Graeca. Griechisch-Deutsch. Ed. (und fibers. von) Hermann Beckby.
Munchen (1957-1958) 4 Tle. Zie inleiding deel 2, blz. 11 e.v.
24 Hs. XL b, 1642, 19e stuk. Ed. 1658, 648 en ed. 1672, II, 165. Ged. Worp, III, 198_
In de genoemde edities is de titeI : Graf-schrift van een out Soldaat.
23 Zie voor 3 : Middelned. wb. IX, 1505 (12) en voor 4 : Idem. 1501, II, Wederk. (1).
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Condusie : Deze raadselachtige repetitio is geintegreerd in het geheel, woordspel en karakterisering vormen een eenheid en derhalve acht
ik dit sneldicht als kunstwerkje geslaagcl.
Huygens schreef ook, zoals boven reeds werd meegedeeld, epigrammatische grafdichten als echte gelegenheidsgedichten. Hierbij is een merk
waardig voorbeeld, dat als facsimile is afgedrukt 26 :
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Transcriptie :
GRAFDICHT
In dese kromme kist rust Jan Couchet ; met reden :
Sij beeldt syn ambacht uijt en past nett op syn' leden ;
De korst na de Pasteij. Dan, leser, weet daer bij,
Hy light niet op syn' rugg, maer op syn' slincke zij.
8. Apr. 1655

Boven het sneldicht komt een door Huygens zelf gemaakte tekening
voor. J. A. Worp wist bier blijkbaar geen raad glee : „Boven het versje
is eene kist geteekend van zeer eigenaardigen vorm", schrijft hij in een
noot 27 . De biografische achtergrond biedt echter een voldoende basis
voor een verantwoorde verklaring. Jan Couchet is namelijk een bekend
„claversimbelmaeker" uit Antwerpen, die op 2 april 1655 aldaar overleed, zoals Huygens in zijn Dagboek noteerde 28. Hij werd als instru26 Hs. XL c, 1655, 4e stuk. Ged. Worp, V, 189.
27
23

Ged.

Worp, V, 189, noot 2.

Dagboek van Constantijn Huygens. Amsterdam 1885. Bijlage van : Oud
Holland, jg. 4 (1886). Blz. 57, 2 april 1655 : Obit Antverpiae insignis artifex Joannes,
Couchet.
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mentenmaker zo gewaardeerd, dat zelfs Charnbonnieres, klavecinist van
Lodewijk XIV een Couchet bezat 29 . In een brief van 5 maart 1648
gericht aan G. V. Duarte, koopman te Antwerpen, schreef Huygens
over Jan Couchet " en in een van 6 april 1655 aan H. du Mont, organist
in Parijs, noemt hij hem „le celebre Couchet" 31 En Huygens die, zoals
bekend is, zeer muzikaal was, veel gecomponeerd heeft, verschillende
tokkel- en snaarinstrumenten bespeelde, bezat blijkens de inhoud van de
eerstgenoemde brief ook veel belangstelling voor de technische zijde van
het instrument, voor de vervaardiging en de vervaardigers van het
davecimbel.
Op 4 april 1655 werd deze Couchet in de O.L.Vr.-Kathedraal te
Antwerpen begraven. Mogelijk is Huygens daar Coen aanwezig geweest.
Indien dat niet het geval geweest is, zal hij stellig over de begraf enis hebben vernomen, en waarschijnlijk ook dit, dat het kennelijk een
uitdrukkelijk verlangen van Jan Couchet is geweest hem te begraven in
een kist met de vorm van een davecimbel, of zoals Huygens het uitdrukt : „De korst na de Pastey", dat is het omhulsel in overeenstemming
met de inhoud. Dit gegeven nu heeft de stof geleverd voor bovenstaand
sneldicht. Hiermee wilde Huygens blijkbaar de zo beroemde ambachtsman eren. Het korte gedicht duet mij echter enigszins komisch en zelfs
onkies aan. Zou de tijdgenoot van Huygens dit zo gevoeld hebben ? En
Huygens zelf misschien ook bij nader inzien ? Zou hij daarom het
sneldicht niet in de edifies van 1658 en 1672 hebben doen opnernen ?
Ik weet het niet.
Tenslotte nog iets over een opmerkelijke categorie epigrammen met
als thema's het obscene in de omgang der geslachten, lichamelijke gebreken, de ouderdom. Deze en dergelijke thema's waren gangbaar 32 . In
Huygens' sneldichten kan men ze eveneens vrij veel aantreffen. Ook al
omdat dergelijke onderwerpen deel uitmaakten van de epigrammenliteratuur als genre, moeten wij ons er voor hoeden in het obscene en
scabreuze te veel Huygens' persoonlijke voorkeur te zien, of die keuze
of te leiden uit het karakter van de auteur. Bovendien gaat het veelal
29 Grove's dictionary of music and musicians. Fifth edition, edited by E. Blom. London
1954-1961. 10 dln. Zie onder Jan Couchet. In het Koninklijk Muziekconservatorium te
Brussel wordt een clavecimbel bewaard van het type van Jan Couchet. Zie illustratie in
deel 2, blz. 120 van de Algemene muziekencyclopedie o.l.v. A. Corbert en W. Paap.
Antwerpen enz. [1958-'63) 6 dln.
30 Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), uitgegeven door J. A. Worp.
's-Gravenhage 1911-1917. 6 dln. (RGP 15, 19, 21, 24, 28, 32). Zie deel 4, brief nr. 4772.
3.1 Idem. Deel 5, brief nr. 5399.
32 W. PREISENDANZ, Die Spruchform in der Lyrik des alien Goethe and ihre Vorgeschichte seit (spitz. Heidelberg 1952. (Heidelberger Forschungen). Blz. 35.
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niet am het onderwerp op zichzelf, maar nu eens schijnt de door het
thema geboden gelegenheid tot hekeling en spot, dan weer die tot een
woordspel of fraaie pointe, de keuze te hebben bepaald : de auteur had
het thema nodig am dat woordspel enz. te kunnen toepassen.
Ik zal nu ter toelichting enige voorbeelden geven. In het volgende
sneldicht is een breedsprakige, mismaakte man het onderwerp :
OP EEN BULTENAERS LANGWYLIGH GEPRAET

Al voeld' ick Pieter Bult in 'tseggen wat verwarmen
Syn seggen, hoOpten ick, sal kortjens zijn, als hij :
Maer hoe misrekent en hoe av'rechts was ick blij
Sijn seggen viel in 'tgaen soo lang schier als syn' Armen.
ult. Jan. 42 33

In het handschrift is een oudere titel doorgehaald. Deze luidt : „Van
Saenredam". Wij zouden ons nu kunnen afvragen, of een bepaald
persoon aanleiding geweest is voor dit sneldicht, namelijk een zekere
Saenredam met een bochel, die in zijn spreken wijdlopig geweest moet
zijn. En deze Saenredam wordt in vers 1 Pieter genoemd. Zou de auteur
Pieter Janszoon Saenredam (1597-1665) op het oog gehad hebben ?
Huygens heeft hem gekend, want hij kocht een schilderij van hem, voorstellende het interieur van de Mariakerk in Utrecht, dat dienst deed
als schoorsteenstuk in Huygens' waning aan het Plein te 's-Gravenhage.
Het werd blijkens het merk voltooid in 1641 : „Pieter Saenredam gemaeckt en voleyndicht den 29 Januari int jaer 1641". Het schilderij kan
derhalve v6Or de totstandkoming van het sneldicht in het bezit zijn
gekomen van Huygens, waarbij hij stellig de waarschijnlijk nogal wijdlopige Saenredam heeft ontmoet. Naar aanleiding van deze ontmoeting
zou Huygens zijn sneldicht geschreven kunnen hebben. Het portret , van
Pieter Saenredam vervaardigd voor Jacob van Campen toont vrij duidelijk de enigszins gedrongen figuur en de vrij lange linker arm de
rechter is niet voldoende zichtbaar 34.
Om iedere pijnlijke herkenning te vermijden, zal de auteur deze titel
veranderd hebben in : „Op een Bultenaers langwyligh gepraet". Stellig
33 Hs. XL b, 1642, 4e stuk. Ed. 1658, 649 en ed. 1672, II, 165. Ged. Worp, III, 171.
De aantekening in de marge komt niet voor in editie 1658 en '72.
34 P. T. A. SWILLENS, Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem 1597-1665. Met
een inleiding van prof. dr. W. Vogelsang. Amsterdam 1935. Tegenover blz. 16. De
Mariakerk in Utrecht, afb. 133. Zie voorts blz. 12 en 13.
Een relatie tussen Huygens en Saenredam uit later tijd blijkt uit een brief van Saenredam
op 21 mei 1648, waarin hij Huygens' tussenkomst verzocht voor een bezoek van de
Stadhouder, om in zijn werkplaats enige schilderijen van kerkinterieurs te komen zien.
(Zie : P. T. A. SWILLENS, 0.C. blz. 143).

172

zal het niet de bedoeling van de auteur geweest zijn een bepaald persoon
te beledigen, hetgeen ook blijkt uit de veralgemening van de nieuwe
titel, maar am de antithese lang-kart vernuftig in een sneldicht te realiseren door middel van de karikatuur van een bultenaar, die in zijn
lichamelijke gestalte de tegenstelling : langdradigheid en kortheid weerspiegelt en die deze antithese zelfs accentueert. Immers, de armen van
een bultenaar lijken, door zijn kleine, gedrongen figuur, bijzonder lang.
Hierop heeft Huygens zelf willen wijzen door middel van een aantekening in de marge bij vers 4. Hij schrijft daar namelijk : „Die de
soodanighe meest lang hebben". En zou de initiale majuskel van
„Armen" hier ook niet zinvol zijn ? Deze hoofdletter ontbreekt echter
in de edities.
Mijn conclusie is, dat de auteur, naar het mij voorkomt, in zijn bedoeling is geslaagd, omdat hij een synthese tussen stijlfiguur en karikatuur tot stand heeft weten te brengen.
In een ander voorbeeld is een blinde tot onderwerp gemaakt :
Ick seid' een' blinden man, die mij sprack van betalen,
Sondaghs of manendaghs moght hij 'tgeld komen halen.
Hij antwoorde bedroeft, dat quam niet wel te pass
Voor dien het nemmermeer noch Sonn noch Maen-dagh was.
18 Feb. 1650 35

Hier schijnt het woord-, ik zou bijna zeggen het hoofdletterspel, de
keuze van een blinde als onderwerp geheel te hebben bepaald. Want
een blinde was nodig, om het hoofdlettergebruik en het verbindingsstreepje van „Sonn noch Maen-dagh" te doen functioneren. Maar de
auteur heeft niet zoals in het vorige gedicht een overtuigende situatie
weten te creeren. Het antwoord van de blinde bijvoorbeeld is zo onnozel,
te dwaas om mogelijk te kunnen zijn. En die „ik" is ook een weinigzeggende figuur. Huygens heeft wel een verbetering trachten aan te
brengen in vers 3 van het handschrift, waar eerst geschreven stand :
„Hij sey met goed bescheed", dat is : Hij zei op goede grand, met reden.
Maar het geheel is er toch niet mee gered, of er zelfs nauwelijks op
vooruit gegaan. Ook de afwerking laat te wensen over. Na vers 3
35 Hs. XL c, 1650, 3e stuk. Ed. 1658, 697 en ed. 1672, II, 198. Ged. Worp, IV, 214.
In de genoemde edities heeft het sneldicht als titel : Een blinde.
In vers 4 heb ik de S van Sonn in een hoofdletter getranscribeerd, ofschoon het niet
zeker is, dat we in het handschrift met een majuskel te doen hebben ; er is namelijk maar
een klein kwantitatief verschil met . de initiale minuskel. Maar de m van „Maen-dagh" is
bij nader inzien door Huygens vergroot, en naar analogie van deze majuskel mogen wij
aannemen dat de S als majuskel is bedoeld.
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immers zou men stellig een afsluitend leesteken mogen verwachten, wij
zouden een punt gebruiken. Binnen het min of meer mislukte gedicht,
komt ook het woordspel op zichzelf, doorda. t het te weinig geintegreerd
is in het geheel, niet tot zijn recht : ook daar waar een sneldicht alleen
ter wille van het woordspel geschreven wordt, blijft de noodzaak van
integratie bestaan.
Aan het volgende en laatst door mij geciteerde sneldicht zou ik deze
opmerking vooraf willen laten gaan. Het thema van een huwelijk tussen
een oude vrouw en een jonge man, of een oude man en een jonge vrouw
is in de epigrammen-literatuur bekend. Het heeft in het algemeen een
hekelende strekking. En stellig zal Huygens bij het onderhavige sneldicht
van de trouwlustige, grijze vrouw een hoer gemaakt hebben, om de spot
een wat krachtiger uitwerking te geven :
Andries, een achtienj aerigh wicht
Trouwt Neel dat nude grijse hoertje,
'Kweet hem geen beter Bruijloftdicht,
Gaet te bedd en soent je moertje.
13. Nov. 1654

36

Terecht is m.i. in de edities „Moertje" met een initiale kapitaal gedrukt, want het blijkt een -kernwoord te zijn met een dubbelzinnig
karakter. De auteur bedoelt naar het mij voorkomt namelijk : ze is zo
oud, ze kan zijn moeder wel zijn en zij is een hoer, hij kan haar kind
wel wezen.
Naar aanleiding van , dit sneldicht nog het volgende. De tamelijk veel
voorkomende onderwerpen als ruzies tussen en bedrog van geliefden,
ontucht en dwaze verhoudingen zijn mede te verklaren uit het
antipetrarquisme 37 . Als reactie tegen de idealistische verering van de
vrouw en de lief de, die tot vaak onechte mode en gekunsteldheid van
stijl werd, ontstonden satirische gedichten, met een accent op het minder
ideale in de verhouding tussen man en vrouw, uit eerlijk en vaak
cynisch realisme en waarbij humoristisch en burlesk taalgebruik, met
weerklanken van de gewone spreektaal en een hang naar het ruwe, niet
ongebruikelijk was.
C. W. DE KRUYTER

3 ° Hs. XL c, 1654, 17e stuk. Ed. 1658, 708 en ed. 1672, II, 206. Ged. Worp, V. 137.
In de genoemde edities heeft het sneldicht als titel : Bruyloftdicht.
37 C. YPES, Petrarca in de Nederlandse letterkunde. Amsterdam 1934 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). Blz. 54 e.v.
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HET UNIEKE TIJDBEELD TEKST
1
Het onderzoeken van literatuur is een wetenschap. De beoefenaar
ervan bestudeert als object een sector van de werkelijkheid waarin wij
leven, te weten de litteratuur. Als .zadanig is litteratuurwetenschap
empirisd-i ; ook voor de litteratuurkundige bestaat de eerste werkzaamheid uit het doen van protocoluitspraken over verschijnselen, namelijk
teksten. Het grate verschil met 'de' empirische wetenschappen is, dat
men in de litteratuurwetenschap niet door middel van de uit onderzoeksresultaten verkregen voorspelbaarheid invloed op de betreffende sector
tracht uit te oefenen, door hem bijvoorbeeld zodanig te wijzigen dat hij
voor de mens doelmatiger functioneert, maar dat men het inzicht zelf
in die sector als einddoel nastreeft ; alleen dat inzicht is immers
voldoende, zij het noodzakelijk, om hem doelmatig te laten functioneren
– en wel als verrijking, hoe dan ook, van ons bestaan.
Deze constateringen zijn niet nieuw, maar ze mogen zo nu en dan
wel eens herhaald warden, want de consequenties ervan warden te
vaak veronachtzaamd ; consequenties vooral voor de wegen waarlangs
in de litteratuurwetenschap het bedoelde inzicht bereikt kan warden.
Die wegen warden, met name in Nederland, nog weinig onderzocht.
Er bestaat geen `methadologie van de litteratuurwetenschap'. Die kan
men ook in het onderstaande niet verwachten (het lijkt me een levenswerk) . , wel zal ik op een belah grijk aspect, namelijk teksteigenschappen,
wat dieper ingaan.
Daartoe is een methadologisdi aanloopje nodig, dat ik weliswaar als
bekend veronderstel, maar waarvan ik torch de voor mijn doel belangrijkste stappen zal moeten doen. Op de voorn,aamste vertakking in de
litteratuurwetenschap, in een descriptieve en een analytische richting
(resp. litteratuurgeschiedenis en tekstanalyse), hoef ik bier niet in te
gaan. Even bekend, maar in verband met de rest van dit artikel belang,rijker, is de splitsing in de tekstanalyse : analyse van oude teksten
(filologie) en analyse van eigentijcise teksten. Het opvallendste ander175

:scheid is, dat de filoloog velerlei werlaaamhedm dient te verrichten
alvorens hij kan beginnen aan datgene, waar de analyticus van eigentijdse teksten direct aan begirt : het analyseren c.q. interpreteren van
de tekst. De filoloog moet immers eerst een lange weg afleggen voor
hij weet wat er (formed, zelfs) staat. Een reeks hulpwetenschappen is
hem daarbij van dienst. ook het interpretatieve stadium is voor de
filoloog veel gecompliceerder: hij moet trachten zich door middel van
uitvoerig historisch onderzoek zoveel mogelijk te identificeren met de
toenmalige lezer. De eigentijdse-tekstanalyticus hoeft dat niet hij is
de lezer (een lezer) voor wie de tekst geschreven is. Anders gezegd :
de filoloog moet allerlei buitenlitteraire kennis vergaren, die de toenmalige lezer normaliter bezat, en wel °mat de toenmalige lezer die
kennis normaliter bezat, maar dat is dus, ook het soort kennis die de
eigentijdse lezer (en analyticus), bezit. De laatste moet dus alleen dan
extra buitenlitteraire informatie vergaren, wanneer de tekst die hij
onderzoekt betrekking heeft op een gebied, waarop hem de nodige
kennis ontbreekt. Een analyticus die bijvoorbeeld nets weet van alchemie, zal , een roman waarin het Filosofisch Ei een belangrijke functie
vervult, niet adequaat kunnen onderzoeken. Dit laatste brengt mij op
het nogal onnozele verwijt, dat men de 'close-readers' weal maakte,
namelijk dat zij `slechts' structured te werk zouden gaan; en iedere
buitenlitteraire kennis in principe zouden afwijzen. Afgezien van het
feit dat structured onderzoek niet uitsluitend formed is, geeft het
verwijt een onjuiste voorstelling van wat de close-reader doet : die wijst
buitenlitteraire kennis, d.i. dus kennis omtrent de 'clagelijkse' werkelijkheid, geenszins af (want buitenlitteraire kennis, die men moet meenemen in de wereld van de tekst, is daarmee litteraire kennis, d.i. kennis omtrent de litteraire werkelijkheid) hij wijst alleen een bepaald
soort buitenlitteraire kennis af, namelijk kennis die buitenlitterair
blijft : de irrelevante. Het is geen controverse tussen litteraire en buitenlitteraire gegevens, maar tussen relevante en irrelevance.
Het probleem, welke gegevens relevant zijn en welke niet, kan worden
opgelost aan de hand van de antwoorden op twee primaire vragen die
iedere wetenschap zich stelt. De eerste vraag luidt : waaruit bestaat het
object (niet : wat is het object, want 'is' impliceert al eigenschappen
die men nog moet onderzoeken), dus in de litteratuurwetenschap :
waaruit bestaat het object, de litteratuur. Het antwoord luidt dan nit
alle litteraire teksten. De tweede vraag is dan direct : wat zijn litteraire
teksten. Daarmee bedoel ik : wat zijn de criteriale eigensch.appen van
litteraire teksten, en niet wat 'zijn' (ontologisch) litteraire teksten –
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want zo'n vraag is even zinloos als bijvoorbeeld in de psychologie de
vraag : wat is intelligentie. De psycholoog zal dan, geschoold methodoloog als hij meestal is, direct antwoorden : intelligentie is wat de
intelligentietest meet. Geen ,onzin, maar een zinnige operationele definitie, die in de litteratuurwetenschap zal luiden : litteraire teksten zijn
teksten die de litteratuurwetenschap onderzoekt (meet' is, als methodologische term, zelfs ook goed men gebruikt dan een nominale schaal).
Twee vragen dus :
1. waaruit bestaat de litteratuur ?
2. wat zijn de eigenschappen van litteraire teksten ?
Het antwoord op de eerste vraag (alle litteraire teksten, d.z. teksten
die de litteratuurwetenschap onderzoekt – en niets anders) heeft vooral
consequenties voor de litteratuurgeschiedenis, maar toch ook voor de
tekstanalyse. Er volgt bijvoorbeeld iuit dat het schrijversleven geen
autonoom onderzoeksobject van de litteratuurgeschiedenis is, en voor
de tekstanalyse geldt in het bijzonder dat biografische gegevens voor
de interpretatie van een tekst niet direct relevant zijn. Natuurlijk is niet
Ole kennis van een schrijversleven irrelevant vooral voor de filologen
zijn er massa's feiten , die iets nuttigs over een tekst vertellen. Wanneer
men bijvoorbeeld uit een biografisch gegeven de verschijningsdatum van
een oude tekst kan afleiden, kan dat interpretatief van belang zijn, want
nu weet men welke mensen Tdie tekst lazen en in welke historische
contekst. Maar wanneer men met de sterke moederbinding van schrijver
X het gedrag van personage Y uit X roman 'Het leven van Y' gaat
verklaren, dan is . dat onaanvaardbaar 1 . Men verklaart dan namelijk
helemaal niets over Y, maar alleen iets over 'de mens achter het werk',
alsof die voor de litteratuurkundige belangrijker zou zijn dan het
werk alsof de lezer voor zijn tientje de schrijver thuis kreeg in
plaats van het boek.

1 Om niet te worden misverstaan : het schrijven van biografieèn is natuurlijk geen
onzinnige bezigheid. leder kundig genoteerd levensverhaal is boeiend en levert nuttig
materiaal voor de filoloog. En het hoeft door de biograaf dan ook niet van te voren op
litterair-wetenschappelijke relevantie geselecteerd te zijn. Het gaat er maar om dat men het
niet als `een stuk litteratuurgeschiedenis' aandient, waaruit 'en passant' het werk `verklaard'
wordt.
2 De meest onthutsende uitspraak in dit verband trof ik aan in de inleiding van Alberto
Moravia bij de roman van DACIA MARAINI, De vakantie (Moussault, Amsterdam 1962).
Het is bijna onvoorstelbaar 'Nu ligt de drukproef van je roman (je = Dacia, JJW) Kier
op mijn tafel, samen met de brief van je uitgever die me om een voorwoord vraagt. 1k
zou dus over de roman moeten praten. Maar ik wil me niet met details inlaten (curs. van
mij, JJW), en wel omdat wat mij het meest in een werk interesseert het gehele karakter
van de schrijver en dus van het boek is ( ).'
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Het antwoord op 'de tweede vraag (wat zijn de eigenschappen van
litteraire teksten') is van primair belang voor de tekstanalyse, vooral
voor de analyse van eigentijdse teksten. Men kan de unieke eigenschappen van een tekst niet bestuderen zonder aandacht besteed te
hebben aan de criteriale eigenschappen van alle-teksten, waar de unieke
noodzakelijk uit voortkomen. Merkwaardigerwijs heeft men aan deze
methodologische eis, na een hoopvol begin, in de Nederlandse closereading-beweging (met name Merlyn), die toch zo `wetenschappelijk'
opereerde, weinig aandacht meer geschonken. Het lijkt of men a.h.w. in
het experimentele stadium is blijven steken, en rustig verder analyseert,
zonder zich op de grondslagen van het bedrijf te bezinnen. Met deze
methodologische eis (een van de vele, maar voor de tekstanalyse wel
de belangrijkste) zal ik mij hieronder bezig houden.
2

Het grootste universum waartoe men het (sub)universum litteratuur
kan rekenen is dat van de menselijke producten. Dit universum kan
men nu voortdurend verkleinen door eigenschappen van litteratuur te
constateren die zij gemeen heeft met steeds minder subuniversa – tot er
tenslotte enkele eigenschappen overblijven, die hier en daar afzonderlijk
nog wel kunnen voorkomen, maar die gezamenlijk een voor litteratuur
criteriale factoren,combinatie vormen.
De tweede onderscheiding, door middel van een eigenschap die litteratuur gemeen heeft met zeer veel minder tsubuniversa, doet het overgrote ded van het universum `menselijke producten' afvallen. Die eigenschap is natuurlijk dat die subuniversa niet letterlijk worden geconsumeerd, maar alleen waargenomen en geestelijk verwerkt ze vormen de
groep `producten van de menselijke creativiteit'.
Deze twee eigenschappen spreken voor zich, maar de volgende reductie betreft meteen al een eigenschap die nogal eens veronachtzaamd
wordt : de meeste van die creatieve uitingen behoren voor zover het
hun materie betreft tot de werkelijkheid waarin wij leven, maar wat ze,
waargenomen, aanbieden, behoort daar niet toe. Door middel van hun
materie, die men waarneemt, geven ze jets weer dat nauwelijks, of
gedeeltelijk, of niet helemaal overeenkomt met `onze' (eventueel een
vroegere) realiteit, met de wereld waarin wij leven. Ze bieden ons bun
eigen, autonome werkelijkheid aan. De reden ook waarom, zoals ik in
het begin opmerkte, de litteratuurwetenschap er keen invloed op tracht
uit te oefenen, of liever : h6Ort uit te oefenen, want juist de veronacht178

zaming van die eigenschap brengt met zich mee dat telkens irrelevant;
want buitenlitteraire (morele, godsdienstige, enz.) waardeoordelen de
litteratuurwetenschap binnensluipen.
Door deze nieuwe gebiedsinkrimping zijn allerlei taken afgevallen,
wi g s de decoratieve kunsten, maar ook bijvoorbeeld de fotografie, die
immers juist iets uit onze realiteit wil weergeven, zij het op een bijzondere, voor mijn part `artisticke' manier. Er valt echter jets nog
opvallenders af, namelijk brieven, dagboeken e.d. (mits ze niet gefingeerd zijn natuurlijk), omdat die dezelfde eigenschap hebben als de
foto : het weergeven van een stuk van de dagelijkse werkeliikheid3
Teksten, en allerlei vormen van beeldende kunst, geven dus een
eigen realiteit weer 4, die in weer of mindere mate verwijst naar de
buitenlitteraire werkelijkheid. In welke mate is niet zo belangrijk. In
principe zou men een schaalverdeling kunnen ontwerpen waarop men
voor iedere afzonderlijke tekst een soort referentiecoèfficient t.o.v. de
buitenlitteraire werkelijkheid zou kunnen aangeven. Die referentieco&ficient kan nooit o zijn : een tekst verwijst al naar onze werkelijkheid
op grond van het feit dat hij uit taal bestaat, een schilderij omdat er
kleuren op voorkomen, enz. Een referentiecoaficient 1 is eveneens
uitgesloten ; die geldt nu juist voor brieven en foto's. Een `experimenteel', gedicht zou zeer links op de Schaal komen, een impressionistisch
gedicht ergens in het midden, en een naturalistische roman uiterst
rechts (eigenlijk wordt in al die gevallen aan de rechterzijde een
referentiecoèfficient 1 gesuggereerd) een Appel links, een Vermeer
rechts, enz. Maar of het verband met de buitenlitteraire werkelijkheid
nu hecht is of niet, ik wees er al op dat het feit, dat er verband is, al
voldoende reden voor de tekstanalyticus moet zijn om zijn kcnnis omtreat de buitenlitteraire werkelijkheid niet thuis te laten, mits hij maar
relevante, d.i. 'Ook in de werkelijkheid van de tekst functionerende,
gegevens gebruikt.
Het tekstaanbod van een unieke, autonome realiteit, die in meer of
mindere mate verwijst naar de buitenlitteraire realiteit, is de basis waar
3 Dit lijkt mij een goede reden om brieven enz. niet tot 'de litteratuur' te rekenen
(ze missen immers een criteriale eigenschap van litteraire teksten, zodat de litteratuurwetenschap ze ook niet als autonoom object hoeft te onderzoeken), en fotografie niet tot
`de kunst', maar dat is een bij-probleem waar ik hier niet verder op zal ingaan.
4 In feite ook de muziek, maar hier te gaan filosoferen over de vraag wat voor soort
realiteit muziek aanbiedt (een filosofie die o.a. een onderzoek naar een eventuele `betekenis'
van muziek zou vereisen) lijkt me zinloos. Duidelijk is in ieder geval dat, zo muziek een
realiteit aanbiedt, die in geen enkel opzicht overeenkomt met het soort realiteit dat door
teksten, schilderijen enz. wordt aangeboden. Het vermoeden dat muziek kan worden
opgevat als een strikt formele, betekenisloze realiteit, is hier dacht ik voldoende.

179

de tekstanalyticus van uit moet gaan. Het is ook de kern, die alle andere
litterair-wetenschappelijke bezigheden (zoals van de litteratuurhistoricus) vastlegt, die nauwkeurig alle buitenlitteraire gegevens met betrekking tot teksten, en alle beschouwingen erover, toetst op relevantie.
Omdat het hier nog steeds een eigenschap betreft die teksten .gemeen
hebben met enkele andere uitingen van creativiteit, zal de tekstanalyticus
zich , eerst moeten bezinnen. op , die eigenschappen, die de realiteit van
teksten onderscheiden van de soorten realiteit die in de andere uitingen
warden aangeboden : de criteriale teksteigenschappen.
3
Het m;eest in het cog springende verschil tussen voortbrengselen van
de beeldende kunst en teksten bestaat in het materiaal waarvan ze
vervaardigd worden. Bij beeldende kunsten is dat een materiaal dat
uitsluitend een direct en in zijn geheel visueel waarneembare realiteit
aanbiedt ; terwijl bij teksten het materiaal de realiteit op andere wijze
aanbiedt : de waarnemer kan pas na het waargenomene (de taaltekens),
in begrippen ,omgezet te bebben, (wat bovendien niet in een oogopslag
kan gebeuren) beweren dat hij zich een voorstelling van de aangeboden
realiteit gevormd heeft.
Behalve dat men ze, vanwege htui, materiaalverschil, op andere wijze
waarneemt, bezitten de waargenomen realiteiten een ander, even belangrijk essentieel verschil. Beeldende kunst-producten geven een verstold beeld, een momentopname, teksten geven een gebeuren weer,
hebben. de dimensie tijd. Dat wil dus zeggen dat de realiteit van een
tekst `zich afspeelt', gevat is in het kader van een tijdseenheid (of meer
tijdseenheden, maar daar kom ik op terug). De vraag rijst hierbij of
er dan iiberhaupt geen teksten kunnen bestaan die een realiteit met een
tijdsverloop 0 weergeven. Op een uitzondering na (en die lijkt me nog
discutabel) dacht ik van niet. Die , ene uitzondering vormen de teksten,
die in wezen hetzelfde doen als een schilderij, namelijk het weergeven
van een verstolde werkelijkheid uitsluitend in z'n zichtbare aspecten.
Van de dichtregel Bonte bossen blauwe bloemen bruine beuken kan men
moeilijk beweren dat ,er een tijdsverloop in wordt aangegeven. Zodra
een tekst echter ook maar een aspect van een werkelijkheid weergeeft,
dat op enigerlei andere manier waarneembaar is (en vrijwel alle teksten
doen , dat, want er zullen er maar weinig zijn die 'outer uit regels bestaan
als bovenstaande), is er sprake van tijd. Zelfs in een regel als Een
ondeelbaar ogenblik van een .seconde was het doodstil (waarin dus een
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referentiecoaficient I met de buitenlitteraire werkelijkheid wordt gesuggereerd) wordt een zeker tijdsverloop aangeduid, want bij een
tijdsverloop 0 kan het niet doodstil zijn. En ook in teksten die 'links op
de schaal staan', zoals Oote boe, wordt door het feit dat de realiteit van
zo'n tekst uit 'betekenisloze' klanken bestaat (wat al geluiden impliceert) een tijdsverloop aangegeven.
De tweede criteriale eigenschap van teksten is die van het zogeheten
point of view, het oog, of de ogen, van waaruit de litteraire realiteit
wordt waargenomen en meegedeeld. In verband met bijvoorbeeld beeldhouwwerken lijkt de term 'point of view' (dat ik hierna zal afkorten
tot p.o.v.) wat verwarrend, omdat men zou zeggen dat men een beeld nu
juist vanuit een oneindig aantal posities kan waarnemen (en cre&en
de man drentelt er maar omheen). Het gaat er echter om dat men een
beeld niet kan beschouwen als `waargenomen en meegedeeld' vanuit
andere ogen dan die van , de maker, en niet anders kan waarnemen dan
met z'n eigen ogen. De beeldhouwer kan zijn beeld, de realiteit die hij
aanbiedt, niet aanbieden, als gezien door de bril van een ander, een
anonymus, zijn vrouw, of... zijn beeld zelf ! alleen door die van
hemzelf. En de kijker neemt waar met eigen ogen. Maar een lezer
neemt waar, d.w.z. niet de taaltekens, maar de litteraire realiteit, met
de ogen van de verteller 5 , van een ander, van .een of meer figuren uit
de aangeboden realiteit zelf, of via telkens verschillende ogen. \Waarbij
ogen telkens staat voor waarnemingsorganen, en het waarneming-verwerkende orgaan, de hersenen. In een tekst wordt immers ook gehoord,
gedacht, enz.
Deze twee criteriale kenmerken 6 van (vrijwel) alle litteraire realiteiten moeten de grondslag vormen, of tenminste aan het begin staan, van
5 De verteller is niet de auteur, maar een imaginair iemand tussen auteur en personage(s). De verteller is degene die geacht kan worden de litterare realiteit meegedeeld
te hebben, en er alles van te weten. Wanneer de verteller de auteur was, zou het onderzoeken van teksten zinloos zijn ; men kan het de auteur gewoon vragen. Maar de auteur
weet niet zoveel meer van de litteraire realiteit of dan de lezer — de enige die er in
principe alles van weet is de verteller. Een tekstonderzoek is niets anders dan een voortdurende poging informatie van de verteller los te krijgen. Het best denkbare voorbeeld is
dat van de klassieke Russische (Toergenjew, Poesjkin) raamvertelling. Een gezelschap zit
om het vuur en de landeigenaar zegt : herinner mij...', waarna een verhaal volgt. Van
dit verhaal is de landeigenaar de verteller. Was het `raam' er echter niet (en meestal is
het er niet), dan neemt de auteur niet opeens de plaats van de landeigenaar in. De auteur
laat gewoon na mee te delen, wie er aan het woord is.
6 Ook de film bezit deze kenmerken, maar combineert ze met andere, die litteratuur
niet bezit. Wel geloof ik dat geen twee kunstvormen zoveel overeenkomst vertonen als
juist film en litteratuur. Men ziet het zelfs in de terminologie : 'camera-instelling' (p.o.v.),
`flashback' enz. En niet voor niets worden technieken die in de nouveau roman gebruikt
worden, waarin het over bijna niets anders gaat dan tijd en p.o.v., ook aangewend in
diverse moderne films : Marienbad, Muriel, het werk van Godard, enz.
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iedere tekstanalyse, en bij iedere uit die analyse opgebouwde interpretatie zal er rekening mee gehouden moeten worden. Men kan in principe
geen tekstueel probleem oplossen wanneer men het niet eerst in het
kader van tijd en p.o.v. heeft geplaatst. Zo kan men bijvoorbeeld
duistere symboliek in een roman niet bevredigend verklaren (d.w.z. op
zichzelf en in z'n functie begrijpen) , wanneer men niet weet, of wanneer
men veronachtzaamt, wie die symboliek bezigt (en wanneer), en men
kan geen gebeurtenis verklaren wanneer men niet weet wanneer hij,
plaatsvindt (en door wie hij wordt geregistreerd). Nu zijn er natuurlijk
heel wat gevallen waarin tijd en p.o.v. op zichzelf geen probleem:
vormen, en ook niet van bijzondere invloed zijn op de interpretatie.
Ook hier kom ik nog op terug. Maar voordat ik, in het kort, in zal
gaan op hun functie, en dus op bun interpretatie, moet eerst jets gezegd
worden over de plaats die ze innemen in bet communicatiemiddel tekst.
Communicatiemiddel, , niet tussen schrijver en lezer (dat zou met de
post moeten), maar tussen verteller en lezer.
4
Ieder taalbouwsel bestaat uit een formele en een semantische laag,
een onverbrekelijke samenhang door middel waarvan op z'n minst een,
maar meestal meer, mededelingen worden gedaan. `Mededeling' bier
natuurlijk opgevat in zijn ruimste betekenis, wat bijvoorbeeld ook een
vraag kan inhouden. Iedere litteraire teksteenheid, hoe gecompliceerd
hij ook mag zijn, van syntagma tot roman, is een taalbouwsel, en geeft
dus door middel van zijn formele en zijn semantische laag (een samenhang die ik structuur zal noemen) een of meer mededelingen. Dit via.
de structuur aangeboden mededelingencomplex kan men ook de landeling' noemen, of de `stof, of gewoon de 'inhoud'. Maar dat is nog niet
de realiteit van de tekst ! Pas de door de lezer waargenomen, onderzochte, d.w.z. in zijn structuur geanalyseerde, en gdnterpreteerde, d.w.z.
als zinvol geheel verstane, inhoud is de realiteit. Zoals ook een eenvoudige mededeling pas zin krijgt, `overkomf, wanneer hij door de toegesprokene wordt verstaan en geinterpreteerd, zo wordt ook de inhoud
van een tekst pas tot een functionele, d.i. communicabele realiteit ná
interpretatie. Bij de eenvoudige mededeling evenwel zal de interpretatie
meestal niet hoeven worden opgebouwd vanuit een analyse van z'n
structuur hij is vrijwel direct functioneel 7 . Maar bij een omvangrijk
7 Ik zeg 'vrijwel' omdat in feite ook de structuur van een simpele mededeling door de
toegesprokene wordt onderzocht. Die is daarin echter zo getraind dat het geen tijd lijkt
te kosten.
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mededelingencomplex als de meeste teksten is dat anders. Dat complex,
de inhoud dus, is niet direct te overzien, en de verschillende aspecten
ervan, die men moet kennen om het te kunnen interpreteren, kunnen
uitsluitend uit de analyse van de structuur worden opgemaakt en in de
interpretatie gecombineerd. Want de structuur bepaalt de inhoud. De
door structurele analyse gekende, en geinterpreteerde inhoud verschaft
tenslotte inzicht in de door de tekst met veel terughoudendheid aangeboden realiteit – en dan nog niet eens voor de voile 1001%, want
niemand bezit het `ideaal lezend oog'.
De tijd en het p.o.v. vormen de twee belangrijkste aspecten van de
inhoud (en , dus van de realiteit). Ze worden bepaald door de structuur,
en bepalen (be-palen letterlijk) de inhoud. Waarbij ik dan de tijd een
intrinsiek aspect zou willen noemen, en het p.o.v. een extrinsiek ; de
tijd maakt immers deel uit van de realiteit, het p.o.v. is de camera, die
eventueel deel kan uitmaken van de raliteit. Zander deze twee aspecten
was een tekst geen tekst, maar een plaatje, een stopgezette film, een
verstolde beweging 8.
De structuur bepaalt de inhoud. Die moet men kennen (na tijd en
p.o.v. ook in z'n andere problematische aspecten) om hem tot realiteit
te kunnen interpreteren. Het is dus in de eerste plaats belangrijk te
weten, op welke manier de structuur de gegevens betreffende tijd en
p.o.v. bepaalt.
Er was echter nog een maar. Ik wees er al op dat er massa's teksten
zijn waarbij het onderkennen van tijd en p.o.v. voor de interpretatie van
de inhoud weinig oplevert. Die inhouden zullen dan meestal een tijdseenheid omvatten en geregistreerd zijn vanuit een `neutraal' p.o.v. : de
camera wordt gehanteerd door een alwetende verteller, die selectief te
werk gaat. Vrijwel alle gedichten die bijvoorbeeld een landschap beschrijven behoren hiertoe, maar iook bijvoorbeeld `traditionele' romans 9,
waarin de gebeurtenissen in regelmatige chronolOgie beschreven worden. Maar zelfs dan is het ioppassen geblazen (zie hierna, hfdst. 5). En
hoe eenvoudig of gecompliceerd de tijd en het p.o.v. van een tekstinhoud
ook zijn, men dient er zich in ieder geval, en wet in eerste instantie,
rekenschap van . te geven. In eerste instantie, ook al zijn de andere en
8 Misschien vormt dit een verklaring van het grappige effect dat onze emblematalitteratuur soms oplevert ; de discrepantie tussen de beschreven actie en de actieloze =
tijdloze afbeelding. Of in onze dagen : verstolde actieloze = tijdloze afbeeldingen in
bijvoorbeeld avonturenstrips moeten door toegevoegde woorden, teksten (ZOEFF !) van
hun actie = tijd worden voorzien.
9 zie over `traditionele en `moderne' romans het artikel van H. VAN GORP, in de
Spiegel der Letteren, X ('68), 3.
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vaak zeer talrijke interpretatieve problernen veelal moeilijker en belangrijker. Voorts spreekt het vanzelf . dat het interpretatieve belang van tijd
en p.o.v. toeneemt naarmate daar een groter, ik zou haast zeggen
creatiever, gebruik van gemaakt is, wat in bet algemeen bij verhalend
proza eerder het geval zal zijn idan bij de meeste poezie. In romans
waarin bijvoorbeeld heden en verleden afwiss.elend voorkomen, en
zeker in die gevallen waarin de tijd zelfs een thematische functie heeft
(zoals in De hondsdagen van Hugo Claus) 10 is het belong van een
tijdsonderzoek evident. Bovendien leert de ervaring dat steeds meet
prozaisten de mogelijkheid van het gebruik van verschillende tijdsieenheden en p's.o.v. gaan benutten (nouveau roman). wat niet zo vreemd
is als men beseft dat dit nu juist de specifick litteraire inhoudsaspecten
zijn, die dus bij uitstek functioneel benut kunnen worden. Ook tijd en
p.o.v. als thema (p.o.v., als extrinsiek aspect, als techniek bijna, overigens in mindere mate) dringt steeds meet door in onz,e moderne prozalitteratuur (als ik het goed zie vooral bij de Vlamingen Boon, Claus,
Michiels, Raes, De Wispelaere, Geeraerts e.a., en in Nederland o.a.
Mulisch en Vestdijk). Reden temeet om zich op de interpretatieve consequenties te bezinnen.
Daarbij was bet dus van belang te weten op welke onderdelen van
de structuur men in. het bijzonder moet letten om tijd en p.o.v. te
kunnen vaststellen. Nu is het ondoenlijk, zeker in kort bestek, om een
enigszins volledig overzicht te geven,
a. van de tijdseenheden waarin een realiteit zich kan afspelen, en van
de p's.o.v. van waaruit hij kan zijn geregistreerd ;
b. van .die onderdelen van de structuur die tijd en p.o.v. kunnen bepalen ; en
c. van de mogelijke gevolgen van tijd en p.o.v. voor de interpretatie.
Een vergelijkend onIerzoek van tenminste enige hotiderden teksten
zou . daartoe nog nauwelijks toereikend zijn. Want in iedere tekst gebeurt
het weer anders, omdat de combinatie- en variatiemogelijkheden vrijwel
oneindig zijn. Wel is het zinvol uit een stevige leeservaring de meest
voor de hand liggende en frequente mogelijkheden te excerperen.
Andere mogelijkheden, en vooral varianten, moeten per tekst nagegaan
worden.

10 Vgl. mijn opstel over De structuur van De hondsdagen, dat omstreeks sept, 1968 in
het Nienw Vlaams Tijdschrift verscheen.
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5
Om met het p.o.v. te beginnen. De voorna.amste gebruikstnogelijkheden"
zijn:
1. De realiteit wordt waargenomen en meegedeeld via een soort alziend
oog ; de verteller wekt de . indruk alles te weten omtrent een perso-nage (of personages – deze no() idzakelijke maar omslachtige toevoe-ging laat ik verder achterwege) en omtrent de wereld waarin dat'
personage leeft, maar slechts een selectie aan te bieden van wat hij,.
de Ziener, voor mededeling in aanmerking vin4t komen. De 'normale' verteltrant van iedere traditionele roman.
2. De wijze waarop de verteller meedeelt m.aakt een even `objectieve
indruk, maar het gezichtsveld is, beperkter : alleen datgene wordt
meegedeeld waar een personage in principe weet van kan hebben
dus alles wat binnen zijn totafe ervaringscomplex valt, zoals ook
gegevens over zijn jeugd, woonplaats e.d., behoort hiertoe.
3. Aileen de directe waarnemingen (en andersoortige ,ervaringen, zoalsgedachten, reacties e.d.) van een personage worden geregistreerd ;
informatie 'buiten hem am' wordt niet gegeven. Het `oog' is datvan het personage. Er . is dus een bijna volledige identificatie tussen
verteller (en lezer), en personage.
4. De indruk wordt gewekt alsof de tekst een persoonlijk versiag is van
een personage. Het personage is de verteller.
Allerlei combinaties zijn bovendien mogelijk, te weten 11, wanneermen alleen van de volgorde 1-2-3-4 uitgaat en doet men dat niet,, dan
zijn het er 60.
Op deze manier geformuleerd. hebben de 'vier genoemde mogelijk
heden echter alleen betrekking op teksten in hun geheel, of, wanneer.
ze in combinatie voorkomen, op betrekkelijk , grote tekstgedeelten -namelijk hoofdstukken, of in het algemeen tekstgedeelten die op een
of andere typografische manier van de rest van de tekst ge- (of onder-)
scheiden zijn. Ik zou dit het macro-p.o.v. willen noemen. Het zal
duidelijk zijn dat binnen zo'n tekst (of tekstgedeelte), die dus gekenmerkt wordt door een p.o.v., dezelfde mogelijkheden, die dan alleen
anders geformuleerd moeten worden, op verkleinde schaal weer kunnen
voorkomen. Het p.o.v. kan telkens, maar op een minder opvallende
manier (namelijk zelden typografisch) dan dit bij het macro-p.o.v. het
als het Ware veispritigen, Het micro-p.o.v. dus, dat net
geval zou
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-als het macro-p.o.v. .een combinatie van p's.o.v. kan zijn 11 . Zij het met
binnen de gevallen 1 tot en mei. 4 steeds minder combinatiemogelijkheden, omdat van 1 naar 4 het gezichtsveld steeds kleiner wordt. Ter
adstructie : men heeft van een tekst(gedeelte) kunnen vaststellen dat
het macro-p.o.v. onder 1 gerekend moet worden. De 'traditionele verteltrant' dus. Binnen . die tekst kunnen , nu de mogelijkheden 2, 3 en 4 in
verschillende variaties, en tot in de kleinste tekstonderdelen voorkomen.
Wat niet zo vreemd is, want het alziend oog heeft natuurlijk de mogelijkheid om het gezichtsveld te verkleinen, en zelfs om met een personage
`mee te kijken' of `mee te denken'. De Ziener kruipt, al is bet vaak voor
even, in de huid van zijn personage. Dit laatste gebeurt regelmatig
wanneer gedachten in de directe rede worden weergegeven. Een voorbeeld (waaruit blijkt, zoals ik al opmerkte, dat men zelfs met die
traditionele verteltrant op moet passer), in A. regende het nog, (1)
.toen hij in. B. alweer zonder jas op straat kon. (2) Ili) dacht : (3) Wat
.een geluk ! (4). Traditionele verteltrant ja, maar vier p's.o.v.
Valt het macro-p.o.v. onder geval 2, dan kan bet gezichtsveld binnen
die tekst ieveneens, zij het met een mogelijkheid minder (1 .nam.elijk
niet), verkleind worden : De man liep op straat, (2), zag de grauwe
wolken, (3) en dacht : (3) •Wat een pech ! (4).
Een tekst(gedeelte), met macro-p.o.v. 3 kan in z'n kleinere onderdelen
overgaan op p.o.v. 4, en een met macro-p.o.v. 4 tenslotte (waarin dus
een personage zelf verslag uitbrengt) heeft naar binnen geen combinatiemogelijkheden met de voorgaande drie.
Door welke onderdelen, van de structuur wordt het p.o.v. nu voornamelijk bepaald ? Er is een formed aspect dat al direct een eerste
onderscheid aangeeft tussen de vier mogelijkheden, zowel voor microals macro-p.o.v., namelijk , de gramxnaticale persoon waarin de tekst
gesteld, is. In geval 1 zal dit de 3e pers. enkel- of meervoud zijn, in
geval 2 zal vaker de 3e pers. enkel- dan meervoud gebruikt worden
(ook de 2e pers. enkel- of meervoud is mogelijk, maar komt veel
minder voor), in geval 3 kan alleen , de 3e pers. enkelvoud gebruikt
worden, en in geval 4 de le pers. enkel- of meervoud (maar voornamelijk enkelvoud).
Maar er zijn andere structuuronderdelen die het p.o.v. nailer bepalen
(wat vooral bij twijfel tussen 1, 2 of 3, die immers in dezelfde grammaticale persoon gesteld kunnen zijn, belangrijk kan zijn). In de eerste
11 Macro- en micro-p.o.v. niet te verwarren met wat, o.a. door Bertil Romberg (zie
n. 13) wel wordt genoemd 'external' en 'internal' p.o.v. Daarmee wordt nu juist resp.
geval 1 tot en met 3, en geval 4 bedoeld
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plaats de semantische laag. Uit het aangeboden feitenrnateriaal kan men
immers opmaken, of de over een hij-personage verstrekte gegevens
buiten diens waarneming/ervaring vallen ; er in Principe, maar niet
noodzakelijk, binnen ; of evident binnen zijn waarneming/ervaring
(resp. geval 1, 2 en 3 dus).
Dan zijn er nog (minstens) drie formele aspecten die het zo geconstateerde p.o.v. kunnen bevestigen (of, bij twijfel, kunnen vaststellen),
namelijk a. de typografie (cursief, wit e.d.), b. het gebruik van de
directe rede, en c. de werkwoordstijd – waarvan b. en c. echter voornamelijk van belang zullen zijn bij het vaststellen van het micro-p.o.v.,
en a. zoals al bleek, bij het vaststellen van het macro-p.o.v. Dat bij het
gebruik van de directe rede (b), om bijvoorbeeld een gedachte weer te
geven, het p.o.v. verspringt, is duidelijk, maar ook de werkwoordstijd
(c) kan die werking hebben : Hij liep op straat, en werd op de schouder
getikt. Wie is dat ? Hij was geschrokken, want... enz.
ook bij het vaststellen van de tijd waarin een inhoud vervat is client
onderscheid gemaakt te worden tussen een 'macro-tijd' en een 'microtijd'. Voor wat betreft de macro-tijd zijn ,er eigenlijk maar twee mogelijkheden : 1. de inhoud is vervat in het kader van een tijdseenheid, en
2. van meer tijdseenheden (verschillende episodes, een afwisseling van
leden' en `verleden' en dergelijke meer). En ook bier geldt weer dat,
in bet tweede geval, de verschillende tijdseenheden betrekking moeten
hebben op grotere tekstgedeelten. Twee gevallen slechts, maar met in
het tweede geval een enorm aantal variatiemogelijkheden.
Dat oak binnen de macro-tijd sprake is van een micro-tijd is begrijpelijk, want binnen een tekst(gedeelte), waarvan eenmaal is vastgesteld dat hij begrensd wordt door een zeker tijdsbestek, kunnen
natuurlijk in de kleinere eenheden verwijzingen voorkomen naar tijdstippen of periodes die buiten de macro-tijd vallen. In een tekst bijvoorbeeld, die een bepaalde periode uit bet leven van een personage weergeeft, zullen regelmatig zinnen voorkomen als : Hij dacht aan zijn
jeugd, Coen hij in A woonde en... – of : Hij nam zich voor om na zijn
viffenzestigste weer terug te gaan naar... – enz. enz.
De structuuronderdelen die de tijd bepalen zijn dezelfde als die welke
het p.o.v. bepalen (behalve de directe rede), maar in een andere volgorde van belangrijkheid. De werkwoordstijd zal de hoofdrol spelen,
zowel bij macro- als micro-tijd, maar meestal in combinatie met de
semantische laag. Want de werkwoordstijd alleen zal niet veel meer
kunnen doen dan het aangeven van (zeer globaal) heden-verleden, en
dan zal de semantische laag, in de vorm van feitelijke gegevens over
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jaar, seizoen, uur e.d. voor een nauwkeuriger tijdsafbakening zorgen.
Maar ook de typografie en de grammaticale persoon kunnen gegevens
verschaffen : cursieve zinnen (voor macro-tijd : tekstgedeelten) kunnen
bijvoorbeeld in dezelfde werkwoordstijd als de rest van de tekst verwijzen naar het verleden van een personage, en ook een verandering
van grammaticale persoon kan, maar dan, alleen in het micro-tijd-systeem,
verwijzen naar een tijdstip of periode buiten de macro-tijd.
Ook hier zullen het dus, net als bij het p.o.v., vaak combinaties van
structuuronderdelen zijn waaruit men gegevens over de tijd kan afleiden.
6
De gevolgtrekkingen tenslotte, die men voor de `interpretatie van inhoud en realiteit' uit tijd en p.o.v. kan maken, zullen pas zinvol zijn
wanneer ze worden afgeieid uit de combinatie van die twee. Geen enkel
gegeven over de tijd is volledig interpreteerbaar wanneer men niet weet
door wie de mededeling, die dat gegeven bevat, wordt gedaan – en
evenzo is geen enkel gegeven over het p.o.v. interpreteerbaar wanneer
men niet weet op welk tijdstip, en op welke tijdseenheid, de mededeling
die het gegeven bevat, betrekking heeft. Dit hangt natuurlijk samen met
de conclusie dat tijd en p.o.v. door dezelfde structuuronderdelen bepaald
warden micro-tijd en micro-p.o.v. zelfs vaak tegelijkertijd, ! Anders
gezegd : wanneer de tijd `verspringf, kan ook het p.o.v. verspringen.
Daar het geven van voorbeelden ter illustratie van interpretatietheorieèn, altijd een uitvoerige bezigheid is (ieder voorbeeld vergt een
apart opstel), hier in verband met de ruimte slechts een denkbeeldig
geval :
Stel een roman geeft in hfdst. I in de hij-vorm, en met p.o.v. 3, een
episode uit het leven van een volwassen personage. In hfdst. II worden
op dezelfde manier gebeurtenissen uit diens, kindertijd verteld (waarmee
dan meteen het p.o.v. `zich verruimt' tot 2 of 1). In een andere versie
van die roman is hfdst. I onveranderd gebleven, en is• ook de volgorde
heden-verleden •dezelfde. Maar hfdst. II heeft nu p.o.v. 4: de gebeurtenissen uit zijn kinderjaren worden door het personage zelf, in de vorm
van bijvoorbeeld gedachten, weergegeven. In dit tweede geval hebben
tijd en p.o.v. het belangrijke interpretatieve gevolg dat het personage
zich een episode uit zijn verleden herinnert hij denkt eraan, spreekt
erover, of wat dan ook, ,maar in ieder geval is hij zich ervan bewust,
staat hij erbij stil. Het verleden speelt een actieve rol in het huidige
leven van het personage . . Dit is in de eerste versie van de roman niet
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per se zo : daar heeft de verteller het, om wat voor reden dan ook, nodig
geacht bepaalde zaken uit het verleden van het personage mee te
delen 12, of beter misschien : 'de auteur heeft het nodig geacht de
verteller te laten meedelen.
Nogmaals : de analyticus kan pas jets doen met zijn kennis omtrent
de tijd, wanneer hij bet p.o.v. ke p t, en vice versa.
In het bovenstaande heb ik niet meer willen doen dan een aanduiding
geven van het geweldige aantal mogelijkheden die een auteur ter beschikking staan om de aspecten tijd en p.o.v. functioneel te gebruiken 13,
waarbij de meest voorkomende verschijnselen wel gesignaleerd zijn. En
omdat iedere tekst toch op zijn eigen, unieke wijze georganiseerd is, is
het onderzoeken van afzonderlijke teksten hierna belangrijker.
Daarbij gaat het er uiteindelijk om, dat men zich, door uit te gaan
van criteriale teksteigenschappen, bewust tracht te worden van de
unieke eigenschappen van een tekst in het bijzonder. Het wetenschappelijk proces verloopt , dan als volgt : lezen (waarnemen) voorlopige
kennis van het mededelingencomplex (de inhoud) analyseren – inter12 Bijvoorbeeld omdat hij de lezer bepaalde karaktertrekken van het personage duidelijker wil waken ; omdat gebeurtenissen uit het verleden op een andere plaats in het boek
een rol gaan spelen, enz. Er zijn talloze mogelijkheden. Of de vorm waarin de gegevens
over (bijvoorbeeld) het verleden worden meegedeeld ook functioneel is, zal uit de analyse
moeten blijken Waarmee we bij een belangrijk punt belanden : het oordeel over een
tekst n.a.v. de analyse. Daarbij zal o.a. aan het licht komen of in een tekst structurele
gegevens al dan niet functioneel zijn waarvan het oordeel mede zal afhangen. Het
litteraire oordeel wel te verstaan, dat andersgerichte persoonlijke indrukken, zoals `mooi',
of `fijn' of `wartaar wellicht niet kan uitwissen. Hoewel het mij voorkomt dat de
correlatie tussen litteraire en persoonlijke oordelen groter zal zijn dan men wel veronderstelt. Voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp verwijs ik naar de drie artikelen
die J. J. Oversteegen daaraan wijdde, getiteld Analyse en oordeel, ts. Merlyn, jrg. 3,
resp. nr. 3, 4 en 6.
13 En er bestaat een uitgebreide (voornamelijk buitenlandse) litteratuur over deze onderwerpen (hoewel over p.o.v. veel meer dan over tijd, merkwaardig genoeg). Ik noem hier
slechts een paar standaardwerken, die uitgebreide bibliografieen bevatten, plus enkele
monografieen.
R. INGARDEN, Das Literarische Kunstwerk. 2 Aufl., Thubingen 1960. W. KAYSER, Das
Sprachliche Kunstwerk. 11 Aufl., Bern 1965 (met een grandioze bibliografie). R. WELLEK
en A. WARREN, Theory of Literature. New York 1953. ROBERT WOOSTER STALLMAN, Critics
and essays in criticism 1920-1948. New York 1949. H JAMES, The art of the novel. New
York 1948. E. MUIR, The Structure of Novel. London 1954. K. HAMBURGER, Die Logik der
Dichtung. Stuttgart 1957. C. F. P. STUTTERHEIM, Problemen der Literatuurwetenschap.
Amsterdam-Antwerpen 1953. Id., Conflicten en grenzen. Amsterdam 1963. s. DRESDEN,
Wereld in woorden. Den Haag 1965. Id., Existentiephilosophie en Literatuurbeschouwing.
Amsterdam 1946. E. STAIGER, Die Kunst der Interpretation. Zurich 1955. Id., Die Zeit als
Einbildungskraft des Dichters. Zurich 1939. BERTIL ROMBERG, Studies in the narrative
technique of the First-person novel. Stockholm 1963. N. FRIEDMAN, Point of View in
Fiction : the development of a critical concept. PMLA 1955, pg. 116U-1184. A. ROBBEGRILLET, Notes sur la localisation et les deplacements du point de vue dans la description
romanesque, in : La Revue des Lettres Modernes, no. 36-38, Vol. V, ete '58.

189

preteren inzicht in de realiteit (evalueren) Deze cyclus kan en zal
natuurlijk vaak herhaald worden, als een spiraal. Het is opvallend,
maar ik zou ,zeggen : vanzelfsprekend, dat hij overeenkomt met de door
De Groot " beschreven empirische cyclus, die' geldt voor alle denkprocessen en (dus) wetenschappen.
Bij de analyse, die de basis vormt voor iedere interpretatie, en voor
ieder strikt litterair oordeel, is dus, kort samengevat, de combinatie van.
de volgende teksteigenschappen van primair belang :
1. teksten zijn de weergave van .een unieke realiteit, een litteraire werkelijkheid die in meer of mindere mate verwijst naar de buitenlitteraire
werkelijkheid
2. de door de tekst aangeboden realiteit heeft het Intrinsieke' aspect
tijd •

3. de door de tekst aangeboden realiteit heeft het `extrinsieke' aspect
point of view,.

Deze uitgangspunten zullen aan de hand van tekstanalyses getoetst
moeten worden. In een volgend nummer hoop ik daartoe de gelegenheid
to hebben.
J. J. WESSELO

14 A. D. DE 'GROOT, Methodologie. 's-Gravenhage 1961. Hfdst. I.
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IN MARGINS
GEWOON, HOOG EN DIEP LEZEN

leder die zich met de renaissance bezighoudt wordt vaker of meer bij uitzondering:
door de vraag gekweld wat is nu toch het meest eigenlijke, het waarlijk nieuwe
van die periode ? Steeds moeilijker is het geworden een antwoord op deze vraag
te geven, want literair en ander onderzoek wees uit dat er geen sprake geweest_
is van een plotselinge wijziging en dat de overgang van middeleeuwen naar
renaissance zo geleidelijk en in vele opzichten ook zonder schokken plaats greep,
dat er van oud en nieuw, ouderwets en modern niet te spreken is. En toch
lezend, en kijkend naar de beeldende kunsten, zien en horen we duidelijk dat
op een zeker moment de renaissance haar intrede gemaakt heeft. We ervaren
het renaissancistisch eigene, dat onmiddellijk herkenbaar lijkt, zonder dat die
herkenbaarheid in definities ander woorden te brengen is.
Veel meer dan van een dergelijke ervaring verslag te doen is niet wel mogelijk
en in het volgende is geen enkele pretentie alsof een probleem nu werkelijk
opgelost zou warden, maar aan ha einde van dit artikel zullen we een groot,
zeer groot renaissanceschrijver ten tonele- voeren, die als kroongetuige voor onze
voorwetenschappelijke ervaring grote diensten kan verrichten.
Wie in het Rijksmuseum te Amsterdam de kleine kabinetten der middeleeuwen
achter zich laat en naar de grotete 'zalen, rechtsom, gaat, ziet vroegere en latere
renaissanceschilderijen voor zich hangen. Weldra ontmoet hij een paar heerlijke
schilderijen van B. van Ast, waarvan er een Vruchten en Bloemen beet. En zijn
ervaring is : Nu zie ik voor de eerste maal in dit museum allerlei dingen om
hunzelfswil geschilderd : slakken, vlinders, sprinkhanen, bloemen en vruchten,
een spin en een vaas, en , het komt me vow' dat ik de vroege bloei der renaissancenu voor ogen heb, dat wil zeggen dat de schilder vreugde gewonnen heeft uit de'
realiteit, uit de wereld der . kleine en alledaagse dingen en dat hij grote vreugde
beleefde aan die werkelijkheid, aan de schoonheid van drniven, aan de vormen
van schelpen, aan een spinnetje dat aan ' zijn draad omlaagzweeft.
En die vrolijkmakende vreugde komt na dit schilderij nog zo vaak voor, want:
de tocht door het museum levert vele malen eenzelfde aanblik op, waarbij de
toeschouwer alleen maar de kleine en mooie werkelijkheid voorgetoverd krijgt.
Ook in de letterkunde kan iets dergelijks plaats grijpen; maar de mogelijkheden
tot zuiver plezier worden verminderd door de moeilijkheden met de oudere taal.
Maar toch zijn er gedichten van bijvoorbeeld Ronsard en Bredero en van de
laatste ook toneelstukken die een dergelijke uitwerking hebben. En misschien, op
geheel ander vlak, mag dat ook gezegd worden van stukken van Shakespeare.
Uit eigen herinnering puttend is de uitwerking van Macbeth ongeevenaard:
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.geweest, zonder dat ik me meende te moeten bekommeren om kommentaren en
interpretaties : leven en dood van Macbeth lager voor de lezer open en bloat
en als het ware zonder meer voor het grijpen.

I. De hierboven omschreven ervaring onjuist ?
Een voor grater publiek bestemd boek van de kunsthistoricus E. de Jongh
leert in uiterst prettige vorm dat schilderijen uit de renaissance vaak niet zo
.maar geconsurneerd kunnen warden, maar dat er zich komplikaties voordoen. De
belangrijkste is de volgende : in de renaissance zijn ook de gewoonste dingen
vol betekenissen ; literatuur en schilderkanst uit die tijd bevatten overvloedig
zinnebeeldige ielementen, die voornamelijk van moraliserende aard zijn. De
Jongh spreekt in dit verband van een extra-betekenis (p. 5) en het gehele boek
laat zien hoe schilderijen telkens, voor de onervaren kijker nauwelijks merkbaar,
meer bedoelen dan de afbeelding in eerste instantie suggereert. Schilderijen die
maaltijden, stillevens of interieurs uitbeelden bevatten emblematisch-moraliserende aansporingen en waarschuwingen, die zich eerst waarlijk blootgeven na nauwkeurige studie (p. 5) een wijnrank om een boom stelt liefde voor die ook na
de dood voortduurt (p. 31) en een papegaai in een kooi is het embleem van
gevangenschap in grote liefde, wake grote vreugde met zich meebrengt (p. 27).
En de schelpen, die zoveel stillevens sieren zijn sours niet terwille van de mooie
vormen alleen geschilderd, maar deze afbeeldingen kunnen in verband gebracht
-warden met wat Roemer Visscher er over schreef in zijn Sinnepoppen (I, IV) :
misselijck waer een Beck zfIn gels aen leyt. 2
De auteur van de hier gesignaleerde studie gaat in dit werk eigenlijk verder
dan de aangegeven extra-betekenis : de gehele zeventiende-eeuwse zg. genreschilderkunst dient „niet zozeer als afspiegeling van het dagelijks leven te
warden begrepen doch meer als in verf omgezette aansporingen en waarschuwingen" (p. 6). Het komt me voor dat deze omschrijving veel minder juist is
dan de gebruikte aanduiding extra-betekenis. Dat de genrekunst in wezen en
uitsluitend emblematisch zou zijn, is haast onvoorstelbaar. Natuurlijk dienen we
er rekening mee te houden dat dit soort schilderijen een emblematische boodschap
bevatten, maar, ten eerste, zijn er zonder twijfel stillevens die alle emblematiek
missen, en ten tweede, als dat bewijsbaar onjuist is, dan nog blijft naast de
,emblematische betekenis het schilderij als kunstwerk, als vreugdige weergave van
de kleine werkelijkheid in optima forma bestaan.
De Jongh gaat uit van het verrassende eerste embleem van de eerste schock
uit Roemer Visscher's Sinnepoppen, waar we -boven leven : Iovis omnia plena, 3
alles is van de oppergod vervuld. Een hoog begin van een emblematabundel, dat
1 E. DE JONGH, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
(Een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit en Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen in samenwerking met het Prins Bernhard Fonds, 1967).
2 Sinnepoppen van Roemer Visscher, uitg. Dr. L. Brummel, 's-Gravenhage, 1949.
3 Verg. Ed. 3, vs 60.
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bovendien als karakteristiek voor het geheel lijkt te fungeren. Jets algemener en
minder religieus lijkt het slotcitaat dat Visscher geeft : Nihil est in rebus inane.
Dat is : Daer is niet ledighs of ydels in de dinghen. Anna Roemer Visscher,
die zoals bekend is tweeregelige versjes aan haar vaders werk toevoegt, schrijft :
Onder het groot ghewelf des Hemels, is niet wan,
De wonder volheyt Godts het al vervullen can.

Uitgever Beets 4, die de plaatjes niet herdrukte, geeft een omschrijving van de
voorstelling : Een hand, een anders ledige, met den naam Jehova geteekende
flesch, maar die „vol bedwonghen luchts" blijft, met den mond nederwaarts
onder water drukkende. Afbeelding en oorspronkelijk opschrift getuigen dus
beide van de goddelijke vervuldheid der dingen op aarde. En daarmee is de
schilderkunst en literatuur, zij het dan ook naar een zijde sterk benadrukt : niets
is ijdel of hol, alles heeft een wezenlijke meerwaarde, betekent meer dan alleen
de aanschouwelijke vorm en gestalte zou doen vermoeden, of om met Anna
Roemer Visscher te spreken niets is leeg, want alles is goddelijk vervuld.
De Jongh spreekt dan in dit verband van een extra-betekenis, maar als we
de weg van de Roemer Visschers werkelijk volgen, is dat welbeschouwd te zwak
uitgedrukt : omdat alles van God vervuld is is alles zo important en draagt alles
een meerwaardige symbolische betekenis met zich, waarmee ik niet beweren wil
dat deze gedachte altijd van toepassing is : niet elke emblematicus hoeft deze
grondgedachte steeds bewust geweest te zijn.
Het zo beschouwen van de dingen uit de gewone werkelijkheid betekent in
genen dele een renaissance-nieuwigheid, maar is de gehele middeleeuwen door
een gangbare en vaak zeer op de voorgrond dringende aangelegenheid.
Zoals wel duidelijk geworden zal zijn is onze inleiding nu reeds zwaar aangevochten zonder grondige kennis van de emblematiek is de toegangsweg tot
vele produkten van de renaissance-schilderkunst voor de moderne toeschouwer
afgesloten. Maar aan de andere kant lijkt deze opvatting toch niet vol te houden
en we menen dat b.v. Carel van Mander ons steunt.
Carel van Mander's Schilderboek 5 geeft tot een dergelijke overtuiging ook
rijke aanleiding deze auteur immers wijst vele malen op „emblematische"
betekenissen, maar is tegelijkertijd de warme aanhanger van die schilders die
„realistisch" schilderden. We citeren Van Mander enkele malen. In de !evensbeschrijving van Goltzius (p. 197), die vaak zeer emblematisch te werk ging,
lezen we : Er was o.a. een feestmaaltijd waarop hij heel knap alleen hedendaagse kleeding had toegepast, hetgeen de uitwerking zeer verhoogde .... En dit
heb ik van hem te zeggen, dat hij van jongs af niet alleen de schoonheid, d.w.z.
de verscheidenheid der verschijningsvormen van de natuur heeft getracht weer
te geven,
4 Alle de Gedichten van Anna Roemers Visscher, uitg. Nicola.as Beets, eerste deel,
Utrecht, 1881, p. 121.
5 Het Schilderboek van Carel van Mander, uitg. Wereldbibliotheek, 1946, Amsterdam.
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En over H. C. Vroom : Vroom is in dit opzicht een uitnemend meester, die
niet alleen goed thuis is in de kennis van schepen van goede makelij, van touwen
en takelage, zeilen en andere desbetreffende dingen, maar hij is ook zeer
kundig in alle bijkomende zaken als gronden, landschap pen, klippen, boomen,
luchten, wateren, golven, kasteelen, dorpen, steden, figuren, visschen en verdere
dingen, die bij zUn scheepstafereelen behooren en ze versieren. (p. 205 v.).
Tenslotte uit het Leven van Hans van Aken : Zag hij dan een fier paard dat
zUn kop prachtig ophield, mooi draafde en schoon van gestalte was, of een
bevallig vrouwengezicht dat boven andere uitmuntte, hij deed zijn best om het
zoo goed mogelijk weer te geven, zoodat men onmiddellijk en duidelfik het wezen
en het origineel kon herkennen. (p. 207).
Het komt me voor dat dergelijke citaten in overeenstemming zijn met wat ik
renaissance wilde noemen.
II. ,verdere ontluistering van de inleiding ?
Een voetnoot van De Jongh verwijst terecht of ten onrechte naar W. A. P.
Smit's opvattingen aangaande een deel van Vondel's drama's, die een emblem.atisch karakter zouden hebben 6 . Ook hierover zouden we graag iets zeggen.
Smit gaat er van uit dat toneelstukken van Vondel niet zozeer verslag geven
van de ondervindingen van een persoon, maar dat „zijn figuren voor hem slechts
belang hebben in zoverre zU voor de uitbeelding der geschiedenis van betekenis
zen. Het is er hem om te doen, de universele idee uit te beelden, die zich in de
ve/toonde geschiedenis openbaart." (p. 19).
Even verder (p. 20) lezen we : „Het zoeken naar de universele idee doer zich
ook buiten de grote poetische genres van tragedie en epos gelden Dit verklaart mede de bloei van het emblema dat zich snel tot een zelfstandig kunstgenre heeft ontwikkeld."
En tenslotte (p. 22) : „Zo kan tenslotte alles gezien worden als illustratie, als
`spiegel' van een universele waarheid."
Laten we deze theorise met een enkel voorbeeld uit Smit's studie illustreren.
Vondel schrijft in z,ijn opdracht tot Joseph in Dothan : „Wy kozen uit de
zwaerigheit, gevallen onder de zonen van den aertsvader Iakob, de gebroeders in
Dothan ; Josephs verkoopinge schoot ons in den zin, door het tafereel van Ian
Pinas, hangende ... ten huise van den hooghgeleerden en ervaren Dokter Robbert
Verhoeven ; daer de bloedige rock den vader vertoont wort : gelck wy in 't
sluiten van dit werck, ten naesten by, met woorden des schilders verwen, teickeninggen, en hartstochten, pooghden na te volgen." 7
En na op het ontroerende van deze geschiedenis gewezen te hebben komt
Vondel tot de „universele waarheid" van dit verhaal : „ivy zien hier oock, als
in eenen klaren spiegel, hoe Gots voorzienigheit zich hier van wel weer te
6 DR. W. A. P. SMIT, Van Pascha tot Noah, deel I, Zwolle, 1956.
W.B. IV, p. 73 v.
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dienen, tot uitvoeringe van zijn verborgen besluit, ten beste van 't menscheliick,
inzonderheit van Abrahams- geslacht ; ...."
Of om het met Smit uit te drukken : Vondel schreef deze tragedie orn „de
zinvolheid van het Godsbestuur (I, p. 306)" te bewijzen.
Het heeft me vaak verbaasd dat Smit die universele idee zó naar voren geschoven heeft, met opoffering van het gewone verhaal en de daarin optredende
personages. Vondel zelf beweert dat deze tragedie haar oorsprong vond in het
zien van een, schilderij ; het slot van zijn treurspel zal van deze geschilderde
episode meer dan vervuld zijn. Nu is het mogelijk te beweren (en Smit doet dat)
dat deze scene eigenlijk geen werkelijke rol speelt in het geheel van het stuk,
maar ik meen dat men Vondel dan tekort doet : de dichter vindt deze situatie
zo prachtig, dat hij, naar eigen zeggen, de schilder in woorden zo goed mogelijk
volgt en voor mij zijn die verzen van een gloed als zelfs bij Vondel niet vaak
voorkomt. Natuurlijk speelt het Godsbestuur een geweldige rol in de tragedie,
zoals elke bijbellezer ook in de bijbel ervaren kan, maar Vondel heeft naar ik
meen in de eerste plaats een stuk geschreven, waarin Jozef en zijn broers de
hoofdrol spelen en 'dat mag nooit uit het oog verloren warden.
Verwarrend lijkt het dat Smit in dit verband spreekt van het emblematische
karakter van dit stuk, althans als we uitgaan van de hierboven vermelde kunsthistorische opvatting aangaande het ,embleem. Voor Smit betekent emblematisch
het volgende : deze tragedie verwijst naar het zinvolle Godsbestuur, zoals Vondel
zelf ook zegt. Maar er is een duidelijk verschil tussen deze term zoals we die
bij De Jongh vonden en zoals we die bij Smit zien bij Vondel is het niet
nodig emblematische wijsheid van waar dan ook te verwerven voordat we in
staat zijn Vondels bedoelingen te begrijpen. Wat een vogel in een kooi emblematisch betekent moet de beschouwer van zekere schilderij en weten van elders, de
„emblematische" bedoeling van Vondel leert men uit het stuk zelf kennen.
Wij konkluderen voorlopig het volgende : een emblematische afbeelding op
een schilderij geeft aan dat schilderij een extra-betekenis, die een modern mens
niet kan begrijpen zonder kennis van elders. Daarmee is de eigenlijke voorstelling
op het schilderij niet gedegradeerd tot iets van minder betekenis, maar zij houdt
haar eigen zin artistieke waarde. Bij Vondel gaat het eigenlijk om iets heel
anders, waar we nog op terugkomen in het slot van dit artikel. Vooruitlopend
willen we het aldus under woorden brengen : de „emblematische" bedoeling
van een, Vondeldrama wil nets anders zeggen dan dat de lezer naast de gebeurtenissen die ten tonele gevoerd worden, en die in zichzelf van grout belang zijn,
ook nog een algemener, een „hoger" betekenis nit het stuk kan aflezen, waardoor
het gebeuren een extra-betekenis krijgt : een algemeen menselijke ervaring, een
menselijke voorstelling van zaken, een geloofsinhoud, of hoe men dat ook wil
uitdrukken. We noemen het nu alleen maar : een hogere vorm van lezen, een
lezen op een hoger niveau.
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III. Een merkwaardige kroongetuige.
Het is nu wel tijd om een ras-renaissanceschrijver als , volgende bron ter sprake
te brengen : Francois Rabelais 8, van wiens omstandig en onvolprezen werk we
alleen de proloog tot het eerste boek, Gargantua, ter sprake brengen.
Uitgangspunt van Rabelais' voorwoord tot de lezer is een uitspraak, die in
Plato's Symposion te vinden is en waar Alcibiades een beeld geeft van de grote
Socrates. Bekort lezen we bij Rabelais het volgende : Wie de vorst der wijsgeren
naar zijn uiterlijke verschijning beoordeelt, kan zich in hoge mate vergissen in
deze persoonlijkheid. De filosoof zag er vrij belachelijk uit, was simpel in zijn
optreden, boers van kleding, zonder fortuin en onfortuinlijk bij de vrouwen, niet
tot enig ambt in de republiek geschikt. Vervolgens tekent onze auteur het
innerlijk van Socrates : meer dan menselijk begrip, wonderbaarlijke deugdzaamheid, grote moed, soberheid, tevredenheid, gemoedsrust en een ongelooflijke
verachting voor alles waar de mensen zo op azen en voor rennen, zwoegen,
varen en vechten.
Rabelais geeft dit dubbele portret van Socrates om zijn lezers enige licht te
doen opgaan over de wijze waarop ze zijn boek behoren te lezen en dat komt,
alweer zeer in het kort bier op neer : de titels (van de hoofdstukken) zijn
dwaas en zot, maar de vervolgens behandelde stof is dat in genen dele. En de
schrijver voegt daaraan toe : (p. 9)
Et, posg le cas qu'au sens literal vous trouvez matieres assez joyeases et
bien correspondences au nom, toutesfois pas demourer là ne fault comme
au chant de Sirenes, ains a plus hault sens interpreter ce que par adventure
cuidiez dict et gayete de cueur.
Het is wel duidelijk dat Rabelais weet heeft van twee manieren van lezen,
die we ten dele hierboven aangaven en die naar we hopen uit het rechtstreekse
citaat duidelijk zijn te onderkennen. Er bestaat een uiterlijk, oppervlakkig lezen,
waarbij de lezer niets anders doet dan een verhaal consumeren : een leeswijze
die op zichzelf geenszins afkeurenswaardig is, zoals uit de teneur van deze gehele
proloog duidelijk blijkt, en het duidelijkst uit het slot dat we straks nog zullen
citeren. Maar de lezer kan ook naar de hoogte opstijgen, de lectuur in hogere
zin begrijpen en doorzien wat toch ook in de vrolijkheid des harten gezegd is.
Rabelais weet dat elk verhaal, hoe vrolijk en uitbundig het ook tot de lezer
komt, toch ook weer meer is dan het verhaaltje zelf, dan navertelbare inhoud,
het zonder meer voor de hand liggende, of hoe men dat ook verder wenst uit
te drukken.
En Rabelais laat niet dit zijn lezers in vergelijkingen duidelijk te maken :
hij verwijst naar de fles en de goede inhoud daarvan, en dan nog eens zeer
omstandig naar het bot dat de bond openbreken moet om de verrukkelijke
inhoud, het merg, te bereiken. We laten Rabelais nogmaals zelf aan het woord :
8 Oeuvres de Francois Rabelais, ed. Abel Lefranc, Tome premier, deuxiême edition,
revue, Paris, 1913, p. 3 vv.
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A l'exemple d'icelluy (du chien) vous convient estre saiges, pour fleurer,
sentir et estimer ces beaulx livres de haulte gresse, legiers au prochaz et
hardiz a la rencontre ; puis, par curieuse icon et meditation frequente,
rompre l'os et sugcer la sustantificque mouelle c'est a dire ce que
j'entends par ces syniboles Pythagoricques avecques espoir certain d'estre
faictz escors et preux a ladicte lecture ; car en icelle bien aultre goust
trouverez et doctrine plus absconce, laquelle vous revelera de tres haultz
sacremens et mysteres horrificques, tant en ce que concerne nostre religion
que aussi l'estat politicq et vie oeconomicque.
Lateri we nogmaals het spoor van Rabelais trachten te volgen. Weer spoort de
auteur de lezer aan aandachtig te lezen, veel na te denken en de kern, het merg
van de verhalen tot zich te nemen en zo het wezenlijke van de tekst te achterhalen, op te halen, te voorschijn te brengen. De naam van Pythagoras valt in dit
verband en het is uit de oudheid zelfs reeds bekend dat pythagoreische geschriften nimmer naar de letter, maar altijd naar hun allegorische betekenis
gelezen dienden te warden. Dus toch allegorisch lezen ? Dus toch in strijd met
wat we in de inleiding te berde gebracht hebben ? Het ziet er naar uit, of toch
niet ? Want wat moet nu die aandachtige lezer uit de aangeboden teksten, het
boek van Rabelais in zijn geheel dus, te voorschijn halen ? Voorop staat allereerst nog een keer dat het pythagoreische begrip door Rabelais zelf wordt gegeven, maar dat het woord allegorisch niet in de proloog op die plaats te
vinden is : enkele regels verder komen we dat begrip wel tegen. Maar wat
Rabelais wel zegt is niet Bering : diepe geheimenissen en ontzagwekkende
mysterien aangaande godsdienst, staatsbestel en maatschappelijk leven zullen bij
aandachtige bestudering der verhalen te voorschijn komen. Het zou niet zo
moeilijk zijn omstandig aan te tonen dat Rabelais deze zijn inzichten in het
eigen werk werkelijk en waarlijk rijk honoreert. De rabeliaanse verhalen over
de machtige monnik Jean, over de monniken meer in het algemeen, over
vorsten en generaals en hun wijze van handelen, zoals het gebeurt en zoals het
zou moeten, over oorlog en vrede, over het evangelie en de kerk, over de
opvoeding niet in de laatste plaats zijn evenzo veel bewijzen van het feit dat
de lezer, mits hij niet alleen stil blijft staan bij de wild-burleske verhalen zijn
deel aan merg uit het been en wijn uit de fles krijgt, en dat wel in waarlijk
weldadige overvloed. Nogmaals : zoals uit het vervolg van de proloog zal
blijken bedoelt Rabelais met deze leeswijze geenszins een allegorische. Het gaat
alleen om het lezen op twee niveau's : de letterlijke, die dus belangrijk genoeg
is, en het lezen naar de geest, naar de diepere bedoelingen van vaak zeer kritische
aard, naar achtergrondelijke en derhalve verscholen menselijke, humanistische of
religieuse wijsheid. Het merg van het been is eerst te grijpen als men, de lezers,
door al het overrompelende der gebeurtenissen heen bijt naar deze inhoudelijkheid van hoger orde.
En na deze passages wordt de lezer op maat bediend met een aantal niet mis
te verstane opmerkingen over de allegorische leeswijze, die zoals we reeds op197

merkten de middeleeuwen uitvoerig overleefde, maar dit blijkbaar niet zonder
kritiek bijvoorbeeld van Rabelais :
Croiez vous en vostre joy qu'oncques Homere, escrivent l'Iliade et Odyssee,
pensast es allegories lesquelles de luy ont calfrete Plutarche, Heraclides
Ponticq, Eustatie, Phornute, et ce que d'iceulx Politian a desrobe ? Si le
croiez, vous n'approchez ne de pieds ne de Mains a mon opini o n, qui
decrete icelles aussi peu avoir este songees d'Homere que d'Ovide et ses
Metamorphoses les sacremens de l'Evangile, lesquelz un Frere Lubin, vray
9
croquelardon, s'est efforce, demonstrer,
Een openlijker, vrijmoediger en vollediger verwerpen van het waarlijk allegorisch
lezen van Homerus en Ovidius is nauwelijks denkbaar. We maken bij dit citaat
enkele aantekeningen. We gaan hier niet in op de door Rabelais genoemde klassieke schrijvers, maar verwijzen slechts naar deze auteurs die werkelijk alien de
allegorische leeswijze van Homerus beoefend hebben. Het lijkt wel of in latere
klassieke tij d Homerus zonder meer niet meer aanvaardbaar was : een diepere
en wellicht duistere betekenis moest te voorschijn gehaald worden en we weten
uit de renaissancetijd hoe bijvoorbeeld de Odyssee niet meer de zwerftochten
van Odysseus vertelde, maar de aardse tocht van de menselijke ziel naar betere
oorden. Interessant is het dat Rabelais bij deze schrijvers ook Politiano kan noemen, de renaissanceschrijver die de oude werkwijze nog steeds belangrijk genoeg
acht. In de uitgave van Lefranc wordt dit merkwaardig citaat uit Politiano
gegeven 19 :
Atque hoc est scilicet cur prisci illi theologi Homerus, Orpheus, Hesiodus,
Pythagoras item et hic ipse de quo agimus Plato, a liique . quam plurimi
musarum veraeque sapientiae antistites, multiplicemi illam totius philosophiae cognitionem per quaedam fabularum atque aenigmatum involucra
integumentaque tradiderint.
(En dit is zeker de reden waarom die oude theologen Homerus, Orpheus,
Hesiodus, Pythagoras en ook hij over wie we het nu hebben, Plato, en
de meeste andere meesters der kunsten en ware wijsheid, die veelsoortige
kennis van de gehele wijsbegeerte door middel van zekere omwindsels en
omhulsels van mythen en raadsêls hebben overgeleverd.)
9 Vgl. CAREL VAN MANDER in Wtlegginghe op den Metamorphosen pub. Ouidij Nasonis :
Ick hebbe (so ick meen) in dese Metamorphosis uylegginghe eenichsins aen-dachtighe
voorsichticheydt ghebruyckt en vermijdt t'gene my (van anderen in ander spraeck gedaen
wesende) niet docht te behooren, te weten, dese Heydensche Fabulen te trecken op eenen
gheestelijcken sin, en op Christum te duyden, want dese dingen hebben gheen overeencomste noch ghemeenschap : Den Poeet kende Christum doch niet : zijn versieringhen
dienen oock niet Christum te vercondigen, ghelijcker gheschreven is : Wy hebben niet
ghevolcht den cloecke Fabulen, doe wy u vercondighden de cracht en toecomst ons Heeren.
(Geciteerd door A. G. C. DE VRIES : De Nederlandsche Emblemata, Amsterdam, 1899, p. 55.
Natuurlijk ook in de Voor-reden van genoemd boek, die ongepagineerd is).
10 LE FRANC, p. 12.
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Een prachtig voorbeeld van allegorische theorie uit de renaissance, waarbij de
auteur een aantal befaamde schrijvers met de naam theologi aanduidt. Orpheus
en Pythagoras duiden op de geschriften van de volgelingen : de pythagoreische
auteurs en de orphische hymnen, welke laatste gedichten enorm bestudeerd zijn.
in de renaissance, terwijl de teksten tot op heden de geleerden voor grote
problemen stellen en juist dat problematische gaf de renaissancegeleerden de
gelegenheid vele veronderstellingen te formeren die duistere teksten nu eenmaal
bij uitstek kunnen opleveren. Voorts wijzen we nog ten overvloede op de mythen
en raadselen, die als omhulsel en omwindsels gebruikt zouden zijn om diepere
wijsheid verborgen mee te delen, een omschrijving van de mythologie die in de
renaissance zeer gebruikelijk was. De aldus voorgestelde werkwijze lijkt voor
de moderne mens wel een heel onwaarschijnlijke : een auteur verstopt zijn
gevonden wijsheid in verhalen en enigmata en de lezer dient die er weer uit te
voorschijn te halen. Maar het is wel de theorie van de renaissance.
Over een dergelijke en vaak christelijke uitleg van Ovidius willen we kart
zijn : wie wel eens een tijd in de Ovide moralise gelezen heeft, weet met welk
een gemak en welk een vindingrijkheid de middeleeuwer de verhalen van deze
dichter in het leader van zijn christelijk geloof wist te betrekken.
Maar Rabelais heeft expressis verbis met deze allegorese niets meer uitstaa.nde :
het is voor hem een belachelijke bezigheid heidense auteurs aldus binnen de
christelijke einder te plaatsen. Dat stempelt hem tot een vooruitstrevend renaissanceschrijver, tegenover alle kollega's en wetenschapbeoefenaars uit eigen en
volgende eeuw, die steeds maar doorgingen met het allegorisch lezen van
klassieke en bijbelse en nog andere teksten.
Nog is Rabelais niet gereed met zijn proloog : hij vertelt zijn lezers nog dat
hij zijn verhalen gedikteerd heeft tijdens zijn ongetwijfeld omstandige maaltijden,
wat naar zijn en anderer mening het uur is om over verheven onderwerpen te
schrijven. En hiermee onderstreept hij nogmaals het „gewone" van zijn geschriften, terwijl hij besluit met de kreet dat zijn lezers lezen moeten in de vrolijkheid
des harten, tot ontspanning van het lichaam, ten voordele van de nieren. Dat
ook dit lezen gepaard mod gaan met een goede dronk is op zichzelf niet onbelangrijk, maar 'evert voor onze droge bespiegelingen niets meer op.
Samenvattend willen we onze konklusies aldus onder woorden brengen :
Rabelais onderscheidt drie wijzen van lezen.
Daar is allereerst het doodgewone lezen, het lezen van het verhaal om het
verhaal. We merkten reeds op dat dit geenszins een minderwaardige bezigheid
is en er is geen tekst uit de zestiende eeuw, mij bekend, die daar zo geschikt
voor is als het werk van Rabelais, de grote wrteller die zijns gelijke wellicht
alleen maar vindt in Cervantes en zijn Don Quichot en nog veel later in Laurence
Sterne en zijn Tristram Shandy. Soms denk ik dat ook Shakespeare aldus te lezen
is. En in de lyriek van bijvoorbeeld Ronsard zijn gedichten te vinden die zonder
meer' een leesvreugde schenken van ongewone kwaliteit. En voor Rabelais leefde
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Boccaccio die we ook nog wel even zouden willen noemen. Het zijn allemaal
renaissanceauteurs en -dichters, behalve Sterne, maar deze heeft Rabelais zeer
goed gekend en citeert hem uitvoerig in zijn Shandy. Hoezeer ook de grootste
kwantiteit renaissanceletterkunde deze gewone leesvreugde niet schenkt voor de
modern lezer, we mogen op grond van de enkele 'namen die we hierboven
neerschreven Loch konkluderen dat de renaissance vreugde gehad heeft bij
kwaliteitsdichters en -schrijvers in het realistisch en onmiddellijk weergeven van
gewone dingen, hoe „ongewoon" die wellicht ook mogen zijn. Maar mijn bedoeling mag hopenlijk duidelijk zijn het verhaal is om zijn zelfswille boeiende
leesstof.
De tweede leesmethode volgens Rabelais, en ik denk dat velen daar nu in
kunnen meegaan, is deze : elk belangrijk verhaal (en wij zouden kunnen zeggen
de hele letterkunde) geeft een inhoud, die uitreikt boven het reel gegevene :
het wit waarheid schenken over de allerbelangrijkste menselijke problemen op
allerlei gebied. Laten wij dat voor het gemak een hogere vorm van lezen noemen,
waarmee de „lagere" niet verworpen of suspekt geworden is. We gaven reeds
aan hoe we dat voor Rabelais' eigen geschriften aannemelijk achten en bewezen
menen. Om een voorbeeld te noemen : het beroemde klooster van Theleme heeft
als enige regel : Doe wat ge wilt. Dat lijkt op het eerste oog en bij eerste
lezing een grappige variant op de drie kloostergeloften die in twang waren, maar
bij nader inzien wordt hiermee een eigen levensfilosofie gegeven, die uitgaat
boven het belang van deze kloosterregel van dit fiktieve klooster : het wordt
een programma van een nieuwe levensstij1 en een nieuw levensinzicht.
Het is passend er hier nogmaals op te wijzen dat . het „emblematisch" beschouwen van schilderijen, zo daartoe aanleiding bestaat, niet hetzelfde is als
deze wijze van lezen, maar wel overeenkomt met de werkwijze van Smit in zijn
Vondelstudies. Niet graag spreek ik over het lezen met „universele" doelstellingen, maar het gaat wel om een hogere vorm van lezen, om het erkennen dat een
afbeelding of een gedramatiseerde geschiedenis weer is dan .een individueel
gebeuren, dat geen raakvlakken heeft met algemeen menselijke ervaringen bij
afwezigheid daarvan is er een dimensie te weinig, die het kunstwerk niet ontberen kan. Niemand interesseert zich meer voor een joods bruidje uit de
zeventiende eeuw of voor een middeleeuwse Prins uit Denemarken, ook al heette
hij Hamlet. Hetzelfde geldt b.v. voor de onvergetelijke personages van Albee's
stukken. Maar ook is het onmogelijk de eerste, gewone betekenis terzijde te
schuiven en als van geen betekenis te achten.
De derde mogelijkheid, die we een diepe wijze van lezen zouden kunnen
noemen, d.w.z. een allegorische leeswijze, wordt door Rabelais afgewezen, hoewel vele auteurs en dichters en yermoedelijk ook heel veel lezers van dan en
later er aanhangers van blijken en blijven. Nooit heeft, een tekst dan zijn oerbetekenis en zijn eerste afgeleide betekenis, maar altijd moet er gedacht worden
aan heel veel diepte en zeer grote diepgang, zoals christenen van alle tijden
bij voorbeeld het Oude Testament hebben willen. lezen : als het boek waarin de
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later komende Christus allegorisch reeds aanwezig is. Omdat Rabelais zich daar
een tegenstander van toont, willen we deze weg niet meer met een voorbeeld
illustreren, maar er alleen nog aan toevoegen dat de eerste en tweede wijze van
lezen alshetware vanzelf mogelijk zijn, terwijl voor de allegorische methode
kennis noodzakelijk is van buiten de tekst of van buiten het doek, uit emblematabundels of liever gezegd. : uit bundels met allegorische voorstellingen en derzdver verklaringen.
IV. Terug naar de inleiding
Wat zou waarlijk de renaissance geweest kunnen zijn ? Zeker, dacht ik, de
vreugde om de rijke verscheidenheid van de werkelijkheid, om de weergave
daarvan in woord en in verf. Rabelais kan bladzijden lang scheldwoorden en
spelletjes voor regenachtige-dagen achter 'elkaar noteren en het pop-art-achtige
van deze bezigheid is duidelijk : hij wil de gewone dingen bij name noemen en ze
daardoor in een eigen licht stellen ; Ronsard is soms een echte, en heel vroege
natuurdichter die de streek waar hij opgroeit in woorden wil vangen en aldus
vasthouden ; Vondel, de hoge dichter, gaat zich in een soort action-painting te
buiten aan het in woorden navolgen van een schilderij, dat de rok van Jozef
afbeeldde of dezelfde dichter put diep uit zijn schier eindeloze woordenschat
Om zijn stad Amsterdam te beschrijven ; Rembrandt bespiedt de omstreken van
dezelfde stad met hetzelfde doel en Carel van Mander prijst de navolging der
natuur. En dat alle dingen en dingetjes, alle diertj es en bloemetjes hun functionele plaats krijgen in de tekst en op het doek, ja dat is waarlijk renaissance.
Anders gezegd : renaissance is ook het betreden van het land van zien en horen,
van het eerlijk observeren, en dus ook, van de tijd van wetenschappelijke ontwikkeling, toen bijvoorbeeld ,de natuuronderzoeker de wereld instapte om te
observeren en hij bijvoorbeeld, zeer dicht bij huis, ontdekte wat de menselijke
polsslag was.
Het hoeft niet, maar het is mogelijk dat het afgebeelde een extra-waarde
meekrijgt, een hogere betekenis ; mogelijk blijft het ook zeer stellig dat er een
dubbele allegorische bodem aanwezig is, maar een uittrekken in de werkelijkheid
en het bespieden daarvan, het is een vorm van . het renaissanceleven die allereerst
en in hoge graad ontdekt dient te worden.
Veel zou er nog te schrijven zijn over de. in de inleiding gememoreerde geleidelijke overgang van middeleeuwen naar renaissance. Aileen dit : de befaamde
brief van de vader aan zijn zoon (Rabelais II, 9) bewijst dat de vroege renaissancemens de overgang als een geweldige schok beleefd heeft. Maar daarover
later en elders.
J. D. P. WARNERS
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ERNEST STERN – EEN .MISKEND STRUCTUURASPECT
VAN „MAX HAVELAAR"
Er is al veel , geschreven en gegist over de merkwaardige ik-figuur die in
Multatuli's Max Havelaar de eigenlijke Havelaarhistorie vertelt. Op grond van
de overeenkomst die door Droogstoppel in de eerste fase van het boek wordt
gesloten met zijn jonge Duitse volontair Ernest Stern zou de argeloze lezer
moeten verwachten dat hij in de Havelaarhistorie te maken heeft met deze
Stern als verteller. Helaas zijn er dan wat Schiinheitsfehler deze verteller geeft
nl. niet alleen blijk van wel zeer grondige kennis van Indische zaken, maar
hier en daar ook van persoonlijke ervaringen in het schone rijk van Insulinde
wat voor de kersvers uit Hamburg gearriveerde Stern natuurlijk een onmogelijkheid is
en een paar keer beroept hij zich zelfs op concrete stukken van
Havelaar (en niet van Sjaalman), diezelfde argeloze lezer zich al niet had
afgevraagd hoe deze jonkman er toch wel in geslaagd was in zo korte tijd zich
in te werken in een zo ingewikkelde materie als het pak van Sjaalman, en er
dan nog „redelijk goed hollandsch" van te maken ook.
Prominente literatuurhistorici hebben, de een in wat krassere termen dan de
ander, als hun opinie gegeven dat Douwes Dekker op bepaalde plaatsen in de
tekst waar kennelijk van een Indisch standpunt of van Indische ervaringen van
de ik-verteller van de Havelaarhistorie sprake is, een steek had laten vallen. Met
andere woorden : zijn zgn. Sternfictie zou niet geheel gaaf zijn. Twee recente
publicaties geven nog weer andere verklaringen.
In zijn indrukwekkende proefschrift stelt Dr. A. L. Siitemann 1 dat men in
de ik-verteller van de Havelaarhistorie niet de romanfiguur Ernest Stern moet
zien, maar een auctorieel medium, geheel volgens de heersende romanconventies
van de 19de eeuw, met als „enige bizonderheid" dat deze buiten het verhaal
staande biograaf-verteller zelf gehanteerd wordt door een romanfiguur, t.w.
Stern. Ik ben geneigd te zeggen : mogelijk wel de enige, maar dan toch wel een
zeer opmerkelijke bizonderheid ! Maar goed, bij deze opvatting verder geen
gezeur over „ontsporingen" van de Sternfictie ; deze „ik" is immers niet Stern.
Van radicaal andere huize is een artikel van Dr. M. Janssens 2 ; hij is niet de
eerste wie het is opgevallen dat de aanhef van, laat ons voorlopig nog zeggen,
Sterns verhaal zo sterk de indruk maakt het begin te zijn van een roman, hoewel
het boek naar J. Van Lenneps indeling dan al aan hoofdstuk V toe is. Men kin
inderdaad het Droogstoppelkader weghalen, rond de Havelaarhistorie en houdt
dan een samenhangend verhaal 'over. Welnu, Douwes Dekker nu eens
begonnen was, aldus Janssens, eerst de geschiedenis van Max Havelaar te
schrijven en te voltooien, en pas daarna het Droogstoppelraam er omheen is
gaan zetten, dan... Zeker, de fouten die wij in de huidige dubbelroman tegen
1 A. L. SäTEMANN, De structuur van Max Havelaar. Utrecht 1966.
2 M. JANSSENS, De onmogelijke Ernest Stern ; Een structuuraspect van „Max Havelaar".
In : Spiegel der letteren X (1966-1967), 81 vlgg.
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de Sternfictie menen waar te nemen zouden in dat geval verklaard kunnen
worden nit de omstandigheid dat die „ik" in de Havelaarhistorie in eerste
instantie helemaal niets met Stern van doen had, eenvoudig omdat de jonge
Duitser pas later zijn rol kreeg toebedeeld. Aileen vergat, volgens deze redenering, Dekker achteraf, d.w.z. Da het aanbrengen van het Droogstoppelkader
waarin de overeenkomst over het te schrijven boek met Stern wordt gesloten,
zijn ik-figuur in de Havelaarhistorie in overeenstemming te brengen met de
nieuwe situatie. Voila !
Langs beide wegen, respectievelijk een intern-structurele en een extern-filologische, laten zich de vermelde moeilijkheden wel zo ongeveer oplossen. En toch
bevredigen zij mij niet, en om verschillende redenen. 1k wil hier al direct opmerken dat Siitemanns knappe analyse van het ironiseringsprocede in de roman
de schijnbaar zo ongerijmde situatie verheldert van Sterns pijisnelle vorderingen
als Hollands auteur, maar zij is incompleet, of liever gezegd : zij wordt niet tot
haar laatste consequenties gevoerd ; wel verklaart zij over het algemeen de incidentele lezersproblemen met de ik-verteller, een enkele daargelaten. Aan de
andere kant ontwikkelt Janssens een genetische hypothese die 'Me incidentele
lezersproblemen verklaart, maar onbewijsbaar is. Schr. moet daarbij m.i. te veel
rekenen op Dekkers technische tekorten als autoditact. Ook hij onderkent niet
ten voile de betekenis van Dekkers ironie t.a.v. de compositie, maar weer op
een andere manier. 1k hoop in het onderstaande duidelijk te maken op Welke
gronden ik meen, dat enerzijds SOtemanns auctorieel medium, anderzijds Janssens
opvatting dat de ik-verteller in feite Sjaalman moet zijn, niet in het gedrang
behoeven te komen, terwijl toch de figuur van Ernest Stern anders bekeken dient
te worden, en daarmee in feite ook de compositie van de roman. Het zal vervolgens m.i. duidelijk worden dat dan Janssens op zichzelf bezien heel redelijke
hypothese over de ontstaansvolgorde van de Stern- en Droogstoppelgedeelten
niet meer relevant is.
Het is me opgevallen, dat noch bij SOtemann noch bij Janssens iets over de
functie van Ernest Stern in het verhaal wordt gezegd, anders dan de reeds zo
vaak herhaalde zaken. Ook zijn beide publicisten het er blijkbaar over eens dat
Stern een volkomen fictieve figuur, ja eigenlijk het enige in de volle zin
fictieve moment is in de Max Havelaar 3 . Hierdoor zou hij dus ook geheel buiten
het door Siitemann beschreven identificatieproces Sjaalman-Havelaar-Multatuli
vallen. En toch speelt Stern in wat Siitemann noemde „de grote tegenmelodie"
(d.w.z. het Droogstoppelplan) en daardoor in de gehele roman structureel
geloof ik een belangrijker rol dan men gewoonlijk meent ; ook een doordã.chter
rol dan met name Janssens aanneemt.
Om meteen tot de kern van mijn opvatting te geraken kan ik het best beginnen
met een opmerking ad absurdum : als Multatuli aan het eind van de Max Have3 SOTEMANN I.C. 64, 115 ; JANSSENS I.C. 84, 94.
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laar niet zelf de pen had opgenomen en Stern en Droogstoppel had laten ver-

dwijnen, zou Marie Droogstoppel zeer waarschijnlijk door Ernest Stern geschaakt
zijn.
Ik besef heel goed voor deze op het eerste gezicht onthutsende veronderstelling
aan-wijzingen uit de tekst te moeten lichten, en dan nog te moeten uitleggen wat
het een en ander voor de compositie te betekenen heeft.
Batavus Droogstoppel, makelaar in koffie, Lauriergracht no. 37, zocht een
volontair, en sloeg twee vliegen in een klap zo meende hij : door de zoon van
Stern uit Hamburg aan te trekken stelde hij deze Duitse relatie veilig voor
onderkruiperij vanwege z'n concurrent Busselinck & Waterman, en verwierf hij
zich een goedkope kracht voor de correspondentie in het Duits. Er was trouwens
nog een derde vlieg : Marie die dertien werd. En zoals later bleek een vierde
zelfs : het pak van Sjaalman. Maar daarover zo dadelijk.
Helaas, Batavus zou het moment verwensen waarop hij de jonge Stern in huis
haalde zoals hij het moment zal gaan verwensen waarop het pak van Sjaalman
zijn huis binnenkwam !
Dat de zaak niet zonder risico's was - maar als, zakenman moet men risico's
durven nemen wist hij van tevoren 4 :
Weet gij wel dat die jonge Duitscher die op de beurs bij pilaar 17 stond, weggeloopen is met de dochter van Busselinck & Waterman ? Onze Marie words ook al
dertien in September. (blz. 9)

Hij schrigt papa Stern zelfs over deze affaire. Men kan als vader niet bezorgd
genoeg zijn nietwaar ? Een fatsOenlijke verbintenis op den &Jur tussen Ernest en
Marie (de derde vlieg) kan als aantrekkelijke mogelijkheid heel wel in Droogstoppels achterhoofd rondgespookt hebben zie b.v. zijn mededeling dat Marie
voor het linnengoed van Ernest zal zorgen, want „zij stopt en maast heel lief", en
dat ze een paar pantoffels voor hem zal borduren.
In het begin van het verblijf van de jonge Stern op de Lauriergracht is Batavus
nog van mening zijn eerste slag thuis te kunnen halen als hij zegt over zijn gast :
Zijn uitzet is heel netjes ; hij is aan het Kopijboek, om zich te oefenen in den
hollandschen stijl. Ik ben benieuwd of er spoedig orders van Ludwig Stern zullen
komen (...). Busselinck & Waterman hebben achter het net gevischt... (blz. 22)

Wel voelt hij weer dat ook het riskante aspect van zijn plan niet denkbeeldig is,
want aan het vorige citaat gaat onmiddellijk vooraf :
Het is een aardig ventje. Hij schijnt vlug en bekwaam, maar ik geloof dat bij
„schwiermt". Marie is dertien jaar.

Weldra komt de vierde vlieg in zicht : het pak van Sjaalman

waaruit de

4 Ik citeer steeds naar : MULTATULI, Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift
uitgcgeven en ingeleid door G. STUIVELING. Amsterdam 1960. Cursivering in de citaten is
van mij afkomstig.
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koffiem.akelaar een boek over zijn yak wil putten, voor welke onderneming hij
de stilistische vaardigheid mist die hij bij zijn Duitse gast aanwezig weet :
Maar, dacht ik, als ik mijn boek door dien Stern schrijven liet,
als ik er wat
bijtevoegen heb, schrijf ik zelf van tijd tot tijd een hoofdstuk. (blz. 33)

Zo ontstaat het plan dat de constructie van de dubbelroman Max Havelaar doet
geboren worden. Een vijfde vlieg, die af en toe in het beeld komt, maar door
Droogstoppel zelf ook weer wordt verjaagd, is inmiddels te signaleren : Sjaalman
die blijkens zijn „pak" een nette hand schrijft, zou de oude en herhaaldelijk
wegens ziekte verzuimende Bastiaans op Batavus' kantoor kunnen vervangen
tegen. een (uiteraard) minimaal salaris, maar ja, „ik was niet gerust over zijn
gedrag".
In de daarop volgende weken worden de door Stern geschreven hoofdstukken
(= de geschiedenis van Havelaar) voorgelezen op de krans bij de Rosemeyers
— die in suiker doen borduurt Marie de pantoffels, blijven de orders van de
oude Stern uit, en raakt de arme Droogstoppel er meer en meer van overtuigd
dat de hele zaak hem danig uit de hand loopt. Stern schrijft een geheel ander
boek dan de bedoeling was, blijkt een astrant, critisch, ja wie weet loszinnig
jongmens, en infecteert bovendien de geest van zijn, Droogstoppels, kinderen
met allerlei bedenkelijks, uit eigen koker of uit het pak van Sjaalman afkomstig :
Dat pak van Sjaalman is een waar trojaansch paard ; ook Frits wordt er door
bedorven. Hij heeft, naar ik bemerk, Stern geholpen, want die Abraham Blankaart
is te Hollandsch voor een Duitscher. (blz. 97)
Daar nu Frits sedert eenigen tijd iets heeft aangenomen in toon en rnanieren dat
mij niet bevalt, (dat komt alles uit dat verwenschte pak) heb ik hem eens goed
onderhanden genomen en gezegd : „Frits, ik ben niet tevreden over u (...) En stel
u niet gelijk met Stern (...) Maak dus niet zoo altijd grappen met Stern, zijn vader
is rijk, houdt u alsof ge het niet zaagt als hij gezigten trekt tegen den boekhouder ;
en als hij buiten het kantoor met verzen bezig is, zeg hem dan eens dat hij liever
aan zijn vader schrijve dat hij het hier bij ons zoo goed heeft, en dat Marie
pantoffels voor hem heeft geborduurd. Vraag hem zoo eens of hij gelooft dat zijn
vader bij tusselinck & Waterman gaan zal, en zeg hem dat het knoeijers zijn.
(blz. 99)

En uit Droogstoppels (schriftelijke) vermaning tot Stern, die hij aan Marie
Heines Auf Fliiglen des Gesanges heeft horen voordragen :
Herzliebchen... ? Marie iw Herzliebchen ? (...) Is het braaf zoo iets te zeggen tot
een kind dat door zoo iets al zeer ligt ongehoorzaam zou worden aan hare moeder (....) En al was ze aangenomen, wet beduidt dat aanbod van wegvliegen zamen ?
Foci (....) Wat wilt gij doen in dien tuin met Marie in den maneschijn ? Is dat
zedelijk, is dat braaf, is dat fatsoenlijk, Stern ? Wilt gij dat ik beschaamd moet zijn
even als Busselinck & Waterman, met wie geen fatsoenlijk,handelshuis iets te maken
wil hebben, omdat hunne dochter is weggeloopen, en omdat het knoeijers zijn ? (....)
En vraag u zelven eens af wat er van u zou geworden zijn als gij bij B & W waart
gekomen ? Daar zoudt gij ook zulke verzen opgezegd hebben, en daar had men niet
op uw gemoed gewerkt, omdat het knoeijers zijn ; schrijf dat gerust aan uwen vader
(...) Daar zouden de meisjes met u meegegaan zijn near den Ganges, (...) en zeg

205

hem dat ge zoo dankbaar zijt dat ge bij ons zijt gekomen ( ...) en dat de dochter
van B & W is weggeloopen, en groet hem zeer van mij (....) En spoor Frits aan
dat hij beter oppast, en leer hem geen verzen maken etc. (blz. 105-107)

Tit de volgende Droogstoppelonderbreking :
Had ik niet gelijk toen ik zeide dat die Sjaalman alien had gek gemaakt met zijn
pak ? Zou men in al dat geschrijf van Stern – en Frits doet ook mee, dat is zeker –
jonge lieden herkennen die opgebragt werden in een deftig huis ? (blz. 179)
Marie is ook in de war. Verbeeld u dat ze van de week (....) en ik ben tot deze
of
strengheid vooral overgegaan, wijl ik bemerkt heb dat zij in den laatsten tijd
het van Stern komt, weet ik niet begrippen heeft aangenomen die mij gevaarlijk
voorkomen voor de zedelijkheid waarop mijne vrouw en ik zoo gesteld zijn. (biz.

180/1

En uit de laatste Droogstoppelonderbreking :
1k zeide dit later aan Stern die beweerde dat dit door dwang geschiedde en dat hij
dit, uit Sjaalman's pak, bewijzen kon ; maar ik heb hem gezegd dat die Sjaalman
een lasteraar is, dat hij meisjes heeft geschaakt even als die jonge . Duitser bij
Busselinck & Waterman ; dat ik volstrekt geene waarde hecht aan zijn oordeel, want
dat ik nu van een resident zelf had gehoord hoe de taken stonden, en dus van
Sjaalman niets te leeren had. (blz. 215)

Jaj a, men kan het als wader heel moeilijk hebben. Maar wat betekenen nu
eigenlijk met name die frequente associaties met het geval van de weggelopen
c.q. geschaakte dochter van Busselinck. ,& Waterman ? Ze helpen natuurlijk heel
goed de maniak Droogstoppel typeren, die blijkbaar in een voortdurende vrees
leeft dat mogelijkerwijs ook zijn dochter geschaakt zou kunnen worden, vroeger
of later, want ook hij heeft een Duitser thuis... Maar evenzeer verwijst, in
Droogstoppels brein gevoed door de reele schaking van de dochter van zijn
concurrent, de voortdurende halve verdachtmaking ter zake 'van Stern naar
de Sjaalman „die telkens meisjes schaakte" (blz. 215). Het laatstgenoemde citaat
laat in dit verband aan duidelijkheid dan ook niets meer te wensen over, daarin
komen alle draden bijeen. Van hieruit kan dan, zoals SOtemann deed (l.c. biz.
68), de lijn naar Hivelaar worden doorgetrokken. Anders gezegd : Havelaars
gastvrije en genereuze gebaar jegens het hoertje dat hem aanspraak, wordt door
de ex-resident op het Droogstoppelniveau „vertaald" in een schakingsmanie van
Sjaaiman ; dit gegeven wordt dan bovendien karikaturaal voorbereid en omspeeld
door de zorgen van Droogstoppel rond Marie en Stern, het Duitse gevaar bij
Busselinck & Waterman indachtig.
En zie nu Droogstoppels eerste ontmoeting met de Sjaalman. De makelaar
heeft ons zojuist verteld van zijn brief naar Hamburg om de jonge Stern te
bemachtigen, en zegt dan van zijn vroegere schoolmakker die hij aanvankelijk
niet herkent als hij door hem wordt aangesproken :
Hij had dan ook wel iets van een Duitscher en van een reiziger ook ; hij was zeer
blond, had blaauwe oogen, en in houding en kleeding iets dat den vreemdeling
verraadde. (blz. 10)

206

Natuurlijk, dit is Sjaalman (en ook Havelaar is blond en blauwogig) maar
deze lijkt op een Duitser, een vreemdeling, en Stern is een Duitser, een
vreemdeling. Heel ongezocht vallen hier samen Droogstoppels gebruikelijke
orientatie op Duitse zakenrelaties en de verwijzing vandaaruit naar de te verwachten echte Duitser verwacht, niet alleen door Droogstoppel, maar door de
lezer op dat moment 66k.
Een volgende stap in dezelfde richting kan worden gezet als we bijeenhalen
wat er over karakter en aanleg van Stern wordt gezegd door Droogstoppel :
Het is een aardig ventje. Hij schijnt vlug en bekwaam. (biz. 22)
Hij (d.i. Frits) zeide, dat Stern zoo 'n knappe jongen was, dat hij zulke snelle
vorderingen in het hollandsch maakte. (biz. 33)
Aileen scheen Stern, die eene tint van letterkunde over zich heeft, zooals alle
Duitschers, stem te willen hebben in de wijze van uitvoering (van het te schrijven
boek ni.). (...) Hij zeide dat „als de borst hem gloeide van gevoel voor het ware
en schoone, geen magt ter wereld hem beletten kon, de toonen aanteslaan die met
zulk een gevoel overeenstemmen ; en dat hij liever zweeg, dan zijne woorden te
zien omklemd door de onteerende kluisters der alledaagsheid". (blz. 34)
„als hij buiten kantoor met verzen bezig is" (blz. 99)
Ik had hem hooren zeggen „auf Ehrenwort" en vraagde wat hij daarmee bedoelde ?
„Wel, zeide hij, dat ik mijne eer verpand voor de waarheid van wat ik zeg." „Dat
is zeer veel, hernam ik, zij gij z.56 overtuigd de waarheid te zeggen ?" „Ja, verklaarde hij, de waarheid zeg ik altijd. Als de borst mij gloeit..." De lezer weet de
rest. (biz. 104)

Wederom laten deze omschrijvingen toe ook gelezen te worden als verwijzingen
naar Sjaalman en (in dit geval) meer nog regelrecht naar Havelaar. Over de
eerste zegt Droogstoppel uit z'n schooltijd dat hij de primus van hun klas was
(„want knap was hij, dat moet ik bekennen" blz. 11) en hij beschrijft hem als
vlug en dapper in zijn ridderlijk te hulp snellen van de oudere klasgenoot in
het avontuur met de Griek. Vervolgens vertelt Sjaalman in zijn brief aan
Droogstoppel vlak na hun ontmoeting
1k ben dichter (...) en schrijver. Sedert mijne kindschheid drukte ik mijne aandoeningen in verzen nit ; en ook later schreef ik dagelijks neer wat er omging in
mijne ziel. (blz. 15)

Van Havelaar wordt o.a. gezegd (blz. 61 vlgg.) dat hij vlug van begrip was,
vol liefde voor waarheid en recht, en trouw aan zijn gegeven woord, en dichter
„in den hoogsten zin des woords". Hieraan kan worden toegevoegd dat we en
van Stern en van Sjaalman en van Havelaar te horen krijgen dat ze verzen
hebben gemaakt, en bovendien dat zowel Stern als Havelaar verzen „uitwendig
weten". Op de dichtkunst van Stern en . Havelaar kom ik later nog terug.
Eerst moet er nog op gewezen worden dat een van Droogstoppels maniakale
trekken, zijn prat gaan op eigen „ondervinding", zich bij zijn stijgende wrevel
jegens de „pedante" Stern ook richt juist tegen het gebrek aan ondervinding
bij de jonge Duitser :
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Maar dit was juist de fijnheid van den strik dien ik hem spande, met het doel om
(...) dat jonge kereltje eens goed op zijne plaats te zetten, en hem te doen gevoelen
hoe groot de afstand is tusschen iemand die pas begint, al doet dan ook zijn vader
groote zaken, en een makelaar die twintig jaar de beurs bezocht heeft. (blz. 104)

In een volgende onderbreking verweert Stern zich met Batavus' eigen wapens
tegen een expliciet verwijt op dit punt, en weet hij de makelaar in zijn bij
uitstek zwakke plek te raken :
Wat moet ik nu doen met zulk een wijsneus ? Hij heeft niet de minste eerbied
voor mijn ondervinding. Toen ik hem van de week zeide dat ik reeds zeventien
jaar makelaar was, en al twintig jaar de beurs bezocht, haalde hij Busselinck &
Waterman aan, die al achttien jaren makelaars zijn, „en, zeide hij, die hebben dus
een jaar ondervinding meer." Zoo ving hij me, want ik moet bekennen, omdat ik
van de waarheid houd, dat B & W weinig van de zaken weten, en dat het knoeijers
zijn. (blz. 180)

Hoewel uit Sjaalmans pak blijkt dat deze heel . wat „ondervinding" heeft opgedaan, en zelfs op het terrein dat Droogstoppel speciaal interesseert, en hoewel
de makelaar ook bepaald geimponeerd lijkt door de allure van deze verzameling,
verlaagt Batavus, overwegend z'n vroegere klasgenoot de plaats van de oude
Bastiaans op kantoor te geven, steeds het hem toegedachte salaris in zijn overwegingen, juist wegens gebrek aan... ervaring. In Ha.velaars karakteristiek wordt
dan duidelijk afgerekend met dat bepaald soort ondervinding dat door Stern
al in principe op soortgelijke wijze was afgewezen :
Het roemen op ondervinding is een belachelijke gemeenplaats geworden , er zijn
lieden die vijftig of zestig jaar lang meegedreven hebben met het stroompje waarin
zij meenen te zwemmen, en van al dien tijd weinig anders kunnen verhalen dan dat
ze verhuisd zijn van de Agracht naar de Bstraat, en niets is gewoner dan te hooren
bogen op ervaring juist door hen die hunne grijze haren zoo gemakkelijk verkregen.
Anderen weder meenen hunne aanspraken op ondervinding te mogen gronden op
werkelijk ondergane lotwisselingen, zonder dat echter uit iets blijkt dat zij door die
lotwisselingen zijn aangegrepen in hun zieleleven (...) En, omgekeerd, hoe velen
ondergaan eene reeks van aandoeningen, zonder dat de uiterlijke omstandigheden
daartoe schijnen aanleiding te geven. Men denke aan (....)
Deze tirade is mij ontsnapt.... ze staat er nu eens, en blijve. Havelaar had veel
ondervonden (....) En dat hij werkelijk veel ondervonden bad, dat hij niet het leven
was doorgegaan zonder de indrukken optevangen die het hem zoo ruimschoots aanbood, daarvoor zij ons borg de vlugheid van zijnen geest en de ontvankelijkheid
van zijn gemoed. (blz. 63-5)

Het is een knap spel, waarin ervaring en ondervinding als kwantitatieve en kwalitatieve grootheden warden gerelativeerd, waarbij weer en Stern en Sjaalman en
Havelaar (en dit keer, gelet op de betekenis van het pseudoniem, ook Multatuli)
betrokken zijn.
Droogstoppels ergernis over Sterns geschrijf is ten top gestegen als hij hem
onderbreekt na de tirade over de eigenaardigheden van de doorsnee gouverneurgeneraal, in de voorbereiding op de geschiedenis van Saidjah en Adinda :
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en staat het hem (d.i. Stern) nu fraai (...) om te schimpen op de regeering ? Wil
hij daarmee de algemene ontevredenheid aanvuren ? Wil hij gouverneur generaal
worden ? Hij is er verwaand genoeg toe etc. (blz. 180)

Dat. ook Sjaalman pedant is wordt ons herhaaldelijk verzekerd. Weliswaar wordt
van Havelaar gezegd dat hij hoopte lang in Lebak te blijven en dat zijn eerzucht
niet van dien aard was dat hij om een hogere rang zou bedelen, maar Max en
Tine verwachten eigenlijk (blz. 77) „misschien zou hij spoedig resident worden", en later gunt de schrijver ons een kijkje in Tines gedachten in dit verband
t.o.v. haar grenzeloos bewonderde echtgenoot :
was „haar Max" niet bestemd voor eene schitterende loopbaan ? (....) Moest „haar
Max" niet gouverneur generaal worden of een koning etc. (blz. 78)

Deze gedachte wordt naderhand weer opgevat door Tine met zoveel woorden,
als men in afwachting is van bericht uit Buitenzorg :
„Alles zal wel goed gaan, Max ; al moest gij nu van bier, dan kunt ge later Lebak
helpen als ge gouverneur generaal zijt". (blz. 226)

welke gedachte (G-G te zijn) Havelaar op dat moment wel niet troost, maar
hem blijkbaar niet vreemd voorkomt.
Het is voorts naar de inhoud begrijpelijk dat Stern voor Marie „Auf Fliiglen
des Gesanges" reciteert, omdat weer het schakingsthema eraan kon worden
verbonden, zoals we zagen ; het is evenmin toeval dat onze Ernest juist Heine
blijkt te bezitten (blz. 105), want onmiddellijk daarop (blz. 108) bekent
Havelaar
dat hij niet veel boeken had, maar daaronder waren toch Schiller, GOthe, Heine etc.

Deze „lectuurlijn" gaat nog verder. In Droogstoppels bekende onderbreking
waarin hij o.a. Sterns slechte invloed op zijn kinderen suggereert, merkt hij van
zijn dochter Marie op
dat zij in den laatsen tijd, — of het van Stern komt, weet ik niet, begrippen heeft
aangenomen die mij gevaarlijk voorkomen voor de zedelijkheid (...). Ik heb haar
onder anderen een fransch liedje hooren zingen, — van Beranger, geloof ik, waarin
hij een arme oude bedelaarster beklaagt die in hare jeugd op een theater zong etc.
(blz. 181)

Nu, wij weten het wel: natuurlijk kent Stern de chansons van Beranger, want
als Droogstoppel later ten tweede male Sjaalman bezoekt, ziet hij bij diens
afwezigheid wat boeken op de schoorsteenmantel staan :
Eene wonderlijke verzameling ! Ben paar delen van Byron, Horatius, Bastiat,
Beranger en.... raad eens ?.... een bijbel etc. (blz. 212)

Daarenboven bevindt zich in het pak van Sjaalman o.m. een verhandeling (biz.
28) „Over Beranger als wijsgeer", waaraan Droogstoppel veelbetekenend toevoegt „(at begrijp ik weer niet)" ! Het dubbelzinnige is hier, dat de nogal
overschatte Beranger in Holland en Duitsland in Dekkers tijd erg in de mode
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was, dat Stern het liedje dus „van huis uit" gekend kan hebben, dat Marie
Droogstoppel, gezien haar milieu, het wel van een „vreemde" zal hebben geleerd,
en dat Batavus bepaald niet, maar Stern en Sjaalman juist wel voor de sociaalpolitieke kanten van Berangers productie ontvankelijk moeten worden geacht.
De hantering van het „schakingsthema", waarin Stern, Sjaalman en Havelaar
betrokken zijn en dat verspreid over een groot deel van het boek zijn verbindende
rol speelt, bracht mij op de gedachte dat er meer lijnen van Havelaar enfof
Sjaalman naar Stern en omgekeerd konden worden getrokken, hetgeen ik heb
toegelicht aan de hand van bovenstaande citaten, die ik zoveel mogelijk voor
zichzelf wilde laten spreken, maar m.i. onderling met elkaar in verband kunnen
en moeten worden gebracht. Op deze wijze gegroepeerd wijzen ze dunkt me
duidelijk in een en dezelfde richting : er is sprake van een gedeeltelijke identificatie van Stern met de onderling volledig te identificeren „personae" Sjaalman,
Havelaar, Multatuli.
Blijkbaar wilde Douwes Dekker het de lezer in de aanvang van zijn bock al
mogelijk maken de relatie Stern-Sjaalman te ontdekken, en wel aan de hand van
enkele overeenkomstige trekken in de figuren („Duitser", intelligentie, vlug
van begrip, dichterlijke aanleg, verheven gevoelens), die, vergeleken met het veel
geraffineerder gebruikte schakingsthema, vrij ongecompliceerd zijn, en goeddeels
later weer worden opgenomen en ook aan Havelaar worden verbonden. Enkele
andere verbindinde gegevens verstrekt de auteur de lezer pas verderop in de
roman, om hem a.h.w. waakzaam te Haden, waarbij de lijn soms van Havelaar
naar Stern loopt (eergevoel, trouw aan gegeven woord en waarheid), soms omgekeerd (Gouverneur-Generaal, Heine, Beranger), terwijl het weer meer verspreid optredende thema van de schijnbare en ware ondervinding ook weer –
zoals het schakingsthema alle drie de figuren verbindt, wellicht zelfs alle vier.
Nu rest mij nog de behandeling van een laatste en veelbetekenende overeenkomst tussen Stern en Sjaalman-Havelaar, vanwaaruit bovendien de hele kwestie
van het geironiseerde fictieve auteurschap kan worden toegelicht.
Men kan uiteraard met SOtemann instemmen als hij (l.c. 62) concludeert dat
wij in de Max Havelaar te maken hebben met „een geironiseerde autobiografiefictie van Droogstoppel en een maximaal geauthentificeerde biografie-fictie van
Stern", welke ficties aan het eind van de roman door Multatuli zelf worden
opgeheven, waaraan t.a.v. Stern nog wordt toegevoegd (l.c. 65) dat deze „als
auteur op zichzelf al `verdacht' is, omdat men zich met de beste wil van de
wereld niet kan voorstellen dat een Duitse jongeman in enkele weken zó voortreffelijk Nederlands zou kunnen leren. Ook hier is dus weer sprake (...) van
fundamentele ironic." Even eerder in zijn betoog had S. er terecht al op gewezen
(l.c. 51) dat door de oppositie der , temporele standpunten van waaruit wordt
verteld (door Droogstoppel met de gebeurtenissen mee hij weet dus niet wat
er gaat komen – en in de Sternfasen kennelijk achterif, nidat de gebeurtenissen
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hun afsluiting hebben gevonden) Droogstoppel in hoge mate speelbal van Stern
wordt.
Aan ironiserende opmerkingen t.a.v. Sterns auteurschap geen gebrek ; serieus
genoeg gemeend ondertussen door Batavus, die daardoor juist zelf... geironiseerd
wordt :
hij (Stern) is aan het Kopijboek, om zich te oefenen in den hollandschen stijl
(blz. 22)
Hij (Frits) zeide dat Stern zoo 'n knappe jongen was, dat hij zulke snelle vorderingen in het hollandsch maakte etc. (blz. 33)

(Uit de overeenkomst over het te schrijven boek :)
3" Dat Frits de taalfouten verbeteren zou. (blz. 34)

Alsof het een kwestie van bier en daar een taalf out verbeteren zou zijn in het
Hollands van een Duitser die even later nog zegt „ik verspreek u" Veelzeggend
is ook dat Droogstoppels argwaan zich in toenemende mate juist richt tegen zijn
zoon Frits, wat van zijn standpunt bezien wel wat begrijpelijk, maar toch vrij
dom, is, en t.a.v. de lezer een misleiding in het kwadraat :
Hij (Frits) heeft, naar ik bemerk, Stern geholpen, want die Abraham Blankaart is
te hollandsch voor een Duitscher. (blz. 98)
U (lezer) staat het vrij de hoofdstukken die rieken naar Duitsche opgewondenheid
overteslaan. (blz. 98)
jonge lieden
Zou men in al dat geschrijf – en Frits doet ook mee, dat is zeker
herkennen die etc. (blz. 179)
Wil hij (Stern) gouverneur generaal worden ? (....) Ik vraagde hem dit gisteren,
en zeide er bij, dat zijn hollandsch nog zoo gebrekkig was. (blz. 180)

Deze laatste aanmerking is dan wel de klap op de vuurpijl na het sublieme proza
dat de lezer in een reeks van hoofdstukken inmiddels onder ogen heeft gehad.
Droogstoppel moet langzamerhand wel de enige zijn die Sterns auteurschap nog
au serieux neemt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men (de argwanend
geworden lezer) naar verborgen verklikkers is gaan zoeken die een aanwijzing
voor op z'n minste 'medeplichtigheid (en dan niet van Frits) aan het auteurschap
inhielden. De duidelijkste is ongetwijfeld gevonden in de overeenkomst tussen
Droogstoppel en Stern :
11'

(hierop drong Stern sterk aan) Dat ik Sjaalman een riem papier, een gros
pennen en een kruikje inkt zou zenden. (blz. 34)

Hierop volgt dan al gauw :
Nauwelijks echter was Stern aan zijn werk begonnen, of hij stuitte op moeijelijkheden (...) Ik zag in dat wij Sjaalman nodig hadden (...) en ik zocht hem op.
(blz. 35)

Droogstoppel laat nu bij mevrouw Sjaalman een boodschap achter voor haar
afwezige echtgenoot om maar eens te komen, en besluit even wederop zijn
aankondiging van de aanvang van „Sterns" Havelaarhistorie aldus :
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Sjaalman was er indedaad geweest hij had Stern ,gesproken, en dezen eenige
woorden en zaken uitgelegd die deze niet begreep, die Stern niet begreep, meen ik.
(blz. 38)

Deze suggesties van Dekker in de richting van Sjaalman bracht Prof. Brandt
Corstius 5 ertoe t.a.v. de ik-verteller in de Havelaarhistorie te spreken van
Stern-Sjaalman, en tenrninste ,een nauwe samenwerking van dit tweetal aan te
nemen.
Janssens in zijn vaker genoemd artikel gaat op andere gronden een paar stappen
verder (1.c. 88) : „Voor mij is dat `ik' slechts op een manier te .identificeren,
ni. als ik-Sjaalman of (wat hetzelfde betekent) als ik-Douwes Dekker in mijn
Sjaalmanjaren 1856-1859. Dr. SOtemans terminologie gebruikend zou men kunnen
zeggen dat de „authentificatie" van het auctorieel `ik' als zijnde de auteur Stern
de enige is die niet geslaagd is."
1k ben met SOtemann van oordeel dat Dekker de Havelaarhistorie opzette
met een bijna steeds buiten het verhaal staande ik-verteller volgens de conventionele vertelprincipes van de 19de eeuwse roman, maar... dit maakte nu juist
precies deel uit van de ironiserende totaalconceptie van de dubbelroman : op
dat viak bezien is de ik-verteller van de Havelaarhistorie beslist een zeer verdacht
persoon, het best inderdaad te identificeren met Sjaalman (die Stern als een
soort dekmantel heeft gebruikt), gelet op de verborgen verklikkers die zojuist
wet den genoemd, maar dat betekent bepaald niet hetzelfde (in de roman wel
te verstaan, en daar gaat het toch om) als „ik-Douwes Dekker", zoals Janssens
wil. Dat „de authentificatie van het auctoriele `ik' als zijnde de auteur Stern" niet
geslaagd is, kan geen verwijt aan de schrijver Douwes Dekker zijn : zij mOcht
niet slagen, dat is juist onderdeel van het procede, zo goed als het dwaalspoor
waarop Droogstoppel in dit verband raakte, zo'n onderdeel is, en zo goed als
de onzekerheid die er bij de lezer op dit punt kan ontstaan, naarmate de
Havelaarhistorie vordert, zo'n onderdeel is. Natithrlijk ondermijnt de auteur (ik
citeer uit blz. 88 van Janssens artikel) „op psychologisch vlak zijn eigen fictie
door de onwaarschijnlijk zelfzekere toon die de genaamde Stern aanslaat (...).
Zo zelfbewust en zelfzeker schrijft geen klerk aan andermans (nl. Droogstoppels)
boek." Die laatste zin kan men volledig beamen, en juist daarOm reageert
Droogstoppel ook zo woedend en met averechtse veronderstellingen !
Zijn paradoxale opmerkingen over Sterns vorderingen in het Hollands paradoxaal, als we het voor ons liggende resultaat vergelijken met de verstrekte
concrete gegevens omtrent de herkomst van de auteur Stern – spelen ons dan
ook het sluitstuk in handen ter oplossing van de puzzle :
Hij (Frits) zeide dat Stern zo'n knappe jongen was, dat hij zulke snelle vorderingen
maakte, en dat hij duitsche verzen van Sjaalman in het hollandsch vertaald had.
Ge ziet, de verkeerde wereld was in mijn huis : de Hollander had in het duitsch
geschreven, en de Daitscher vertaalde in het hollandsch etc. (blz. 33)
J. C. BRANDT CORSTIUS, De bouw van de Max Havelaar. In : 100 jaar Max Havelaar.
PIERRE H. DUBOIS e.a. Rotterdam 1962, 72 vlgg.

Essays over Multatuli, door

212

Voegen, we daar, de hiervoor genoemde tekstplaatsen inzake Droogstoppels opinie
over Sterns kennis van het Hollands bij, dan wordt uiteindelijk uit Multatuli's
'woorden in de slotfase aan het adres van Stern duidelijk dat inderdaad Droogstoppel bewust ook in dit opzicht tot slachtoffer wordt gernlikt, eventueel
simen met de argeloze lezer :
Genoeg, mijn goede Stern ! 1k, Multatuli neem de pen op. Gij zijt niet geroepen
Havelaars levensgeschiedenis Se schrijven. 1k heb u in het leven geroepen... ik liet
u komen van Hamburg... ik leerde u redelijk goed hollandsch, in zeer korten tijd...
ik liet u Louise Rosemeijer kussen, die in suiker doet... het is genoeg Stern, ge
kunt gaan. (blz. 236)

Het is typerend voor het betoog van Dr. Janssens dat hij (l.c. 82) slechts begin
en eind van deze passage citeert en met name niet de door mij gecursiveerde
zinnen. Hiermee is immers met zoveel woorden het ironiseringsprocede rond
Sterns auteurschap verklaard
De meest opmerkelijke en voor mij achteraf meest verhelderende aanwijzing
in deze hele kwestie, die ook regelrecht te maken heeft met het structured
bepaalde verschil in „belichting" van de Droogstoppel- en Stern-niveaus, geeft
Dekker echter in een der Sternfasen zelf. Uit de eerste Droogstoppelfase op
blz. 33 weten we dat Sjaalman o.a. Duitse verzen maakte (vgl. het citaat bierboven) in het verloop van het identificatieproces Sj aalman-Havelaar wordt dan
in de tweede Sternfase op blzz. 159-160 verteld dat ook Havelaar dat deed, en
er wordt zelfs een vrij lang Duits gedicht van zijn hand (gedateerd Cassel,
Januar 1859 !, en blijkens het hs. later toegevoegd) geciteerd. De verteller
heeft eerst een onthullend emotionele uiteenzetting gegeven over Havelaars
zachtmoedigheid, die wel eens miskend werd door mensen die onder de indruk
waren geraakt juist van zijn verstând, maar voor de echtheid waarvan de verteller de getuigenissen oproept van allen die hem gekend hebben, omdat bij
uitstek die allesoverheersende zachtmoedigheid Havelaar in Lebak heeft doen
handelen zags hij deed. Daarop volgt :
Intusschen, hoe bont het schijne, zal ik bier plaats geven aan eenige regelen van
zijne hand die zulke getuigenissen misschien overbodig maken. Max was eens verre,
verre weg van vrouw en kind. Hij had haar in Indie moeten achterlaten en beyond
zich in Duitschland. Met de vlugheid die ik hem toeken, doch die ik niet in bescherming neem als men ze mogt willen aantasten, maakte hij , zich meester van de
taal des lands waar hij eenige maanden verkeerd had. Ziehier die regels die etc.
(blz. 159-160)

Niet alleen schrijft Havelaar dus evenals Sjaalman Duitse verzen, maar evenals
Stern is hij in den vreemde, waar hij zich ook in korte tijd de taal van het land
eigen maakt, ze) snel dat, gezien de concrete proeve van bekwaamheid die voor
ons ligt, wel eens twijfel bij de lezer zou kunnen ontstaan. 1k ben er zeker van
dat op deze manier nogmaals een lij n van Sjaalman naar Havelaar wordt doorgetrokken naar 'Stern. Terwijl echter de „vlugheid" van Stern pas achteraf door
Multatuli in de slotfase van het bock wordt ontmaskerd als slechts „toegekend"
213

wordt hier Havelaars vlugheid meteen a.h.w. tussen haakjes gezet en bij voorbaat
de geloofwaardigheid ervan niet gepretendeerd. Deze tegenstelling hangt vanzelfsprekend sameri met het verschil in presentatie van de verhouding fictief
werkelijkheid, dat de hele roman in zijn onderscheidene fasen doortrekt.
Ondanks de aanwijzingen voor de goede verstaander moet aan de ene kant
Droogstoppel tot het bittere eind misleid blijven door de Sternfictie, eerst dan
is de afrekening volkomen met wat SOtemann noemde „deze representant van
een maar al te werkelijke mentaliteir, en kan hij in zijn koffie stikken aan
de andere kant gaat het erom de eigenlijke Hivelaarhistorie, ondanks de gefingeerde vorm, naar de inhoud zo authentiek mogelijk te doen zijn, zodat de
verteller ook gemakkelijk afstand kan doen van aanspraken op uiterlijke bijkomstigheden, mits de realiteit van waar het op kinkomt (in casu dus Havelaars
zachtmoedigheid) maar erkend wordt. Het is om deze reden dat bij uiterlijk
herkenbare overeenkomst tussen Sterns en Havelaars situatie, enerzijds die onwaarschijnlijke vlugheid door Droogstoppel niet voortijdig ontdekt mag worden, en
anderzijds door Havelaars biograaf graag wordt prijsgegeven, zodra de lezer
maar met zijn voorhoofd begint te fronsen. Maar precies dit getnak waarmee
deze biograaf Havelaars vlugheid prijsgeeft, steunt ons, terug redenerend, in
onze overtuiging dat wij door Sterns vlugheid bij de neus genomen werden,
waardoor onze argwaan tegen zijn auteurschap opnieuw gegrond blijkt te zijn.
Droogstoppel, die zichzelf als kampioen van de waarheid beschouwt, wordt
gemaakt tot het slachtoffer van de door hem zo gehate „Dichtung", dat is de
modiste triomf die de schrijver Multatuli zich kan wensen ; de wereld van deze
makelaar zou ingestort zijn indien hem was gebleken dat Stern minder vlugheid
had bezeten dan hij, Batavus Droogstoppel die de waarheid in pacht heeft, hem
had „toegekend"
maar Havelaars biograaf vertrouwt dat zijn held ook en
als hij hem weer berooft van wat hij hem had „toegedicht", als profeet van
de waarheid herkend zal worden.
Voor ik tot een korte samenvatting van het bovenstaande overga, moet ik nog
een enkele opmerking maken over Stuivelings veronderstelling, door Janssens
uitgewerkt, dat Dekker eerst de complete Havelaargeschiedenis zou hebben
geschreven en daarna, ietwat onzorgvuldig t.a.v. de consequenties voor het al
geschrevene, et- het Droogstoppelkader omheen zou hebben geplaatst. Boven
werd al opgemerkt dat Janssens naar inijn mening te veel rekent op technische
onvolkomenheid van de autodidact Dekker, die met name in het begin van zijn
schrijverschap de ironisering van de conventionele romanprocedes niet zou hebben aangekund (l.c. 94). Hoewel ik dat, gezien Siitemanns analyse en mijn eigen
bevindingen, al sterk in twijfel trek, lijkt het me helemaal vreemd dat de meer
„gevorderde" auteur, toen hij in 1875 weer de gelegenheid kreeg, niet in de
vierde druk van zijn boek aan het repareren is gegaan. Dat hij van „Abraham
Blankaart is te hollandsch voor een Duitscher" toen maakte „veel te hollandsch
(Janssens enige argument dat Dekker later de ongerijmdheid van de Sternfictie
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beter inzag) kan men evengoed interpreteren als een versterking van de knipoog
die de auteur ook hier weer ten beste geeft met betrekking tot Droogstoppels
dwaalspoor.
Voorts zou naar Janssens mening voor zijn hypothese wellicht kunnen pleiten
(1.c. 96) „het feit dat B = de Havelaarhistorie) zich volkomen onafhankelijk
van A ( = het Droogstoppelgedeelte) ontwikkelt. Nergens wordt gedialogeerd
tussen Droogstoppel-ik en Stern-ik ; nergens reageert Stern-ik op de stupiede
rand-nota's van Droogstoppel-ik. Dit is helemaal verklaarbaar, als men de hypo.
these betreffende, de ontstaansstadia van B en A aanneemt : voor de ik-verteller
van B bestaat nog geen Droogstoppel, geen Stern enz." Ik kan dit onmogelijk
leen sterke argumentatie vinden ; zij is bovendien ten dele in strijd met de
feitelijke gegevens. UitetiArd ontwikkelt zich de Havelaarhistorie onafhankelijk
van het Droogstoppelgedeelte, zelfs met souvereine minachting voor de onderbrekingen : men zie de onverstoorbare wijze waarop na Droogstoppels eerste
interruptie (op blz. 97, op het horen van de naam Abraham Blankaart waarvan
Louise Rosemeyer wil weten wie dat is –) de Havelaarhistorie op blz. 108 weer
wordt opgenomen. Uit deze interruptie blijkt dat er „nog meer" valt voor to
lezen over Max en Tine, maar dat Droogstoppel er „voor dien avond aithans"
een Bind aan wil makers. Dit alles is geheel in overeenstemming met het standpunt („vision-par-derriere") van de verteller in de Havelaarhistorie. Te verlangen dat een verhaal volgens dit principe opgezet, in zijn ontwikkeling in een
dubbelroman afhankelijkheid zou vertonen van een verhaal dat verteld wordt
met de gebeurtenissen mee („vision-avec"), lijkt me wel wat veel gevraagd.
Precies het omgekeerde is het geval, zoals we boven zagen, en dat maakt ook
weer Droogstoppel juist zo volkomen tot het slachtoffer van „Stern". Jets anders
is d.at men wel min of meer ondergrondse reacties van „Stern" op Droogstoppel
zou kunnen verwachten, al laat Havelaars biograaf zich vanzelfsprekend niet
door de makelaar van de wijs brengen. Wel, een zeer duidelijke reactie lijkt mij
de tirade over de ondervinding in het algemeen en die van Havelaar in het
bizonder, in de karakteristiek van de assistent-resident (blz. 63-65), die ik al
eerder besprak als een antwoord op Droogstoppels zelfverheffing en wanbegrip
op dit punt. Natuurlijk kan men, verder speculerend, hiertegen inbrengen dat
ofwel Droogstoppels opmerkingen ofwel „Sterns" uitweiding over dit onderwerp
later kunnen zijn toegevoegd, maar ook dat bligt dan helaas weer onbewijsbaar.
Evenmin komt het mij juist voor dat nergens zou blijken dat voor de biograaf
van Havelaar al een Droogstoppel c.s. bestond. Integendeel, er is een passage
waar de verteller van de Havelaarhistorie heel bewust uitgerekend de koffiemakelaar Droogstoppel uit z'n tent lokt, die dan ook inderdaad heftig interrumpeert. In een ander artikel 6 is Dr. Janssens zelf rakelings langs deze kwestie
heengezeild (maar zijn onderwerp was daar ook van andere aard), toen hij
schreef (l.c. 190) : „De onderbreking door Droogstoppel van de voorbereiding
6 M. JANSSENS, Retarderende structuurelementen in „Max Havelaar". In : Forum de/
letteren VI (1965), 187 vlgg.
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op het Saidjah-en-Adinda-verhaal werkt eveneens zeer retarderend: De verteller
van het Havelaarverhaal heeft reeds de romance over de dessa-gelief den aangekondigd, (...) windt zich meer en meer op in zijn diatribe tegen de GouverneurGeneraalsziekte en geraakt zo in de vereiste stemming (...), maar... de bazige
supervisor 7 van Sterns „geschrijf" valt weer in het boek binnen met een aartsdomme en schijnheilige terechtwijzing in de trant van : wat voor onzin schrijf je
daar weer, Stern ; „Wat hoeven ze buffels te hebben, die ‘ zwarten ? Ik heb nog
nooit een buff el gehad, en toch ben ik tevreden."
Bezien we ter plaatse de tekst onmiddellijk voor en na de onderbreking welke
regels juist niet in Janssens citaten voorkomen dan blijkt exact hoe en waarom
Droogstoppel net bier tot onderbreking van „Sterns" verhaal werd verleid ;
daar wordt eerst door de verteller gezegd -dat de op handen zijnde geschiedenis
van Saidjah en Adinda alleen gericht zal zijn tot degenen die menen dat er ook
onder een dOnkere opperhuid harten kloppen, en dat hij bij voorbaat afziet van
evenveel medegevoel met een Javaan als diens laatste buffel wordt geroofd, als
met een boer wie een koe wordt ontnomen, en evenmin verwacht dat men zich
b.v, tot de koning zal wenden met wat er geschiedt in diens „schoon rijk van
insulinde", en vervolgt dan :
Neen, neen dat alles verwacht ik niet. Te veel leeds nabij u maakt zich meester van
uw gevoel om z(515 veel gevoels overtehouden voor wat z6Over is ! Was er niet
gisteren slapte op de beurs, en dreigt niet ietwat overvoer de koffijmarkt met
dating ?...
(onderbr. Droogst. :) „Schrijf toch zulke zinneloze dingen niet aan uw , papa, Stern !'"
heb ik gezegd, en misschien zei ik het wat driftig, want ik kan'' geene onwaarheid
lijden, dat is altijd een' vast principe van mij geweest. Ik heb dien. avond dadelijk
aan den ouden Stern geschreven dat hij zich moest haasten, en in acht nemen voor
valse berigten. (blz. 179)

Deze passage spreekt dunkt me voor zichzelf. Terloops merk ik nog op dat bier
meteen weer eens heel treffend wordt geillustreerd hoe Droogstoppel slachtoffer
wordt van „Sterns" temporeel perspectief : wat daar „gisteren" beet heeft uiteraard niets te maken met DrOOgstoppels „gisteren" ; toch wordt het door hem
ogenblikkelijk zo opgevat, het was immers „gisteren". niet slap op de beurs
Volledigheidshalve wil ik naar aanleiding van deze passage ook nog even vetwijzennaar
naar een essay van Oversteegen 8 waarin (l.c. 3 5/6) terecht van de
onderbreking van Droogstoppel wordt gesteld, dat het een goed voorbeeld is
van een soort degradatie die de makelaar ondergaat in de loop van het boek,
Terzijde zij opgemerkt dat Droogstoppel eigenlijk helemaat niet als „super-visor" van
de Havelaarhistorie optreedt. Voor zover ik heb kunnen .nagaan blijkt nergens: in het boek
dat Droogstoppel ooit iets van de zaak onder ogen heeft gehad ; hij heeft maar te luisteren
naar wat er komt, en op den duur heeft hij zelfs niet meer de beschikkirig over het pak
van Sjaalman, waaruit Stern zich af en toe bereid verklaart hem te bewijzen dat hij gelijk
heeft, dat Stern gelijk heeft bedoel ik.
8 j. j. OVERSTEEGEN, De organisatie van Max _Havelaar. In : Merlyn I (1963), 20 vIgn

216

hetgeen overeenkomt met rnijn indruk dat Droogstoppel doelbewust wordt
„meegesleept" naar een volkomen.: afrekening aan het slot : behalve dat zijn rol
van minder belang is geworden sinds Havelaar de held van de historie is, staat
hij ook meer en meer geestelijk in zijn hemd, in casu door hier op „Sterns"
provocatie in . te gaan.
In een ander opzicht kan ik het met. Oversteegens boeiende betoog echter niet
eens zijn. Schr., acht nl. weliswaar 'een volledige gelijkstelling van de ik-verteller
in de Havelaarhistorie met Stern onjui§t, maar laat zich ook beslist niet door
Brandt Corstius voor de ontmaskering van deze ik-figuur meetronen in de
richting van Sjaalman, en komt dicht in de buurt van SOtemanns auctorieel
medium (l.c. 23) : „Stern is ,de schrijver, die zelf weer een onpersoonlijk `ik'
creEert, die weet wat Sjaalman weet." Verderöp ‘wordt evenwel regelmatig
zondermeer van.. Stern als auteur gesproken. Volstrekte identiteit van Sjaalman. en
, Havelaar kan, aldus Oversteegen, niet Multatuli's bedoeling geweest zijn, want
dan zou Droogstoppel wet eens jets over Havelaar gezegd hebben. „Hij spreekt
:zich echter alleen over Sjaalman uit, tot in zijn laatste woorden (...) 'Die
Sjaalman en zijn vrouw...', orn vervolgens door Multatuli het boek uitgetrapt te
worden. Bijna, voelt de lezer, zijn Sjaalman en Havelaar hier samengekomen (...)." Wegens deze niet-volstrekte identiteit, en omdat hij niet van
Sjaalman als auteur weten wil, zegt Oversteegen dan ook samenvattend over dit
probleem (1.c. 27) : ,,Stern heeft een biografie van Sjaalman willen schrijven,
die zo precies mogelijk de werkelijkheid weergeeft. Vandaar dat de levensomstandigheden van Sjaalman, zijn , armoede, de sarnenstelling van zijn gezin, zo
nauwkeurig kloppen met. die van Havelaar geworden moeten zijn na het
laatste wat over hem verteld wordt 'Havelaar doolde aim en verlaten rond'."
En even verder : „Droogstoppel heeft met geen woord gerept van Havelaar,
hij heeft zich alleen. over Sjaalman uitgelaten.7 Helaas is dit laatste niet waar.
Omdat hier en daar in Oversteegens voorstelling de kern van mijn betoog in
gedrang komt, moet ik bier nog wel even op ingaan.
Vrijwel in het begin van zijn tweede onderbreking zegt Droogstoppel wrevelig :
gaat het mij can of die Havelaar rUn Juin schoon houdt, en of de menschen
voor of achter bij hem binnenkomen ? En 'wat aangaat dat schimpen op gedwongen arbeid, men ziet wel dat hij (di. Stern) de preek van domino Wawelaar
niet gehoord heeft, anders.., (blz. 180)

De lezer zal zich met Droogstoppel herinneren de uiteenzetting over de reden
waarom Havelaars erf niet ;,zindelijk" . was, in stegenstelling tot de meeste
gezaghebberswoningen die met hun erven onderhouden werden door middel
van omvangrijker . „heerendienst" dan rechtens was 'toegestaan ; voor de vervulling hiervan werden door de regenten maar i te graag krachten geleverd :
de Europeanen hadden dan immers zelf boter op het hoofd. Zo stonden derhalve
dikwijls reizigers verbaa.sd „over het schoone park dat eene residentsivoning
omringt". Bovendien wilde Havelaar geen gebruik maken van (toegestane)
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-arbeid van veroordeelden. Feilloos wordt dit gegeven in Droogstoppels laatste
.onderbreking weer opgenomen als hij over zijn visite bij de resident-in-ruste te
Driebergen meldt
Die resident en zijne vrouw waren lieve guile menschen. Zij verhaalden ons veel
van hunne levenswijze in den oost ( ...) Zij zeiden dat hunne buitenplaats bij
Driebergen niet half zoo groot was als hun „erf", zooals ze dat noemden, in de
binnenlanden van Java, en dat daartoe wel honderd menschen noodig waren tot
onderhoud. Maar, en dit is een bewijs hoe bemind zij waren, dat deden die menschen
geheel om niet, en alleen uit genegenheid. Ook verhaalden zij dat bij hun vertrek de
verkoop hunner meubelen wel tienmaal de waarde had opgebragt, want dat de inlandsche hoofden alien zoo gaarne een aandenken koopen van een resident. 1k zeide
dit later aan Stern die beweerde dat dit (= het onderhoud van het erf m.n.) door
dwang geschiedde, en dat hij dit, uit Sjaalman's pak, bewijzen kon etc. (biz. 215)

Het gaat natuurlijk niet om het spel (het vinden van waarempel toch een plaats
waar Droogstoppel over Havelaar spreekt), maar om de knikkers : zodra zelfs
maar uit dit ene geval blijkt dat Multatuli de makelaar wel op Havelaar laat
regeren, en dat nog wel in deze veelzeggende, identificerende context (de goed
onderhouden residentserven, Havelaars niet „zindelijke" erf, de gedwongen
arbeid, en de ontkenning daarvan) wordt het door Oversteegen veronderstelde
principe van Multatuli's bedoelingen met de trits Stern-Sjaalman-Havelaar
.aangetast.
Mijn opvattingen over de hele aangelegenheid die ik in het voorgaande aan
de orde stelde, zou ik als volgt willen samenvatten :

De Havelaarhistorie, op zichzelf bekeken, is geschreven met een duidelijk
herkenbare „vertelfunctie" naar conventioneel 19de eeuws model, waarbij de
ik-figuur als auctorieel medium optreedt.
Tegelijkertijd – en daarvoor hebben we te maken met een dubbelroman!
wordt deze presentatievorm gerelativeerd en in de totaalconceptie van het bock
gebruikt om Droogstoppel en eventueel de argeloze lezer om de tuin te leiden,
wat t.a.v. Droogstoppel volledig slaagt.
Vanuit deze totaalconceptie gezien is Sjaalman, de auteur van de Havelaarhistorie hij gebruikt Stern als dekmantel voor de misleiding der „Batavi",
hetgeen door Dekker acceptabel is gemaakt via een gedeeltelijke identificatie
van Sjaalman-Havelaar met de jonge Duitser.
Deze dekmantel verschaft Ernest geen volledig alibi ; dat kan de critische
lezer overal constateren waar Droogstoppel kennelijk op een dwaalspoor is, maar
'evenzeer overal waar tegen de Sternfictie in de Havelaarhistorie wordt „gezondigd".
Deze laatste categorie dan behelst Deus geen fOuten van de schrijver Douwes
Dekker, maar maakt deel uit van het ironiseringsprocede in zijn geheel.
K. IWEMA

Groningen.
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BOEKBEOORDELINGEN
Reynardus Vulpes. De Latijnse Reinaert-vertaling van BALDUINUS lUVENIS,
critisch uitgegeven en vertaald door DR. R. B. C. HUYGENS. W. E. J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 190 blz., met 2 buitentekstplaten (Zwolse
drukken en 'herdrukken voor de maatschappij der Nederlandse letterkunde
te Leiden, 66), f. 12,50.
De Noord-Nederlandse mediolatinist Dr. R. B. C. Huygens, reeds van vroeger
gunstig bekend om zijn publicaties over Jacob van Vitry en Willem van Tyrus,
heeft door zijn jongste boek zowel de studie van de middeleeuws-latijnse als
van de middelnederlandse letteren een uitstekende dienst bewezen.
In de geschiedenis van de Reinaert-literatuur speelt het Latijn een niet onbelangrijke rol. Voldoende bekend is ongetwijfeld de Ysengrimus van Magister
Nivardus, waarvan nog onlangs . een verkorte versie werd uitgegeven door dr.
L. Van Acker in het tijdschrift Latomus XXV (1966). Vrijwel vergeten daarentegen is de Latijnse bewerking van de middelnederlandse Reinaert, vervaardigd
rond 1275 door een dichter uit het Brugse, die zich Balduinus Iuvenis, d.i.
Boudewijn De Jonge noemt. De tekst ervan bleef bewaard in een zeldzaam
incunabel, gedrukt waarschijnlijk in 1474 te Utrecht. Slechts twee exemplaren
ervan zijn tot op heden gerepereerd, nl. in de Athenaeum-bibliotheek te Deventer
en in het Priesterseminar te Mainz.
Dr. Huygens bezorgde nu de eerste werkelijk critische editie, die trouwens
al enkele tijd was aangekondigd (Zie : Moderne Encyclopedie van de JVereldliteratuur, IV, 1967, p. 315 s.v. Juvenis). De inleiding behandelt uitvoerig de
problemen, die gesteld worden door de biografie van de auteur, de tekstoverlevering, de tekstconstitutie, de ta g van de Latijnse versie en haar verhouding
tot de diverse middelnederlandse varianten. Volgt een bijzonder zorgvuldig
gepresenteerde Latijnse tekst met ernaast een vrij letterlijk gehouden Nederlandse
hervertaling. Een index verborumi notabilium, zeer bondige taalkundige toelichtingen bij de Latijnse tekst en lijsten van geciteerde plaatsen en namen maken
het geheel tot een kostbaar werkinstrument. Dr. Huygens wijst erop dat nog
heel wat problemen blijven bestaan, ook na de vele jaren waarin hij met de tekst
is bezig geweest en tijdens dewelke hij zelf bepaalde van zijn vroegere meningen
heeft h,erzien. Dit kan ook niet anders bij een zo gebrekkige traditie als die van
Balduinus' tekst. Het blijft ons b.v. een raadsel hoe die tekst uit het Brugse in
1474 te Utrecht gedrukt is geraakt, zeker als men met Dr. Huygens de mogelijkheid vooropstelt dat er nooit meer dan twee handschriften zouden geweest zijn
(cf. p. 28), nl. de autograaf en het exemplaar van de geadresseerde. Dat het
werk niet voorkomt in Hans. Walther's Versanfange is echter niet noodzakelijk
een bewijs van uitzonderlijke zeldzaamheid : een bekend en vrij verspreid dichtstuk als de Querela Phyllidis van Coluccio Salutati, waarvan zich ettelijke handschriften bevinden in Firenze, Siena, het British Museum enz., staat er evenmin
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in. Hiermee weze natuurlijk niet gezegd dat Balduinus een veel gelezen auteur
is geweest. Dat is hij ook niet geworden na de uitgave in druk, doch bier moet
ongetwijfeld de slechte kwaliteit van zijn Latijn verantwoordelijk gesteld worden.
e lovende appreciatie van Dr. Huygens, p. 28, betreffende Balduinus' taalkunst
kan ik onmogelijk bijtreden, en ik stel me hierbij absoluut niet op een klassiekpuristisch. standpunt, doch vergelijk alleen met de vooraanstaande middel-latijnse
dichters. Zo moeten ook de lezers geoordeeld hebben in het laat vijftiendeeeuwse Nederland, waar het humanisme op bescheiden wijze voelbaar werd en
de kennis van het Latijn snel verbeterde. In een keuriger taal gesteld, zou het
Reinaart-verhaal ongetwijfeld meer succes hebben gekend. Ik zou er bier op
willen wijzen dat deze middeleeuwse roman door een humanist opnieuw in het
Latijn bewerkt werd, nl. door de Duitser Hartman Schopper (1542-na 1595) uit
Frankfurt-M. Zijn De admirabili fallacia et astutia vulpeculae Reinikes libri IV
(Fr. 1567) volgt de hoogduitse versie van 1544. Het is nu heel merkwaardig
vast te stellen hoe deze klassiek geschoolde man verkozen heeft het Reinaartverhaal in een niet-klassieke versmaat en zeer eenvoudige stijI te behandelen.
Het resultaat is een veel leesbaarder tekst dan die van Balduinus.
Tot slot een kleine taalkundige bemerking : op p. 11 wordt het tetrastichon
afgedrukt, dat in de incunabel is toegevoegd aan het gedicht zelf. In v. 2 behoudt
Dr. Huygens terecht de lezing odit, die sommigen metri causa hebben willen
emenderen. We geloven dat er helemaal geen metrische. f out begaan werd. Men
mag er echter niet de klassieke perfect-vorm met lange 0 lezen, doch een praesens
van het postklassieke Odire met korte aanvangsklinker. Dit werkwoord was zeker
bekend in het laat vijftiende-eeuwse Nederland, want zelfs een Erasmus gebruikt
er nog vormen van, o.m. odiens, in zijn vroege correspondentie.
J. I JSEWI JN

Daniel Heinsius and Stuart England, with a short-title
checklist of the works of Daniel Heinsius. (Publications of the Sir
Thomas Browne Institute, General Series no 3, Leiden, University Press,
1968). XIV, 263 blz., 10 ill., geb. 430 fr.

PAUL R. SEWN,

Verheugend is de groeiende belangstelling voor het oeuvre en de betekenis van
de in zijn tijd internationaal befaamde, maar later ten onrechte in de schaduw
geraakte Leidse professor Daniel Heinsius : dichter in de moedertaal en het
Latijn, criticus, polemist, redenaar, bibliothecaris, uitgever, gezant, enz. Zijn zo
veelzijdige activiteit is er wel oorzaak van geweest dat wie hem in het vizier
nam te veel aandacht aan een bepaald facet wijdde en er tot nog toe geen totaalbeeld van zijn persoonlijkheid tot stand kwam. Daartoe is Sellins monografie een
belangrijke bijdrage. Ontstaan uit interesse voor Heinsius' ars poetica, en in- het
bijzonder uit het verlangen zijn „De Tragoediae Constitutione" (1611) in de
geschiedenis van de literaire kritiek te situeren, vrucht van een grondige studie,
opent ze ruimere en objectievere perspectieven voor de waardering van zijn. tot
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nog toe te eenzijdig en vaak te denigrerend belichte persoonlijkheid. In zijn
streven Heinsius' beeld te doen herleven zoals het verscheen in de ogen van zijn
tijdgenoten en diens globale invloed op de 17de-eeuwse gedachtenwereld en,
letteren na te gaan, heeft de auteur echt pionierswerk verricht. Heinsius' ontelbare politieke, intellectuele, geestelijke kontakten met buitenlandse kultuurkringen
aan een nieuw onderzoek onderwerpend, belandde hij op nog onbekend terrein
en ontdekte dat, behalve connecties met Frankrijk, Duitsland, Italie en Zweden,
Heinsius daarenboven drukke relaties met Engeland onderhield. Het is zijn
grote verdienste dit nog braakliggende gebied diepgaand te hebben ontgonnen,
Heinsius' meest markante betrekkingen met Engeland under de Stuarts alsmede
de invloed van zijn redactionele en kritische activiteiten op enkele vooraanstaande
Engelse literaire theoretici te hebben opgediept en belicht.
Ten einde daar sterker relief aan te geven, schetst Sellin allereerst in helder
gestructureerde en rijk inzicht gevende inleidende hoofdstukken (blz. 3-68 :
Background, Early career, Religion and „Dort", Academic fame, Polemics and
Salmasius, Foreign contacts, Retirement and Death) de hele sfeer waarin hij
werkzaam was en zich heeft ontplooid. De grote eruditie van de auteur valt
dadelijk op en het treft de lezer dat zijn biografische en historische gegevens,
waardoor vroegere tekorten worden terechtgewezen en aangevuld, een verrassend
nieuw licht werpen op Heinsius als mens, humanist, professor, dichter, publicist,
polemist, contraremonstrant en bemiddelaar op de Dortse synode. Uit de kritische
belichting van die facetten komt zijn persoonlijkheid wezenlijker en innemender
te voorschijn : volop homo novus in een woelige en verscheurde tijd, dynamisch
en zich affirmerend op elk gebied, schitterend intellect, lichtbaak van humanistische geleerdheid en daardoor zowel magneet van bewondering als mikpunt van
afgunst en rivaliteit.
In een genuanceerd betoog legt Sellin o.a. nadruk op de kerkelijke scheuring
die Europa beheerste, het bewustzijn van de goddelijke uitverkorenheid van de
uit Spaanse greep bevrijde noordelijke provincien, de controverse tussen aanhangers en tegenstanders van een streng centraal gezag, de aantrekkingskracht
van de Leidse universiteit als centrum van protestantse geleerdheid en verdraagzaamheid, de mobilisatie van geleerden voor politieke doeleinden, de invloed van
Vlaamse uitgewekenen o.a. in de officina Plantiniana en bij Elzevier, de vriendschap met Scaliger, Scriverius, Grotius, Dousa, Frederik Hendrik, de faam als
geleerde, professor en bibliothecaris, de uitgave van klassieke auteurs, Aristoteles'
ars poetica en „De Tragoediae Constitutione", de kritische editie van de bijbel
(1639) en de daarop losbrekende storm van kritiek. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de bemiddelende rol die hij als secretaris van de leke-gedeputeerden
op de Dortse synode heeft gespeeld, aan de noodlottige controverse met zijn aartsrivaal Salmasius, zijn vele kontakten met het buitenland, zijn ongewone belezenheid en editoriale activiteit (meer dan 300 boeken en geschriften waarmee hij
vooral inzicht en verrijking van de lezer beoogde), de grote invloed die hij in
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zijn tijd en nog lang daarna op een elite van Europese geleerden en dichters
oefende.
Speciaal op Engeland heeft Sellin zijn navorsingen toegespitst. Hoeksteen van
zijn monografie vormt het hoof dstuk waarin uitvoerig over Heinsius' connecties
met Engeland wordt uitgeweid (Links with Britain, biz. 69-119). Een verrassende ontdekkingstocht ! Wat al kanalen waarlangs Heinsius, die er zelf nooit
voet aan wa1 zette, drukke betrekkingen met velerlei kringen aldaar onderhield :
Engelse geestelijken en leken die zijn colleges te Leiden hadden gevolgd brachten
hem in kontakt met de Nederlandse kerk „Austin Friars" te Londen, toevluchtsoord vooral voor uitgeweken hervormden uit Vlaanderen ; met de Nederlandse
ambassade ; met Schotse presbyterianen die belang stelden in de godsdienstige
sfeer in de Nederlanden ; met naar Londen gevluchte kunstenaars en graveurs.
Veel had hij te danken aan de daarheen uitgeweken bevriende Franse geleerde
Isaac Casaubon, die via zijn connectie:s met het hof er belangstelling wekte voor
zijn pas verschenen „De Tragoediae Constitutione", zodat Heinsius' filologisch
oeuvre aldus doordrong tot de koning en de theologen uit diens omgeving, onder
wie bisschop Launcelot Andrewes met wie hij vanaf nov. 1612 correspondeerde
en John Prideaux, de beroemde rector van het Exeter-college en latere professor
in de theologie te Oxford. Zijn voorkeur ging naar de gematigde orthodoxe
Calvinisten ; ook tijdens de Dortse synode die hem weer gelegenheid bood
nieuwe relaties met Engelse godgeleerden, o.a. met de verzoeningsgezinde Sir
Dudley Carleton, aan te knopen. En wat al namen duiken nog op : James Ussher,
primaat van Ierland ; de mecenas bisschop John Williams ; James du Port,
master van het Magdalena-college ; William Bedwell, grondlegger van de studie
van het Araabs, die hem te Leiden persoonlijk kwam opzoeken ; Adriaan
Willemzs. ; Thomas Erpenius, dank zij zijn bemiddeling te Leiden tot professor
in de Oosterse talen benoemd ; Sir Henry Savile, uitgever van Chrysostomus'
opera. En zijn meest intieme vriend was niemand minder dan John Selden, de
meest vooraanstaande toenmalige Engelse geleerde, met wie hij 40 jaar lang
correspondeerde, wetenschappelijke informaties uitwisselde en samenwerkte, en
door wie hij verdere relaties aanknoopte met diens persoonlijke vrienden , zoals
Patrick Young bibliothecaris van King James, Thomas Reid secretaris van de
Koning, Thomas Murray preceptor van prins Charles, Henry Jacob beroemd
orientalist, enz. enz.
Onoverzichtelijk is het net van Heinsius' correspondenties met Engelse prelaten
en geleerden ; ontelbaar zijn de blijken van waardering die Engelse geleerden
en theologen hem schonken. Dat al die bewijzen van drukke Engels-Nederlandse
betrekkingen uit de eerste helft van de 17e eeuw aan het licht werden gebracht,
danken we aan de volhardende speurzin van Sellin.
Aansluitend bij de onthullende vaststelling van Heinsius' bekend- en beroemdheid in Engelse akademische, kerkelijke en hof-kringen, vraagt Sellin zich verder
of in hoever hij als aristoteliaans theoreticus ook de literaire stromingen in
Engeland beinvioedde, in het bijzonder dan door zijn „ex mente atque opinione
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Aristotelis" in 1611 gepubliceerde befaamde „De Tragoediae Constitutione'
(blz. 123-146). In een bijzonder gedegen hoofdstuk wijdt hij een fijnzinnig ea
grondig onderzoek aan Heinsius' theoretische literaire beschouwingen, dit als
inleiding tot een vergelijking met al dan niet verwante visies bij drie onder de
toenmalige voornaamste dichters : Janson, Milton en Dryden (blz. 147-199).
Op de vraag in hoever er een Aristoteles-Heinsius parallelisme valt te constateren,
dan wel vanwege Heinsius een inbreng van nieuwe inzichten, ontdekt Sellin dat
hij grotere nadruk legt op de katharsis als doeleinde van de tragedie : d.i. het
tot bedaren brengen van door de handeling gewekte ontroeringen van medelij den
en vrees. De dramaturg dient een ethisch doel te beogen en moet de structuur
van zijn spel zo uitbouwen dat ze de loutering van medelijden en vrees stimuleert ; hij mag zich niet beperken tot het wekken van een touter esthetische
ontroering. Alhoewel Heinsius Aristoteles' definitive van het drama getrouw vertolkt, zijn er fundamentele afwijkingen in zijn verdere interpretatie van diens
dramaturgische visie, vooral betreffende het doeleinde van de tragedie, de aard
ervan als specifieke kunstsoort, de eenheid van handeling en het verband met het
uitgebeelde thema ; daaruit vloeit voort dat „De Tragoediae Constitutione"
geenszins mag worden beschouwd als de inbreng van de zuivere kwintessens van
Aristoteles' leer in de latere neo-klassieke kritiek. Heinsius distancieert zich van
Aristoteles' speciale belangstelling voor wat essentieel artistiek is, en legt grotere
nadruk op de noodzakelijkheid te zoeken naar geeigende middelen ter vaststelling
van wat met het oog op het ethisch welzijn van het publiek in de grond passende
rhetorische effecten zijn. De emotionele effecten zijri z.i. essentieel en dienen alle
elementen van de dramastructuur te inspireren : vandaar de beklemtoning van de'
intrige als voornaamste middel tot wekken en verwezenlijken van de katharsis.
Alhoewel de graad van originaliteit en de draagwijdte van Heinsius' bijdrage
tot de evolutie van het Europees denken inzake poezie vooralsnog niet ten gronde
kan warden bepaald, toch staat het al vast dat zijn theorieen de traditionele
opvattingen eigenlijk niet hebben verrijkt met nieuwe inzichten en methoden :
ze waren veeleer het resultaat van herwerken, amalgameren en uitdiepen van
gangbare vroegere ideeen, en hun invloed danken ze aan het f eit dat ze in een
handig formaat de toenmalige weetgierigheid van een ruim publiek konden
bevredigen. Zijn betekenis in het kader van de literaire kritiek ligt in het
kristalliseren van ingewikkelde literaire problemen tot de kernen ervan : het
opus zelf en de emotionele doeleinden.
Uitvoerig behandelt Sellin ten slotte de Heinsius' reminiscenties, invloeden en
afwijkingen bij de drie bovengenoemde auteurs Jonson, Milton en Dryden.
Allereerst onderzoekt hij opnieuw de reeds in het begin van onze eeuw ontdekte Heinsius-ontleningen in Ben Jonsons „Discoveries" een compilatie van uit
een hele reeks bronnen overgenomen beschouwingen over poezie. Wat speciaal
de Heinsius-citaten en parafrasen betreft, wijst Satin op de vindplaatsen en voor
het eerst ook op de wijziging in de ordening en interpretatie ervan. Verder op
beider uiteenlopende opvattingen i.z. het drama en de doeleinden ervan. Per223

soonlijk helder inzicht ontbreekt bij Janson, zijn uiteenzettingen beperken zich
tot gemeenplaatsen, wat wel te wijten is aan de heterogene bronnen waaruit hij
zijn „Discoveries" distilleerde. Overigens ontdekt Sellin daarin meer verwantschap met Sidney en Spenser dan Met HeinSius.
In het aan „Milton on tragedy" : gewijd hOofdstuk worden de grondslagen van
Miltons theorie met die van Heinsius l vergeleken. De vraag is in hoever hij ev:
•fhankelijk is van de man die hij in een brief roemde als. „the most famed of
Hollanders among eminent poets". De 'kern van zijn opvattingen over de tragedie
is te vinden in de inleiding tot „Samson Agonistes",. waar hij op gezag van
Aristoteles stelt dat het doeleinde ervan van ethisthe aard is, en uitweidt over
de structuur, de indeling in twee niet en 'drie wet essentiele componenten (muzi,
kale en scenische – stiji, ieenheid, conflict) en vooral over 'de katharsis als
instructieve reiniging van medelijden, vrees en aanverwante passies, gepaard
gaande met ,een zeker genoegen.; waaruit blijkt dat de katharsis in zijn ogen
een zedelijk en godsdienstig louterende invloed moet oefenen, geen esthetische :
hetgeen geen uitroeiing van onwenselijke passies betekent, maar een matigen
ervan ; de katharsis geneest het buitensporige van de passie, zodat de tragedie
van ethisch standpunt uit voordelig is. In hoever een tragedie waarde heeft,
hangt aldus af van het nagestreefde doel het wekken Van medelijden en vrees.
Grotendeels stemt dit alles met Heinsius' theorie overeen, zodat Sellin na
paalde nuanoeverschillen in beider opvatting nog cinder de loep te hebben genomen terecht concludeert dat Milton ongetwijfdd bij de beroemde Heinsius in
wie hij eenzelfde hervormde kulturele achtergrond ontdekte te rade is gegaan, en
dat hij zijn theorie daareriboven aan Heinsius-cOmmentaren waarin hij een
congeniale interpretatie aanvoelde heeft ontleend.
Er is dan ten slotte nog de verhouding Heinsius-Dryden. Deze verwijst wel
herhaaldelijk naar Heinsius, maar naar het ,00rdeel van Sethi' hoofdzakelijk via
jonsons Discoveries en Franse commentatoren. Zijn voorkeur gaat overigens
typisch Engels naar komedie en tragikomedie. Hij is er zich van bewust dat het
publiek graag verheven handelingen 'en personen bewondert en geneigd is tot
navolgen van wat het bewondert ; dat het medelijden voelt t.o.v. onverdien.d
ongelukkigen, alsmede vrees voor de rampen die hen treffen ; ook dat het
behoefte beef t aan een zekere morele injectie. Voorbeelden lijken hem waardeToiler dan voorschriften ; daarom ziet hij het doel van het drama in de inbreng
van lering gepaard aan genoegen (utile dulci). 'De kern van een drama dient te
liggen in het illustreren van een moreel voorbeeld dat het publiek leert te
onderscheiden tussen deugd en , ondeugd, en het opwekt . tot beoefenen van de
deugd. Zijn interpretatie van de katharsis benadert echter ieerder die van Madius
en Minturno dan die van Heinsius en Milton, , en zijn literaire theorie wijkt
helemaal van die van Heinsius af. Terwijl deze allesbehalve beoogt te onderrichten, vooral nadruk leg op de katharsis, het ontspanningsaspect negeert en
in de intrige de ziel van de tragische ontroering . ziet, combineert Dryden lering
en loutering met ontroering en ontspanning, en , beschouwt de zedeles als de
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motor van de intrige. Daarenboven verschillen nog hun bronnen van inspiratie :
Aristoteles bij de ene, Horatius bij de andere. Samenvattend is het zó dat Heinsius
als doeleinde van het drama noch onderrichten, noch overtuigen, noch behagen
op het oog heeft, maar wel ontroeren en louteren ; terwijl Dryden de nadruk
legt op onderrichten en behagen, gepaard gaande met ontroeren. Op slot van
rekening, conculdeert Sellin, is het zó dat indien al Dryden de theorie van
Heinsius rechtstreeks of onrechtstreeks tot uitgangspunt van zijn beschouwingen
zou hebben genomen, hij die of in haar geheel heeft verworpen, of het ontleende
zodanig heeft verwrongen dat het onherkenbaar is geworden.
Al met al een grondige en schitterende interpretative van Heinsius' persoonlijkheid en oeuvre, in het bijzonder van zijn „De Tragoediae Constitution",
waarin de auteur zich als onze beste Heinsius-kenner heeft ontpopt. Zijn fris
geschreven monografie, waarvan het gehalte nog wordt verhoogd door een
tiental goed gekozen illustraties (o.a. drie Heinsius-portretten), een appendix
met Heinsius' adressen te Leiden en een bijzonder overzichtelijke bibliografie
van zijn werken (437 nrs !) schenkt een heel nieuw inzicht. Met grote waardering moge ze als onmisbaar worden aanbevolen aan alwie zich met Heinsiusstudie bezighoudt.
0. DAMBRt

Deutsch-niederlãndische Beziehungen in der Literatur des
17. Jahrhunderts, Leidse Germanistische en Anglistische Reeks, VII,
Universitaire Pers Leiden, 1968, 166 blz., 360 fr.

GUSTAV SCHONLE,

Dit fraai uitgegeven boek (achteraf bleek het wat door zetfoutjes. ontsierd) wekte
bij mij hoge verwachtingen : dit was vast de synthese van al hetgeen door
Kollewijn, Stachel, Gillet, Flemming, Trunz, Lunding, Weevers, Pout, Forster
e.a. over dit boeiende probleem is bijeengebracht. Is het aan die te hoog gespannen verwachting te wijten ? Het boek is voor mij een grote ontgoocheling
geworden.
Het eerste en het derde deel zijn louter compilatorisch, zonder hoe dan ook
jets nieuws te brengen ; het eerste over de ontwikkeling van de jarnbische versmaten in het Nederlands en de invloed, van Heinsius op Opitz (waarbij Weevers
niet eens geciteerd wordt), het tweede over het beeld van Nederland en Utrecht
in het werk van Philipp von Zesen helemaal op grond van wat W. Graadt van
Roggen en J. H. Scholten daarover gevonden hebben.
Het tweede deel beet Beziehungen and Eigenstãndigkeit inn Gehalt der Dichtung. Er wordt minder naar invloeden, gespeurd, dan een reeks vergelijkingen
getrokken tussen Nederlandse en Duitse stukken. Nieuw is daarbij, qua stof,
alleen de confrontatie van Van Nieuwelandt met Lohenstein een m.i. betwistbare confrontatie, omdat ik rn.oeilijk aan een rechtstreeks of onrechtstreeks verband tussen beiden kan geloven. SchOnle wil aantonen dat in Gryphius' Leo
Armenius politieke theorieen van Lipsius enerzijds, SchOnborner anderzijds met
elkaar worden geconfronteerd, terwijl het oordeel van de lezer vrij blijft.
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Gryphius' opvatting over de ideale staatsman heeft heel wat te danken aan P. C.
Hooft. De kracht van de martelaar berust bij Lipsius grotendeels. op de ratio, bij
de Duitse barokdichters vooral op het geloof. Vondels martelaarsspel Maeghden
is zonder antieke autoriteit niet denkbaar. Gryphius wijkt, tegen zijn gewoonte in,
voor Catharina von Georgien af van de bron, onder de drill( van zijn protestantse
overtuiging. Vondel en Gryphius stellen beiden, zij het met bepaalde nuances,
voorop dat de gerechtigheid reeds hier moet heersen, dat wandaden reeds bier
geboet moeten warden. Wanneer tenslotte Van Nieuwelandt en Lohenstein
beiden zelfbeheersing eisen, dan toch – steeds volgens SchOnle om verschillende
motieven.
Wat valt in het werk te waarderen ? De ruime compilatie van Nederlandse
teksten mag voor Duitsers nuttig zijn. De auteur geeft blijk van een in ieder
geval lofwaardige wil, een ruime documentatie -biiieen te brengen. Bepaalde
aspecten in de ondernomen vergelijkingen brengen verheldering. De vertaling
van de Nederlandse teksten, ook versteksten, mag uitstekend genoemd worden.
M.i. weegt dit intussen niet op tegen de vele schaduwzijden. Het gaat eenyoudig niet op, het thema te behandelen zonder een woord over Gillet, Weevers,
Pott ; over Van Nieuwelandt te schrijven alsof A. A. Keersmaekers' doctoraat
niet bestond ; Leo Armenius staatsrechtelijk te onderzoeken zonder naar Plard
te verwij zen ; Zesen te behandelen en C. Boumans Bonnse dissertatie te yerzwijgen. Ofwel weet de auteur van die literatuur niet af en dan wekt hij twijfel aan
zijn wetenschappelijke kundigheid ; ofwel kent hij ze (en hij komt soms tot
verw-ante bevindingen) en dan wekt hij twijfel aan zijn wetenschappelijke ethiek.
Wat hij schrijft over de invloed van de Badeloch-figuur op Gryphius' Theodosia
en Leo lijkt trouwens erg op plundering van de wel (maar niet hier) vermelde
Flemming. Het onderzoek over de weerslag van politieke theorieen op o.m. Leo
Armenius gebeurt te oppervlakkig. De realia waarvan het boek krioelt, geven
vaak de indruk te pas en te onpas te worden gebracht en vaak op bevreemdende
wijze te worden verbonden : zie by. de koppeling Chaucer-Hooft i.v.m. Van der
Noot (blz. 17) of de chronologie van de Arminius-renaissance (blz. 27). Nog
erger is dat zulke gegevens vaak gebrekkig voorkomen : zo wordt b y. Vondels
bekering zonder meer in 1639 geplaatst, Van Nieuwelandt zonder meer als
exponent van het calvinisme voorgesteld ; er wordt iiberhaupt vrij willekeurig
gegoocheld met qualificaties als „calvinistisch" of „mennonitisch". Ook botst
men doorlopend op interpretaties die op zijn minst betwistbaar te noemen zijn.
1k beperk me tot enkele voorbeelden i.v.m. Vondel, maar ik zou er nog veel
andere kunnen aanhalen. Vondel zou in zijn werk geen norm hebben gegeven
aan. buitenechtelijke liefdesbegeerte ; en Joseph in Egypten dan ? Ursul zou haar
christelijke houding opgeven, wanneer Attila de kruisvaan vertrappelt, omdat
ze hem op dat ogenblik verwijten naar het hoof d slingert ; alsof het onchristelijk
zou zijn, iemand brutaal de waarheid te zeggen. Ursuls opstandigheid wordt met
Catharina's gelaten doodsverlangen vergeleken ; maar niet Ursul, wel Maria
Stuart is in • dit opzicht met Catharina vergelijkbaar. Vergelijkingen zijn toch
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maar echt interessant, wanneer ze tussen vergelijkbare elementen worden gemaakt. Al te vergezochte confrontaties kunnen ten hoogste verrassen, maar niet
verhelderen.
L. RENS

Rodd'rick ende Alphonsus. Ingeleid en toeglicht door DR.
Met een studie over de structuur van Bredero's vers en.
een fragment uit het volksboek van Palmerijn. Zwolse drukken en herdrukken, nr. 71. Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 238 blz.

G. A. BREDERO ' S

C. ICRUYSICAMP.

Dit deel van de herdenkingsuitgave van Bredero's werk bevat het eerste en
enige stuk van de Amsterdamse dichter dat werkelijk de naam treurspel verdient.
In de schaduw gesteld door Griane en Spaanschen Brabander, wordt het doorgaans als een vroeg, minder geslaagd werk beschouwd. De waarderingsgeschiedenis is dan ook niet zeer gestoffeerd : alleen Jonckbloet, ten Brink, Knuttel en
vooral Overdiep zijn grondiger op het spel ingegaan.
Volgens de bezorger van deze editie is die verwaarlozing allerminst verdiend.
Hij is van oordeel dat R. ende A. een belangrijke plaats in Bredero's werk
inneemt, dat men er de hele dichter uit leert kennen, dat diens enthousiasme en
de ernst van zijn kunstopvatting er uit iedere bladzijde spreken, dat de stof
bewust gekozen en op persoonlijke wijze herwerkt werd, dat er Leven steekt
in de figuren. Het stuk is dus hoogst belangwekkend en in verscheidene onderdelen te waarderen. (Deze opinie strookt helemaal met die, welke W. A. P. Smit
in 1964 uitsprak).
Die mening wordt in een ruirn 40 blz. tellende inleiding, die zelf de qualificatie „belangrijk" verdient, uitvoerig gefundeerd. Deze omvat een knappe
analyse van inhoud en bouw, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de
komische tussenspelen die klaarblijkelijk veel aan Lope te danken hebben. Vervolgens situeert de editeur het stuk in de Nederlandse toneelgeschiedenis ; ten
opzichte van de slechts uiterlijk vernieuwende spelen van Duym, Kolm, De
Koningh is er een aanzienlijke vooruitgang ; R. ende A. past in de omgeving
van Hoofts vroege spelen, waarmee het meer dan een concrete overeenkomst
vertoont. Voor de thematiek blijkt Coornherts Wellevenskunste belangrijk, naast,
uiteraard, de Palmerijn. De door Bredero zelf in de Slot-redenen gegeven allegorisering moge niet helemaal doorvoerbaar zijn, toch is de barokke afwijzing van
de wereld er duidelijk aanwezig. De held gaat te gronde aan de onmogelijkheid
om de idee der absolute vriendschap in de wereld te verwezenlijken, zijn tegenspeler, omdat hij niet in staat is, idee en hartstocht te verzoenen. Het woord
barok is gevallen : in een volgend hoof dstuk wordt m.i. zeer overtuigend aangetoond dat het stuk wel degelijk een produkt van de barokliteratuur mag heten.
Onderzoekingen naar de gebruikte taal (prima !) en de waarderingsgeschiedenis
sluiten de inleiding af.
Daarop volgt een studie van Garmt Stuiveling over de structuur van Bredero's
vers, die alle waardering verdient. Stuiveling oppert als conclusie, met eenvraag227

teken, dat Bredero „zich de klankvorm van de alexandrijn nog niet voldoende had
eigen gemaakt om die als vanzelf te volgen en te gehoorzamen" ; de dichter had
misschien meer aandacht voor de Franse dan voor de Hollandse alexandrijn, iets
waarin hij trouwens niet alleen stond. Ook ik zou Bredero's alexandrijn Hever
beschouwen als een van het Franse type, dan er een soort onkunde achter te
zoeken. Geef mij maar die „Franse" alexandrijn van Hooft, Bredero en Vondel
Voor de strict metrische, „Nederlandse" van Huygens en Cats, die het ritme
gedood hebben !
Bij zonder blij ben ik er om, dat deze uitgave achteraan de tekst brengt van
het Palmerjn-fragment waarop Bredero's stuk tot in details is gebaseerd. Daardoot wordt ze bijzonder waardevol en steekt ze o.m. gunstig of tegenover recente
edities van Spaanschen Brabander, waarin de toepasselijke fragmenten van de
Lazarillo telkens ontbreken.
De tekst zelf is diplomatisch weergegeven ; ik had niet de gelegenheid hem
met de oorspronkelijke druk te vergelijken, maar hij maakt een uitstekende,
volledig betrouwbare Mij zijn zelfs Been zetfoutjes opgevallen, behalve
dan in de aanduiding van de oorspronkelijke paginering, waar, op blz. 130
„E 1 ro " stoat i.p.v. „E 1 v°".
Bij enkele punten van de inleiding heb ik een vraagteken geplaatst. Op blz.
14 wordt Alphonsus de idealist genoemd ; pier werkt Bredero's zingeving na ;
maar is dat idealisme niet hoofdzakelijk het gevolg van Elisabeths afwijzing ?
Op blz. 15 acht Dr. Kruyskamp de benaming „kluchtig tussenspel" minder
gelukkig, wegens het Spaanse karakter van het fenomeen ; maar dit komt toch
evenmin tot citing in „komisch intermezzo" ? Dan verkies ik de Nederlandse
term. Op blz. 17, bij de bespreking van de term „Choor" blijft Vondels Pascha
onvermeld, dat was opgevoerd vooraleer R. ende A. geschreven werd, en gepubliceerd vei6r Hoofts Achilles en Polyxena. Voor identificaties als GeeraldusBredero op blz. 20 blijf ik zeer huiverig. Op blz. 21 beet het bodenbericht in
R. ende A. „stellig het oudste voorbeeld in het Nederlandse treurspel van deze
klassieke theaterkunstgreep" ; ja, indien we het optreden van ,een Faam die zich
rechtstreeks tot het publiek richt, bier uitsluiten. I.v.m. de alexandrijn wordt op
blz. 24 gezegd dat Bredero het beginsel van het vers met getelde lettergrepen in
zijn tijd Wel nergens duidelijker geformuleerd kon vinden dan bij Duym ; maar
een generatie vroeger hield Jan van Hout zijn bekende rede waarin het beginsel
van de Nederlandse, alternerend. geaccentueerde alexandrijn nog treffender uiteengezet wordt. Afgezien van het eerste vind, ik de oxymor6n-voorbeelden op
blz. 35 niet zeer overtuigend. Op blz. 44 wordt gezegd dat het accent op
de donkere lange o nog in de eerste druk van Griane voorkomt, maar in latere
uitgaven steeds weggelaten wordt ; in ieder geval komt het in druk B van
Spaanschen Brabander voor, even inconsequent overigens als in R. ende A.
De toelichting is zeer goed, maar ,wat minimalistisch opgevat. Slechts een
voorbeeldje : in het ere-dicht op blz. 79 komt de naam N a z o o voor, zonder
uitleg ; het vers eindigt met de woorden Lief d' te b 1 o e y e n, zonder dat
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daarbij in de annotatie verwezen wordt naar de spreuk van de Oude Amsterdamse Kamer.
Kamer. Voor lezers die dit begrijpen en• inzien is ook uitleg bij
Pi e r i n n e n by . overbodig. Is tenslotte in het PalmerUn-fragment, blz. '223
(160c) de emendatie „helfte" voor „hetste" wel nodig ? De betekenis „hitte"
is perfect zinvol. Of steunt de editeur bier op vergelijking met de Spaanse of
Franse tekst ?
Het is intussen duidelijk dat die enkele vraagtekentj es niets afdoen aan onze
zeer grote waardering voor deze uitgave, die een model in het genre mag heten.
Al ware een literatuurlijst als in Spaanschen Brabander – ed. Prudon zeer welkom
geweest.
L. ItENS

fan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt. Met aantekeningen
en een inleiding van R. G. 'STELLINGA. Reeks Tekst en Toelichting nr. 8,
J. Noorduijn en Zoon n. y., Gorinchem, 1968, 130 blz., f 4,50.

THOMAS ASSELIJN,

Een goede uitgave voor school- en studiegebruik van dit meesterwerk der realistische zedencomedie uit de late 17e eeuw. De tekst volgt die van de editieBuitenrust Hettema. Woorduitleg en verklaring van zinsconstructies gezien
de finaliteit van de uitgave, zeer verregaand. Pedagogisch goed te verantwoorden
is ook de inleiding achteraf, met een degelijk overzicht over de auteur, het werk
en zijn werking, de vervolgen erop, de genrebepaling, de belangrijkste dramatis
personae, taal en stijl. We willen speciaal het nauwkeurige schema van het spel
en de lijst van veel voorkomende woorden vermelden, evenals de gecommentarieerde illustraties van Cornelis Troost en de bijgevoegde plattegrond van
Amsterdam uit 1687 (vijf jaar na het verschijnen van fan Klaaz).
Onze aanmerkingen blijven beperkt tot enkele details. Woord vooraf : de
juiste data van de artikelen van Meihuisen in het Alg. Doopsgezind Weekblad
1956 zijn 29 januari, 5, 12 en 26 februari. Aantekeningen : vs 15 je hebt de
tijd goed koop : je hebt wel tijd te over („je gebruikt je tijd slecht" zouden we
weglaten om de ironische toon van de verwijten uit dit en het volgende vers te
eerbiedigen) ; 222 aen de wind loo pen : op eigen kracht de moeilijkheden van
het leven doorstaan (en niet : „er vandoor gaan" Diwertje veronderstelt
immers, dat Zaartje er voordien al met Jan Klaaz vandoor is gegaan, anders
hebben haar dreigementen geen zin) ; 296 tweeder streven : zich ertegen yerzetten, het weerstreven ; 297 volstandigheid standvastigheid (liever dan „vastberadenheid") ; Inleiding : blz. 95 : Dieppe ligt niet in Frans-Vlaanderen, maar
in Normandiè ; blz. 99 : of Asselijn het spel schreef op meer dan 60-jarige
leeftijd is niet zeker (zie Leeser r. 13-) – wel mag men aannemen dat het na
zijn faillissement in 1678 tot stand kwam ; blz. 113 : Cornelis Troost maakte
klaarblijkelijk geen waterverfschilderijen, maar pastels op het thema ; ook blijkt
Reinier op de tekening niet „over de onderdeur" repliek te krijgen ; blz. 123 :
traraare (vs 643) is wel geen Frans woord ; de vermelde Franse woorden zijn
inderdaad niet ongewoon : de in fine genaamde gefakzeerd en trezoor komen al
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bij Bredero voor. Tenslotte vinden we het jammer dat de plattegrond van
Amsterdam niet leesbaarder is weergegeven.
L. RENS

Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese
drama. Studia. Litteraria Rheno-Traiectina, vol. XI, J. B. Wolters, Groningen, 1967, 156 blz., f 14.90.

E. DE JONGH,

In 1964 hebben we in de Nederlanden de 100e geboortedag van H. Heijermans
op diverse wijze herdacht en gevierd, met waarderende opvoeringen, met een
(niet-kritische) uitgave van zijn verzameld toneelwerk in 3 stevige delen, met
enkele vrij onzakelijke publicaties (van A. Heijermans-Jurgens tot C. A. Schilp).
De feestwoorden gingen doorgaans niet verder dan tot het affirmeren van
Heijermans' eigen plaats en rang in de Nederlandse dramaturgie en theaterontwikkeling. Na de evaluerende kritiek op Heijermans' historisch-intrinsieke
verdiensten (door resp. B. Hunningher (1947) en S. Flaxman. (1954)) leek
de auteur definitief bijgezet in het pantheon der Nederlandse groten, een absolute waarde binnen de eigen cultuur, een relatieve betekenis wanneer beoordeeld
t.a.v. de internationale top.
Dew laatdunkende appreciatie wil dr. E. de Jongh met deze aanvankelijk als
academisch proefschrift voorgedragen verhandeling wijzigen. Het is S.'s stelling
dat Heijermans veel meer dan een vlijtig nabouwer van buitenlandse compositieschema's integendeel een eigenhandig vernieuwer is geweest. Heeft hij wellicht
niet op indrukwekkende wijze de toneelschrijfkunst buiten de grenzen beinvloed,
niettemin heeft hij uit eigen behoefte, aanleg en inzicht vormen en oplossingen
ontwikkeld die gelijktijdig door vreemde auteurs werden ontworpen en ingeschakeld in de vaste compositieleer van het Europese drama. I.t.t. zijn voorgangers laat S. Heijermans' persoonlijke figuur en denkwijze voor wat ze is Of zou
kunnen zijn en hij concentreert zich op een vormtypologie van Heijermans'
drama's, comparatistisch uitgestald -om overeenkomst en onderscheid, gelijktijdigheid en -pionierwezen te demonstreren. Daarin is S. niet de allereerste.
Reeds S. Flaxman b.v. heeft over Heijersmans' verhouding tot H. Ibsen en G.
Hauptmann indringende bladzij den geschreven. Maar S. is wel de eerste die met
vergelijkbare consequentheid het vormprincipe als enig criterium heeft aangetrokken. Meteen werd het hem ook mogelijk tot sterk van zijn voorgangers
afwijkende conclusies te komen, niet alleen op het technisch-dramaturgische plan
maar eveneens op dat van betekenis en waarde.
Het boek bevat 7 hoofdstukken. In het le legt S. verantwoording af over
wat hem tot het bepalen van zijn thema bracht en welk standpunt hij heeft
ingenomen. In het 2e situeert hij dit standpunt uitvoerig. Hij ziet omstreeks
de eeuwwisseling in Europa ontstaan wat hij voortaan „het statische drama"
noemen zal, in principes en effect sterk verschillend van het „traditionele" type
dat hij „ontwikkelingsdrama" noemt. Met zijn eigen woorden geeft het statische
drama `niet primair een ontwikkeling te zien, maar is gericht op de weergave
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van een blijvende situatie', terwij1 hij het ontwikkelingsdrama omschrijft als 'de
uitbeelding van een handeling, die een ontwikkeling veroorzaakt : de overgang
van de ene situatie in een andere die vaak gepaard gaat met een ontwikkeling
in het karakter of de karakters' (4). Deze wijziging is niet met een klap gebeurd.
De primeur kent hij toe aan Ibsens „Spoken" (1881), zij het nog weifelend in
toonaard, opzet en resultaat. Nauwkeuriger warden, visie en procede bij G.
Hauptmann, M. Maeterlinck, A. Strindberg om bij A. Tsjechov (met nogmaals
een stijgende curve van „De meeuw" tot „De kersentuin") een hoogtepunt van
sfeer, suggestiviteit en technische perfectie te bereiken.
Ook Heijermans zou deze compositionele verschuiving in praktijk hebben
gebracht en zelfs op meer dan een manier ; zijn procede is niet tot een type te
beperken, het schakeert de statische vormwil van ampel tot amper. De hoofdstuld(-en 3 tot 6 behandelen elk een van deze graadverschillen, opgevangen in
vrij schoolse titels : vergeefse paging aan een situatie te ontkomen (b.v. „Ghetto", „Schakels", „De Opgaande Zon"), situatie zonder poging eraan te ontkomen (b.v. ,,Ahasverus", „Op Hoop van Zegen", „Ora et Labora", „Uitkomst",
„De meid"), niet veranderend karakter („Allerzielen", „Dageraad", „Eva
Bonheur"), ontwikkelingsdrama's. Bij deze laatste vormklasse stelt S. dat
Heijermans telkens mislukt is, wanneer hij een ernstig onderwerp aanpakte.
Waarom ? Omdat hij `gewoon als scheppend kunstenaar heeft gefaald' (100)
(Wat is echter `gewoon' ? C. T.) (v.b. „De Vliegende Hollander", „Van ouds
'De Morgenster' "), omdat hij poetisch niet begaafd was (v.b. „De Schone
Slaapster"), omdat hem zijn statisch talent in de weg zat (v.b. „Bloeimaand",
Auf !). En om dezelfde reden, precies bet komische karakter, is „De
wijze kater" wel geslaagd, al zou ik daar toch structurele probleempjes durven
op te gooien.
Aan het slot is S. dan ook zeer tevreden `Dat (Heijermans) (...) een dramatisch vernieuwer is op internationaal niveau, mag, (...) toch wel als bewezen
warden beschouwd' (129). S. ziet aanleiding tot juichen : 'De vernieuwende,
de statische drama's die Heijermans heeft geschreven, zijn alle geslaagd' (136).
Dat is nog maar een aanloop tot : `Naast een Maeterlinck, een Strindberg en
vooral een Tsjechow is dus Heijermans een van de grate vernieuwers van het
Europese drama omstreeks de laatste eeuwwisseling. En hij moge dan niet de
grootste zijn (al merk ik uit S.'s bewijsvoering niet -wa.arorn hij plots zo nederig
gaat doen. C. T.), als „componist" van statische drama's is hij wel de meest
veelzijdige' (143) .
Zonder twijfel zitten • a aan dit werk vele positieve facetten. Dat de gequalificeerde Heijermans ander het stof te voorschijn wordt gehaald en op een andere
argumentatiebasis springlevend geacht, is verblijdend. S. dringt bovendien aan
op inlichtingen uit Heijermans' brieven. Hij wijst crop dat aan de Toneelwerken.
(Amsterdam, 1965) door een gemoderniseerde spelling („weer" i.p.v. „weder")
een stilistische verminking met psychologische nasleep werd toegebracht. Terloops heeft hij aandacht voor de 19e-eeuwse resten in Heijermans' constructie231

principes. Hij verdedigt een groat aantal stukken tegen de opwerpingen, van.
(vooral) B. Hunningher. Hij beklemtoont het contrastprocede als typische werkwijze, al valt de nadruk te ieenzij dig op het contrast in de situatiewisseling en
wordt dat tussen personen en figuren opzijgedrukt. Zijn grote verdienste zit in
het karaktervaste principe der vormanalyse, al brengt dit hem tot een bewijsmethode en dus ook conclusies 'die onrechtvaardig blijven. En hij belooft een
studie over de historische ontwikkeling van het statische drama-type. Daartoe
zal dan wel nodig zijn dat de fundering dramatologisch breder en grondiger
wordt aangezet. Een herdefiniering van het werkbegrip „statisch" dringt zich
op identificatie met „passief" of „ha.ndelingsarm" is uitgesloten, terwijl de
meeste personages, zeker de hoof dfiguren (maar S. heeft angstvallig enig gebruik
van het „held"-begrip vermeden, niet eens de discussie van de wel-of-niettoeiaatbaarheid van deze term aangepakt) dynamisch en nerveus van uit hun
eigen geconditioneerdheid ageren. Daarmee zitten we dan ook bij de (vele)
bezwaren.
Precies het „comparatistische" procede van zijn onderzoek is misleidend. Om
(minstens) 2 redenen. Ten eerste gnat het niet aan uiteenlopende fig,uren, ook
inzake vormgeving, zelfs binnen een. als `statisch' nog even te aanvaarden
denominatie, als Hauptmann, Strindberg, Maeterlinck en Tsjechov samen op
een (vormeloos) hoopje te gooien. Ten tweede is voor ieder van deze exponenten het persoonlijke mentale wereldbeeld verantwoordelijk voor hun uiteindelijke
vormkeuze, zodat, zelfs bij formele. overeenkomst, nog altijd andere voorwaarden,
andere funderingen daarvan de oorzaak zijn. Dat schakelt ze nagenoeg alien uit
als instrument tot vergelijking, tenzij S. precies de ideele identiteit of toch
vergelijkbaarheid mede uitgewerkt had. Dat nu is niet gebeurd. Meteen is elke
verwijzing naar enige vormovereenkomst behalve oppervlakkig, vooral nog
willelceurig. S. verantwoordt overigens zijn buitenlands vergelijkingsmateriaal op
grond van de omstandigheid dat 'het Nederlandse drama te weinig mogelijkheden bood' (3). Wat houdt dit argument eigenlijk in ? Zijn deze stukken te
gering in aantal ? Of niet overtuigend als demonstratiemateriaal ? En dan in
gerichtheid ien/of kwaliteit ? Nu blijft er t.o.v. b.v. J. Simons-Mees of I. BoudierBakker, beide dames toch oak vlijtig Ibseniaans, een ondoorgrondelijke afwijzing
bestaan.
Dat S. zijn dubbele structuuraanduiding consequent doorheen de hele uiteenzetting aanhoudt, zou ik geneigd zijn positief te achten, als niet keer op keer een
bijsmaak van . gelijkhebberij en stukredeneren optreedt en ieder nieuw element
ongenadig naar S.'s 'uitgangsvisie toe wordt gekneed. Minder aangenaam is de
chronologisch poespas die ontstaat uit zijn indeling die kriskras door Heijermans'
productie loopt en hem een reputatie moet bezorgen van zorgeloos en onstandvastig werken. Erger is nochtans dat S.'s zo frequent gebruikte vormbenamingen
eigenlijk nergens voldoende verantwoord warden. Als Heijermans gebroken
heeft met „de traditionele compositie" (2), dan wil ik toch nader weten wat S.
onder „traditioneel" verstaat nu neutraliseert hij een aantal strikt-historisch toch
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sterk uit elkaar liggende vormen tot een ongerimpeld pakket. S. bezorgt mij
ook terminologische moeilijkheden. Als hij „ontwikkelingsdrama" als begrip,
vooropzet, dan wil hij daaronder jets anders verstaan dan de inhoud van R.
Petsch's „Entwicklungsdrama" (4) ; als hij Ibsens werkwijze „episch" noemt,
dan wil hij daarmee een andere betekenis treffen dan in B. Brechts „episches
Theater" (5). Deze dubbele bodem, die onvoldoende onderscheiden wordt, is
niet bevorderlijk voor de helderheid van een wetenschap die al zo vaak gebruik.
maakt van abstracte labels voor concrete gegevens. Is het bovendien echt waar
dat over de compositionele vernieuwing van het Europese drama omstreeks 1900
„nauwelijks" (3) is geschreven ? Hier kon S. toch heel even kritisch-bibliografisch
doen, zonder de pedante uitvoerigheid van (overigens degelijke) Duitse dissertaties te willen bereiken.
S. doet het als een imponerende vondst voorkomen dat Rafael in ,,Ghetto"
bij de aanvang van het stuk in conflict is met zijn Joods-orthodoxe milieus
is, niet geraakt (18). Dat is ook zo, maar waarom moet je daar van opkijken ?
Dergelijk .expositiekenmerk is een vaste waarde in het overgrote deel van de
toneelletterkunde ; sedert de antieke tragedie reeds komt dit verschijnsel voor
en het is in de vakliteratuur bekend als het verschijnsel van de preformatie, de
situering van het conflict in de voorgeschiedenis, overigens eng gekoppeld,
zoals trouwens ook hier in „Ghetto" het geval is, aan de virtuele dispositie, die
de eigenlijke kern van het handelingsgegeven zal uitmaken. Dit onderdeel, dat
qua externe handeling verwijst naar een voorverleden maar overigens qua karakterieel gedrag volkomen samenhangt met de theatertijd, kan dus nauwelijks
warden geduid als een periodekarakteriserend vernieuwingsverschij nsel. Zelfs
niet, wanneer (wat door S. nog zou aan te tonen zijn) de frequentie net bij de.
eeuwwisseling opvallend zou zijn toegenomen.
Fundamenteel is S. 's opstelling van de begrippen „ontwikkelingsdrama" en
„statisch drama", bewust en herhaaldelijk gezien als regelrechte, elkaar uitsl-uitende contrasten. In een ontwikkelingsdrama volgen de diverse situaties elkaar
op en ondertussen wijzigt zich het gedragspatroon der personages ; in het
statische drama is de situatie blijvend en dus wijzigen zich de personages niet
wat dan op zijn beurt ten koste van de handeling gebeurt. Dat deze laatste
omschrijving tekenend is voor Heijermans' eigenlijke aanleg, moet S. vrij dikwijls
nogal potig bewijzen en hij komt een aantal keren tot wankele distinguo's die
net nog op het nippertje binnen zijn theoriekeursje passen („De Opgaande
Zon", 31 ; „Beschuit met muisjes", 39 ; „Uitkomst", 78 ; „De machien", 82
„Brief in schemer", 84 ; „Allerzielen", 90 ; „Dageraad", 93 ; „Eva Bonheur",
95 „Het antwoord", 119). Een diepere omschrijving en interpretatie van de
2 soorten dramatypes met hun wezenlijke verschillen zou verhelderend zijn
geweest. Nu heeft S. zich te zelfzeker beperkt tot het alleen formalistische
karakter van deze vormtypes en niet getracht te verkennen wat de meer essentiele
verantwoording zou kunnen zijn van een in Heijermans' oeuvre inderdaad opvallend verschijnsel. Elke vormvernieuwing is toch altijd secundair gebleven.
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voor de werkelijk groten, primair kon ze slechts worden voor de epigoontjes.
Het is de vernieuwing van Heijermans' mensbeeld geweest die m.i. heeft geprimeerd, bijgevolg de inhoud op de vorm. Dat was reeds het geval bij zijn
,eersteling, „Dora Kremer", waar zijn zeer zuivere wilsbedoeling nog niet gevolgd
werd door vormelijk vermogen. En Heijermans heeft later met een bewonderenswaardige volharding gewerkt aan het formuleren van dit zijn intens-persoonlijke
levensideaal. Zijn socialistische propagandastukken vallen niet eens onder deze
dimensie omdat ze een ander doel moesten dienen en zijn komische amusementsstukken als „Robert, Bertram en Comp." horen evenmin tot dezelfde dimensie.
Maar nagenoeg zonder verzwakking in de intentie (zij het met wisselend succes
in de vormgeving) heeft Heijermans de mens, zijn Nederlandse mens getoond
van binnenuit. De situatie dient enkel als document tot dissectie van deze mens.
De situatie is louter het concreet maken van een buiten-persoonlijke werkelijkheid, een interactie van handelingspatronen op basis van een karakteriele premisse. Het gedrag van het personage binnen de situationele verstrikking maakt
de dramatische spanning uit, uiteraard op basis van contrasten ; wat de toeschouwer, vrij van identificatiefactoren, te doen staat, is het dialectische karakter
telerkennen tussen persoonlijk-individuele ikjes en bovenpersoonlijke handelingsfenomenen.
Neem. Rafael in „Ghetto". S. verklaart dit „burgerlijk treurspel" tot een
„milieudrama" (23) omdat dat zo prettig past in zijn legspel. Meteen verklaart
hij het Joodse milieu tot protagonist en wordt Rafael verdrongen van zijn
centrale plaats. Maar, zelfs als dat niet autobiografisch zou mogen geargumenteerd worden, om deze centrale plaats van Rafael is het Heijermans toch begonnen ! S. hecht veel belang aan het feit dat Rafael niet zó sympathiek getekend
staat, terwijl de ghettohechtheid veel overtuigender zou zijn. Daarmee miskent
hij toch sterk Heijermans' intenties. Wat is deze Rafael immers ? Een rebel
tegen zijn Joodse milieu, een ethische dweper, een agnostische Jood die de ocen seclusie van het homogene ghetto niet langer beleven kan, de identificatie
met her- en toekomst opgeeft, een autonoom leven wil voeren. Dat `willen' is
voorlopig nog meer opvallend dan het lunnen' ; het vele praten is nog sterk
een poging orn ook t.o.v. zichzelf het beleden gelijk te motiveren. Heijermans
is zelf nog jong en wankel genoeg om zijn eigen onbehagen en halve zelfkennis
uit te tekenen. Het gaat hem niet om een doctrinaire verkondiging, om een
zelfgenoegzaam belijden van een nieuw geloof in de mens ; Heijermans onderstreept de noodzaak bij ielke mens om dit soort reflexies te maken, zich af te
vragen waar hij staat in de wereld van vandaag, waar de banden zitten en van
welke aard die zijn, wat en waarom hem in de heersende moraal dwars zit. Dit
ghetto is, tenzij autobiografisch en dan nog, enkel toevallig Joods. Het zijn de
burgerlijke splinterverschijnselen van het einde der 19e eeuw, inderdaad bij
Ibsen voor het eerst dramatisch actief, maar overigens op een toch zelfstandige
wijze bij Heijermans bewust en urgent gemaakt. Het is het onbehagen met de
geslotenheid van huis en idee, van denksysteem en burgermoraal, het is de
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desintegratie van de homogeniteit die onvruchtbaar is geworden voor mens en
wereld. Daarom ook blijft Rose een positief element in het drama. Zij is een
gelaiciseerde Messiascopie die bestaat nit louter humanitaire intuitie. Zij is vrij
van enig voaroordeel, of complex, volkomen gaaf en overgegeven ; en zij is
duidelijk veel minder om haar autonome rijkdom op deze manier ontworpen dan
als tegenbeeld, als noodzakelijk gemis van Rafael, die een negerend Prinzipienreiter blijft. Maar deze Rafael is, al vertoont hij voorlopig nog een averechtse
zij het identieke ongenuanceerdheid als die van het ghetto zelf, op weg am
zich vrij te vechten en zich zelfstandig te bewegen in een wereld vol hindernissen.
Dit niet te hebben beklemtoond, lijkt mij de grondige fout van dit werk.
S. gaat de discussie met Heijermans zelf niet aan wat hem heeft geleid in zijn
thematische selectie en hoe hij deze dan in een onderwerp heeft aangebracht.
Te vaak heeft S. het onderwerp op zijn zichtwaarde genomen en beoordeeld en
niet gezocht naar de thematische basis. Heijermans werd geleid door een
behoefte en een wil om de mens, de Mens te veranderen, zelfs in een metafysische
zin. Daarom heerst ook bij hem nergens de naturalistische ethica van het medelijden ; integendeel bekijkt hij de wereld onder de universele categorie van de
causaliteit. Niet de sociaal-maatschappelijke kritiek is voor Heijermans de
motorische aanleiding tot de evocatie van een milieu, maar het aantonen van
causaliteit die wordt opgetild tot een afwisselend fysisch en metafysisch principe.
Niet de gemeenschapstendensen primeren, maar de obsederende autopsie. Daarom
zijn voorkeur voor het familiale milieu of de groepsverbondenheid (de vissers
in „Op Hoop van Zegen", de landarbeiders in „Ora et Labora", de mijnwerkers
in „Glad< Auf !"). Medelij den is een emotionele factor en, ook wanneer emoties
Heijermans zowel als mens dan als auteur niet vreemd zijn gebleven, dan is dit
nergens een objectief kenmerk gebleven. De solidariteit van de levende mensheid
werd hem een ethisch beginsel, bestaande nit pragmatisme. Geen zondagse verzuchtingen, geen tendensklemtonen. Medelijden verraadt hulpeloosheid, radeloosheid, is enkel efficient als affectieve ontlading. Ethica consolideert het weten
om jets, het besef van een boven-individuele waarheid, de gelijktijdigheid van
een georienteerde oplossing. De nieuwe mens, socialistisch in Heijermans' privacy,
is vooral een 'ander mens, een autonoom wezen, getoond in zijn dubbele facet :
het negatieve exemplaar dat zich niet ontmaken kan (durft, wil) van de morele
verslavingsbindingen die hem vasthouden in een maatschappelijke routine, en het
positieve exemplaar dat zich manifesteert, niet in de voltooidheid van de eigen
inzichten maar vooral in de behoefte daaraan. Autobiografisch is dat reeds
evident, en de groeiende bewustheid van deze denkbeelden zou chronologisch in
Heijermans' oeuvre te bewijzen zijn.
Kennen wij onze Heijermans voldoende ? Zijn artistieke probleem heeft erin
bestaan wilsdaden, zowel van zijn personages als van zijn eigen instelling als
auteur, te brengen tot dramatische consequentheid en geslotenheid. Het is zijn
probleem geweest een ethisch, niet-normatief waardensysteem, meer principieelideeel dan pragmatisch-utilitair, een concrete vorm in het drama te bezorgen. Dat
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diende te gebeuren zonder de door bewuste ont-activering bereikbare zinrijkheid,
het dramatische fundament, de intern-menselijke actie die zich langs de gedragshandelingen om manifesteren en objectiveren moet, in gevaar te brengen, zonder
de personages te laten verstarren tot 'outer functiemachines. Geen statisch wereldbeeld, wel het beeld van een stagnerende mensheid. Het valt vooralsnog vrij
moeilijk deze bezielde intentie zonder meer bevestigd te vinden in de continue
ontwikkeling van Heijermans, zij het dat er m.i. plaats en gelegenheid bestaat
tot relativeren. Dat echter vraagt een grondiger studie dan wat de Jongh in deze
publicatie ter beschikking heeft gesteld. De definitieve Heijermans staat nog
steeds uit en, als we het zoals in dit werk accepteren hem enkel langs de formalistische buitenkant te benaderen, inderdaad meer dan ooit.
C. TINDEMANS
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Van Meerhaeghe, Guy : Eduard de Dene : Testament Rhetoricael. Tekstuitgave
met aantekeningen en glossarium, folio 301v-351r.
Ast".
Vervinckt, Eric : Eduard de Dene : Testament Rhetoricael. Tekstuitgave met aantekeningen en glossarium, folio 150v-200r.
Katholieke Universiteit te Leuven (Nederlandse afdeling)
Licentiaatsverhandelingen:
Aerts, Egbert : Het lichtmotief in de poezie van Guido Gezelle.
Adriaens, Luc : Het eenzaamheidsmotief in het proza van Maurice Gilliams en
R. M. Rilke.
Bogaerts, Gustave : Coljn van RUssele en „De Spiegel der Minnen".
Borgions, Francine : De vrouw bij Top Naeff.
Callebaut, Ides : „Van oude Mensen, de Dingen die voorbijgaan" van Louis
Couperus. Een stifistudie.
Christiaens, Marie-Paule : Het eenzaamheidsmotief in het werk van Andre
Demedts.
Creytens, Robert : L. Couperus' „De Stine Kracht". Een stijlstudie.
De Baere, Guido : „Dat Boecsken der ,Verclaringhe" van fan van Ruusbroec.
Tekstuitgave met inleidende studie en commentaar.
De Gryse, Roland : De Zeeuwse tijdschriften van 1850 tot 1960.
De Piere, Jan : Enkele structuuraspecten van „De stille Kracht" van L. Couperus.
De Preter, Coletta : Romanstruktuur b# Gerard Walschap van 1950 tot 1961.
Destoop, Frans : De verhouding van de generaties in het proza van Andre
Demerits.
Fierens, Herman : Het mensbeeld in het verhalend proza van Albert Heiman.
Joye, Marc : De Middelnederlandse Graaitraditie in het licht van de westeuropese. Een vergelUkende studie van motieven.
Mels, Anne-Marie, De vrouw in het werk van Margo Scharten-Antink.
Naeyaert, Diederik : Realiteit en fictie in de historische romans van L. Couperus.
233

Reynaert, Beatrix : Mededelingsvormen bij Van Schendel in „Drogon", „Angiolino en de Lente" en „Morentijnse Verhalen".
Rosseel, Bernadette : Mededelingsvormen in „De Waterman" en in „Een Hollands Drama" van Arthur van Schendel.
Stroobants, Lutgart : De familie in de eigentijdse psychologische romans van.
L. Couperus.
Vanbrussel, Joost : Muziek en Literatuur. Studie van een verhouding.
Vanhee, Fernand : Het Lekespel in Noord-Nederland tussen de twee wereldoorlogen.
Vanrusselt, Rene : Marnix G#sen. Een studie over religie en levensbeschouwing
in zijn proza en poezie.
Verhulst, Hugo : De toyer van het woord. Een vergelUkende studie van aspectert
van inhoud en vorm aan de hand van fragmenten uit „Eline Vere", „De
stille Kracht" en „Iskander" van Louis Couperus.
Doctorale dissertaties:
Van Gorp, Hendrik: De tussenkomst van de verteller in de roman. Een historischkritische studie van de Duitse verhaal- en romantheorie (1760-1960).
Vekeman, Herman : Beatr#s van Tienen : Seven Manieren van Minne. Een
lexicografisch onderzoek.
Vermeulen, Roger : De probletniatiek der literaire genres van het einde der 19de
eeuw tot 1960. Een historisch-kritische studie.
Katholieke Universiteit te Leuven (Franse afdeling)
Licentiaatsverhandelingen:
Cruquenaire, Michel : De Nederlandse toneelkritiek in de Franse tijd volgens
enkele tijdschriften en almanakken.
Desmedt, Huguette : „Juvenilia ofte De Schoone Helena", Een treurspel van W.
F. G. Verhoeven (1738-1809). Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door ...
Fauville, Germaine : De ziekteproblematiek in Marnix Gijsens romans.
Tavano, Jacques : „Het stenen Bruidsbed" door Harry Mulisch. Interpretatie en
evaluatie.
Vanderlinden, Sonia : De vereenzaming van de moderne wens. Vergel#kende
studie over de problematiek van de eenzaamheid bij Franfoise Sagan en
Anna Blaman.
Rijksuniversiteit te Luik
Licentiaatsverhandelingen:
Bouquiaux, Jean-Marie : ,,Het Boek van Joachim van Babylon" van Marnix
Gill-en en zijn onthaal.
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Brux, Richard : De eenzaamheid in de novellen van W. F. Hermans.
Duval, Yvon : „De kleine Johannes" van Frederik van Eeden. „De kleine Rudolf" van Aart van der Leeuw. Twee literaire werken – Twee literaire
richtingen.
Peeters, Yvan : Het dubbeltal Laarmans-Boorman in de romans van Willem
Elsschot.
Van Elmbt, Francois : Godservaring en Godsbeeld in de lyriek van Karel van de
Woestijne.
Doctorale dissertatie:
Gillet, Louis : Jan Greshoff. Zijn poizie en poetiek.
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EUGEEN DE BOCK LXXX
Eugeen De Bock, die in april jl. zijn tachtigste jaar bereikte, de levenwekker o.a. van deze Spiegel der Letteren, zou uit een opstelling en
rangschikking van zijn publicaties te voorschijn komen, niet enkel als
een eerbiedwaardig beoefenaar van de literatuur en van de literatuurstudie, niet enkel als een belangrijk cultuurhistoricus die zich niet opsluit
binnen de eigen grenzen, maar ook – en dat vooral als een kritisch
waarnemer van het verloop der dingen in de uitgevers- en boekhandelswereld, die het riskant initiatief nam series op te richten welke, elk op
hun domein, geroepen waren om bakens te verzetten. Men denke o.a_ aan
De Seven Sinjoren, De Vlaamsche Primitieven, Steden en Landschappen
en de Dialectatlassen, En wat hebben opvoedkunde, onderwijs en biblio241

theekwezen niet aan hem te ,danken die vernieuwende ondernemingen
tot stand bracht waar Vlaanderen zulke vernieuwingen broodnodig had.
De sporen die Eugeen De Bock in de literatuurhistorie zal nalaten
gezwegen van zijn zo actieve belangstelling voor Vlaamse auteurs die
hij na 1918 in het zadel zou helpen zijn van heel bijzondere aard.
Zij hebben als het ware te maken met De Bocks temperament, met zijn
visie op het leven, met zijn opvattingen in politicis : behoort hij niet
tot diegenen die in hun jeugd – men leze zijn jeugd in de stad van 1918
en 1889-1959: Enig jeugdwerk .aangeboden door vrienden (1959)
niet tevreden met de heersende toestanden waren en, towel individueel
als gezamenlijk de kunst en de , letteren van hun tijd, anders d.w.z.
universalistisch wensten te beleven
In dit licht moet De Backs frisse benadering van de romantiek gezien
warden, de zuiverende verklaring van b.v. Conscience's werkelijk artistiek vermogen. Was het ook niet De Bock die in een plaketje, vijftig
jaar geleden reeds, de heel bijzondere aandacht opvorderde voor De
Laets sonnet Onttoovering en daarover ideeen verkondigde die pas veel
later als scherpzinnige inzichten aanvaard zouden warden
Het heeft voor insiders-lezers van dit tijdschrift geen zin de verdiensten van Eugeen De Bock als literatuurhistoricus te gaan afwegen. Zelfs
wanneer sommigen niet bereid zijn om alle suggesties en oplossingen te
aanvaarden die hij, alleszins met macht van argumenten, uit eigen
opdelvingen samengelezen, voorstelt, dan kan niemand toch de betekenis
betwisten van het overvloedige, zeer dikwijls, nieuwe materiaal dat hij
van de rederijkers tot de twintigste eeuw aangesleept heeft om de ogen
te openen en tot nieuwe evaluaties te komen.
Op deze plaats wordt er wel graag aan herinnerd, dat De Bock in
1912 de „cheville ouvriere" geweest is van de Eetiwfeest-tentoonstelling
die (aan de Minderbroedersrui !) aan Conscience gewijd wend, zonder
dewelke noch het huidige „Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven" zou ,ontstaan zijn, noch, a fortiori, het „Centrum" voor de
bestudering van de geschiedenis van het Vlaamse cultuurleven van .1750
of : een continuiteit in zichzelf.
Uit de ijver om onze verwaarloasde letteren tot gespreks- en studiethema te maken is precies ook deze Spiegel ontstaan : niet om belletristische redenen maar uit literair-wetenschappelijke noodzaak.
1 tie hierover G. KNUVELDER, Johan de Laet, Over het dichterschap, in Dietsche Warande en Belfort, 1969, 197-205.
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Wat De Bock deed voor de eigen letterkunde, volbracht hij ook voor
het eigen boek. Terwijl hij voor zijn uitgaven naar originele, moderne
illustrators zocht 2, het expressionisme zijn kansen bood, was hij erop
bedacht het „Vlaamse bock" een stevig-georganiseerde basis te bezorgen
en – want bij De Bock gaan onopgemerkt veel zaken samen – de geschiedenis van boekhandel en uitgeverij in Vlaanderen met elementen
van meer economische aard te verrijken, o.a. door het auteursrecht als
begrip in te schakelen. Toen het „Eerste Wetenschappelijk Vlaams
Congres voor bock- en bibliotheekwezen', onder de leiding van Maurits
Sabbe in 1930 werd samengeroepen, was deze De Bock met een lezing
van de partij, en het eerste up-to-date vakkundig Overzicht van de
geschiedenis van het Nederlandsche boek is van zijn hand.
Aan de „nuchtere minnaar" van de hele Nederlandse cultuur, wiens
vastberaden hand in zo vele domeinen herkenbaar is, brengt Spiegel der
Letteren een eerbiedige hulde ; zij dankt hem voor de stimulans van 1956.
DE REDACTIE

2 Cfr. Vijftig jaar illustratie, Vijitig jaar De Sikkel,

Antwerpen, 1969.
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DE TEKST VAN LEOPOLDS
GEDICHT NEZAHUALCOYOTL.
OVER P. N. VAN EYCKS EDITIETECHNIEK
I
Het gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in de uitgave van de Verzamelde Verzen, die Van Eyck bezorgde in 1935. Van Eyck plaatste het
in het Tweede Deel bij de Gemengde Verzen, Schetsen en Fragmenten.
Ze bestaan uit veertien groepen ; elke groep bevat gedichten, voltooide
en onvoltooide, fragmenten, losse versregels, notities in een zo grote
verscheidenheid, dat Van Eyck al bij voorbaat moest laten weten „dat
de uitgave van Leopold's nalatenschap een voor werkelijk bevredigende
oplossing niet vatbaar probleem (was)" 1 . Het gedicht Nezahualcoyotl
heeft een plaats gekregen in groep V, die bestaat uit 15 delen. De
no's 1 en 15 zijn onvoltooide gedichten, de no's 2-14 noemt Van Eyck
fragmenten en schetsen. Het gedicht Nezahualcoyotl is no 15 ; de aantekening die Van Eyck in zijn verantwoording geeft luidt : „Nog ietwat
bewerkt afschrift, behalve str. 13-16, die uit voor de laatste bewerking
klaargelegde blaadjes genomen zijn. Nezahualcoyotl: beroemd oudMexikaans keizer" 2.
Het gedicht werd wederom gepubliceerd, ruim vijfentwintig jaren
later, in de tweede uitgave van Leopolds werk die Van Eyck bezorgde,
) bij Brusse/Van Oorschot.
het Verzameld Werk I (1951) en II (1952,
Die verschijning zou een unieke gelegenheid voor Van Eyck geweest
zijn, uitvoering te geven aan het verlangen dat hij in zijn toelichting
van 1935 had geuit : „een uitgebreid Iritisch apparaat' " bij deze editie
van Leopolds werk te voegen. De tijdsomstandigheden in 1935 sloten
een zo omvangrijk aanhangsel uit, „hoewel de stof voor een uitgebreide
verantwoording en toelichting van de tekst voorhanden" was 3 . Het
1 Verzamelde Verzen 1935 (VV '35), p. 342.
2 VV '35, p. 357.
3 VV '35, p. 348 ; Verzameld Werk II 1952 (VW II '52), p. 658.
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heeft niet zo mogen zijn. Wat in 1935 nog een weliswaar beknopt, doch
overzichtelijk en met goede wil „kritisch apparaat" kon worden genoemd, bleek in 1952 een heterogene verzameling van toevoegsels en
uitlaatsels, van fouten en slordigheden. Niet alle slordigheden mogen
op rekening van Van Eyck geschreven worden omdat met de nalatenschap slordig is omgesprongen door de erven. Men kan het lezen waar
Van Eyck berustend schrijft dat een aantal papieren van de nalatenschap
uit een enveloppe gegleden is en pas na de dood van een der erven,
Leopolds neef Mr R. I. Leopold (overl. 17 mei 1940), achter een rij
boeken in diens boekenkast werd gevonden 4 Habent sua fata libelli.
In deel I van het Verzameld Werk 1951 heeft Van Eyck de onderverdeling in een eerste en tweede deel – gehandhaafd die hij maakte
in de Verzamelde Verzen 1935. In deze bundels zijn de eerste delen
gelijk. De canon is nu wel vastgesteld : van „Zes Christus-Verzen" tot
„Oostersch II" ligt de volgorde vast. In de toelichting bij de Verzamelde
Verzen 1935 en in die bij het Verzameld Werk 1951/52 heeft Van Eyck
verantwoord waarom hij „Cheops" en „Oostersch II" „als niet werkelijk
tot de `nalatenschap' behorend" beschouwde en ze daarom een plaats
gaf in het eerste deel van de uitgaven 1935 en 1951 5 . Met uitzondering
van „Cheops" en „Oostersch II" is de samenstelling van deel 1 VV '35
en VW I '51 gelijk aan die van Verzen, 2e druk 1920. De dichter heeft
het zo gewild ; de eerste 'druk heeft hij zelf verzorgd. Uit principiele
overwegingen voegde Van Eyck in zijn uitgave van 1935 „Cheops" en
„Oostersch II" er aan toe. Als „de kring der werkelijke kenners van
Leopold's poezie" daarmee vrede heeft, behoeven over de eerste-delen
van VV '35 en VW I '51 geen misverstanden te rijzen. Bij vergelijking
van de tweede-delen van VV '35 en VW I ' 51 komen de misverstanden
te voorschijn. In de discussie over die tweede-delen zijn ze onvermijdelijk. Ze vervullen daarbij een nuttige sociale functie ; ze houden het
werk van Leopold levend.
Die tweede-delen tonen verschillen. Het zijn deze verschillen die mij,
met betrekking tot het gedicht Nezahualcoyotl, intrigeren. Het gedicht
heeft in de uitgave van 1951 een totaal andere plaats gekregen, vergeleken met die van 1935. Die verplaatsing, met die van andere gedichten, voltooide en onvoltooide, en de rangschikking van die gedichten waken, bij het ontbreken van een nieuwe toelichting en een aangepaste verantwoording, de uitgaven van 1951/52 problematisch. Ik
wil trachten enig verband in de gewijzigde volgorde op te sporen.
4 VW II '52, p. 679 e.v.
5 VV '35, p. 342 ; VW II '52, p. 651.
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Een opmerking vooraf. Duizend exemplaren van het Verzameld Werk
zijn achteraf gedrukt. In die duizend exemplaren zijn door Van Eyck
wijzigingen aangebracht ; in de aantekeningen vermeldt hij dit : VW II
'52, p. 680. Van de bundel VW I '51 zijn twee oplagen in de handel.
Ze zijn zo op 't oog niet van elkaar te onderscheiden. De verschillen
verneemt men uit de aantekeningen in het VW II '52.
Het gedicht Is het wel niet, op p. 309 in de eerste oplage, is in de
tweede oplage verplaatst naar p. 284. Het komt na het gedicht In dezen
twin zijn saamgelegd, in dezelfde volgorde als die in de VV '35 (pp. 175
en 176). Waarom ?. We weten het niet. Van Eyck zegt er alleen maar
van dat „het... beter [is), die lezing in zoverre te handhaven, dat de
twee gedichten elkander onmiddellijk volgen" 6 . In de aantekeningen,
VW II '52, vermeldt hij dit gedicht op p. 668. Daar is bet een „tweede
helft", getuige zijn aantekening : „Voor tweede helft zie blz. 309".
Tweede helft waarvan nu ? Van het gedicht dat onmiddellijk voor deze
aantekening werd geannoteerd dood vlies van de torengracht ? Het
is Been tweede helft volgens de laatste aantekeningen van Van Eyck.
Het is „nu geheel als afzonderlijk gedicht gedrukt", p. 284 van de
tweede oplage van VW I '51 : „het is beter, dat de twee gedichten
elkander onmiddellijk volgen". Dat zij zo ; de aantekeningen zijn bier
met elkaar in tegenspraak. Doch de argeloze koper van Leopolds Verzameld Werk, die het treft dat zijn deel poezie een achteraf gedrukt
exemplaar is, wordt de toegang tot het werk van de dichter niet giemakkelijk gemaakt. En dat waarlijk niet omdat „de kring der werkelijke
kenners van Leopold's poezie" een esoterisch karakter zou hebben, maar
eenvoudig omdat de uitgave van het VW een geordende chaos is.
Door de verplaatsing van het gedicht Is het wel niet, van p. 309,
eerste oplage naar p. 284, tweede oplage, en door de omstandigheid dat
tij dens het drukken van die tweede oplage het VW II waarin de toelichting en de aantekeningen staan, al gereed was, klopt de nummering
van de pagina's in de aantekeningen niet bij de pagina's 284 7310 in het
VW I '51, tweede oplage. Het heeft weinig zin te protesteren tegen
het aanbrengen van de boven beschreVen wijzigingen in het VW I '51.
Daarin ligt de oorzaak van de verwarring niet. Er zal een complex van
oorzaken zijn geweest. Op de persoonlijke, Van Eyck rakend, behoeven
we uit deferentie voor zijn nagedachtenis, niet in te gaan. De nietpersoonlijke vallen buiten het bestek van dit artikel.
6 VW II '52, p. 680.
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Kijken we nu naar de verschillen in de tweede-delen. Men kan die
verschillen aflezen van de twee volgende tabellen.
VerzameldeVerzen 1935

Verzameld Werk 1 1951

p. 119-130 Albumblad
p. 131-133 I-V vervangen Gidspassages
Oostersch III
p. 134
Oostersch IV
p. 147
(een nalezing)
Gemengde Verzen,
p. 157
Schetsen en Fragmenten
157-165 Groep I
166-167 Groep II
(Oostersch)
168-186 Groep III
187-198 Groep IV
199-208 Groep V
209-226 Groep VI
227-239 Groep VII
240-256 Groep VIII
257-275 Groep IX
276-287 Groep X
288-295 Groep XI
296-310 Groep XII
311-327 Groep XIII
328-330 Groep XIV

Albumblad
Vroeger : Albumblad uit
De Gids *
Oostersch III

p. 178-187
p. 188

Gemengde Verzen

p. 219

p. 331

Uit de Tijd van de
Christus-Verzen

220-234
Reeks I
Verzen uit de Nalatenschap
235
Gemengde Verzen
236-254
I
II
255-259
260-276
III
277-305
IV
Schetsen en Fragmenten
308-325
Reeks III
326-347
Reeks IV
348-361
Reeks V
362-383
Reeks VI
384-407
Reeks VII
408-438
Reeks VIII
Reeks IX
439-463
464-484
Reeks X
485-494
Reeks XI
495-512
Reeks XII
513-535
Reeks XIII
536-541
Reeks XIV
Oostersch IV
een nalezing

p. 164-177

p. 307

p. 542

Van Eyck spreekt van een „ietwat andere opvolging der verzen" aan
De misverstanden
rijzen door een passus in de toelichting bij de VV '35, die in de toelichting bij het VW letterlijk is overgenomen. Hij schrijft :

het slot van de aantekeningen, VW II '52, p. 679.

* In de inhoudsopgave worden deze Albumbladen II en I genummerd. Deze romeinse
nummering staat niet in de tekst.
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„Als enige natuurlijke wijze van uitgeven bleef daarna slechts die eenvoudigste en gemakkelijkste over, waarvan men de uitkomst in dit boek
kan nagaan : het in hoof dzaak vasthouden aan de volgorde, waarin de
nalatenschap mij in handen gekomen is : zo goed als geheel, indien niet
geheel die, waarin zij zich bij Leopold's plotselinge dood bevonden heeft.
Hoe dan ook ontstaan, althans is deze volgorde van de dichter zelf afkomstig.” 7

Van tweeën een. Die bewering geldt of de volgorde van de VV '35 of
na zorgvuldiger schifting van de nalatenschap – de volgorde van het
VW. Ze kan niet voor beide edities gelden. De reden waarom Van Eyck
deze passus handhaafde terwiji toch de toelichting op andere plaatsen
blijkt oppervlakkig herzien te zijn – kunnen we slechts bevroeden. Met
alle respect voor de moed waarmee Van Eyck, vergezeld van zijn vrouw
in de jaren na 1925, later met J. B. W. Polak „als begeleider en als wegtrawant" de doolhof der nalatenschap is binnen gegaan, twijfelen we
aan de zorgvuldigheid bij de uitgave van het VW. Waar deze twijfels
rijzen, geloven we graag de herhaalde verzekering van Van Eyck dat
het hem tegenover Leopolds persoon en werk aan lief de noch toewijding
heeft ontbroken. Maar bij de uitgave van het VW I en II werd de nauwkeurigheid verwaarloosd. Het weinige dat Van Eyck had toe te voegen,
VW II '52, p. 679, had veel moeten zijn, gelet op die geheel andere
rangschikking in het tweede-deel van VW I '51. Rangschikking, waarvan ik de juistheid niet in het geding breng. Het weinige dat Van Eyck
toevoegde is de trieste afsluiting van een onbegonnen werk. Uit het
resultaat, het VW I en II, mag de lezer constateren dat slordig beheer
van een literaire nalatenschap en slordige typografie obstakels zijn waarover de meest conscientieuze tekstverzorger de hals moet breken 8.
Oostersch IV is aan het Bind van het tweede-deel VW I '51 geplaatst.
De volgorde van de nalezing is niet dezelfde als die in de VV '35. In
de aantekeningen bij het VW 9 verantwoordt Van Eyck deze wijzigingen : afdeling I bevat „met enige zekerheid verbeeldingen van voornamelijk des dichters eigen zieleleven". Afdeling II zijn „duidelijker als
bewerkingen of vertalingen te onderscheiden" ; afdeling III bevat soortgelijke verzen als afdeling II „maar in veel fragmentarischer staat".
7 VV '35, p. 346 ; VW II '52, p. 655 e.v.
8 Zie ook : ANTHONIE DONKER, Monument en Document. Tragiek der publicatie. In :
Critisch Bulletin, jan. 1952, pp. 1-12 ; Leopolds Verzameld TVerk. Ibid. nov. 1952, pp.
489-496.
VW II '52, p. 679.
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Waarom Van Eyck het gedicht En Asrafel de Seraf ? rangschikt onder
de verbeeldingen van „des dichters eigen zieleleven", in afdeling I
plaatst en de variant bij de tweede helft van En Asrafel de Seraf ? onder
de – fragmentarische – bewerkingen of vertalingen opneemt, is niet
duidelijk.
De gedichten op de pp. 166-167, VV '35 heeft Van Eyck in de uitgave
van het VW I '51 opgenomen in Afdeling III van Oostersch IV. In de
VV '35 vormden ze Groep II (Oostersch) van de Gemengde Verzen,
Schetsen en Fragmenten. In het VW I '51 is deze grote verzameling uit
de VV '35 pp. 157-331 een verzameling die meer dan de helft van
het boek beslaat gesplitst in Gemengde Verzen, pp. 219-306, en
Schetsen en Fragmenten, pp. 307-541 ". In de VV '35 zijn de Gemengde
Verzen, Schetsen en Fragmenten onderverdeeld in XIV Groepen in
het VW I '51 tellen de Gemengde Verzen en de Schetsen en Fragmenten tezamen XIV Reeksen. In die laatste verzameling ontbreekt Reeks II.
Groep I (VV '35) en Reeks I (VW I '51) komen geheel overeen,
behoudens de (arabische), nummering van enkele gedichten. Reeks II
ontbreekt. Slaat men Groep II op in de VV '35, dan constateert men dat
deze gedichten zijn terecht gekomen, zoals tevoren al weed opgemerkt,
in Oostersch IV. Donkersloot spreekt van „de uitgevallen Reeks II
(1935 : Groep II)" ". Bij het oplossen van Groep II (Oostersch) liet
Van Eyck blijkbaar ook Reeks II uitvallen, een handelwijze die op zijn
minst een verwarrend effect sorteert. Op de verschillen in redactie tussen
de beide nalezingen ga ik niet in. Een storende drukfout zij gesignaleerd
VW I '51, p. 563, r. 4 v.o. : belangstiging voor VV '35, p. 152: beangstiging.
Er zijn in de uitgave van 1951 vijf afdelingen Gemengde Verzen, een
afdeling ongenummerd en vier afdelingen, genummerd I-IV. De eerste,
ongenummerde, bestaat uit geheel of bijna voltooide verzen, door de
dichter klaargelegd. Deze verzen vormen de eerste van de XIV reeksen.
Er volgen vier afdelingen – weer gemengde – verzen, niet door de
dichter klaargelegd, doch door Van Eyck uitgekozen en „Verzen uit de
Nalatenschap" genoemd. Door welke overwegingen geleid, Van Eyck
besloten heeft een vijftigtal verzen uit de nalatenschap of te zonderen
en ze in vier afdelingen gemengde verzen te groeperen, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Donkersloot is van mening dat de staat
10 In : VW I '51, eerste oplage : pp. 219-305 ; pp. 306-542.
11 N. A. DONKEOSLOOT, Lotgevallen van een dichterschap. Amsterdam, 1965, p. 100,
aant. 6.
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van „het sneer voltooide" voor dat besluit bepalend is geweest. „Van
Eyck heeft het geheel hierdoor overzichtelijker willen maken. In opzet is
de scheiding van het meer en het minder voltooide een verbetering. De
hierdoor nodige afwijkingen van de volgorde van het handschrift vormden geen bezwaar, daar hier toch het toeval overheerste." 12
In afdeling III (pp. 263-273) hebben de verzen uit de enveloppe hun.
plaats gekregen. De laatste regel van het eerste van drie gedichten is een
reminiscentie aan een losse versregel in de VV '35, p. 238: de bronzen
roep van het pert. Deze versregel staat in de VV '35 in een samenhang
van schetsen en is genummerd : 37. Uit dezelfde samenhang in VW I
'51, pp. 403-406 is hij verdwenen. Weggevallen ? Weggelaten ? Het
gedicht op p. 266, VW I, Een blauwe lucht en wolken grijs heeft een
pendant in – of is een variatie van – het gedicht no 12, Groep III, VV
'35, p. 181 ". Buiten deze invoeging heeft Van Eyck op zo op 't oog
willekeurige plaatsen nog andere gedichten in de uitgave van het VW I
'51 geplaatst. Zo P. 240: Wij avondkinderen/langs den weg, een gedicht dat in ritme en vorm overeenkomst vertoont met het bekende
eerste gedeelte van het Scherzo in het eerste deel, P. 20 : De bloemen
spreken ; zo de gedichten op p. 256 en P. 257, die de sfeer van het
Kerstliedje in Verzen 1897 nabij komen. Ook het Wat brengen ? wat
met lichte hand (VW I '51, p. 286, eerste oplage, p. 287, tweede oplage) waarvan we, evenals van die op pp. 240, 256, 257, niet weten
waar het vandaan komt. Uit de befaamde enveloppe ? De mogelijkheid
is niet uitgesloten : zeker is het niet. Ook hier zwijgen de aantekeningen.
Reeks XIV, VW '51, pp. 536-541 is afkomstig uit de enveloppe. Het
eerste gedicht van een serie van zes heeft een pendant in VV '35, P. 218
(Groep VI, no 12). Deze versie werd niet in het VW I '51 opgenomen ;
in de aantekeningen wordt over dit eerste gedicht in deze reeks niets
vermeld. Reeks XIV (VW) en Groep XIV (VV) vertonen geen correlatie. Toch lijkt de overeenkomst in aantal van groepen en reeksen niet
een toevallige.
Het gedicht Naast ,ons, naast ons, achter het riet is in de VV '35 het
enige gedicht in de Groep XIV. Het werd, naar de mededeling van
Van Eyck, om zijn datering – (het is waarschijnlijk een van de laatste
gedichten van Leopold) – en zijn kenmerkende aard (wdke ?) uit
„zijn eigen groep " gelicht en op zich zelf aan het einde van de afdeling
12 DONKERSLOOT, Lotgevallen, p. 19.
13 Zie ook : VW I '51, p. 317.
14 VV '35, p. 361.
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geplaatst". Met dit gedicht eindigde, tot 1951, het moeizame dichterschap van Leopold 15 in een vraag naar een lotsopenbaring uit de
mond van een kind
Ligt gij en luistert ? is uw eigen
hart een meegaan en een neigen
als van takken in den wind,
toebestemd en uitverkoren
zijn verborgenst lot to hooren
op de lippen van een kind ?

Volgens de aantekeningen bij het VW I ' 51 is dit gedicht getild uit
Reeks III. In de verantwoording bij de VV '35 is het getild uit Groep III
(„de eigen groep"). Groep III en Reeks III vertonen grote verschillen
in samenstelling. Bij de verzorging van de uitgave van het VW had
het gedicht al een definitieve, andere, plaats, Groep XIV. Waarom dan
die mededeling : Getild uit Reeks III ? In het VW is het geplaatst in
die reeks Gemengde Verzen I-IV „door de dichter-zelf niet voor bundeling Het staat aan het slot van de IVe afdeling. Over de
ratio van de „ietwat andere opeenvolging" tasten we in het duister. De
passus over dit gedicht is uit de toelichting verdwenen omtrent de
nieuwe rangschikking geeft Van Eyck geen duidelijke opening van
zaken. In de meeste exemplaren van het VW I ' 51 staat het afgedrukt
op de bladzijden 301-304 ; in de duizend achteraf gedrukte exemplaren
op de bladzijden 302-305. De nummering klopt niet met die van de
pagina's in de aantekeningen in VW II ' 52. In het gedicht komen twee
regels voor waarin tussen haken staat
ongerept (aanwezig) daar
(gedragen)

in de VV '35 p. 330, r. 2 en r. 22. Ze staan in deze uitgave tussen ronde
haken. Ronde haken zijn, zoals Van Eyck in de toelichting mededeelt,
van de dichter zelf afkomstig. In het VW I ' 51 staan die woorden tussen
stomphoekige haken, afkomstig, volgens de toelichting alweer, van.
Van Eyck. Welke lezing is nu de authentieke ? De aantekeningen zwijgen erover. In het VW I ' 51 stoort in de laatste, hierboven geciteerde
strofe een drukf out : „ ... en meegaan" i.p.v. „een meegaan".
Deze uiteenzetting heeft zich in hoofdzaak beperkt tot de verschillen
in volgorde van de gedichten in de tweede-delen van de VV ' 35 en het
VW I ' 51. Op omissies, drukfouten, toevoegingen en uitlatingen werd
15 P. MINDERAA, De dichter j. H. Leopold. In : De Weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen, Kampen, z.j., p. 124.
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terloops ingegaan. Hoe verschillend de uitgave van de VV '35 van die
van het VW is, door weglatingen, drukfouten, verschillen in interpunctie, wijzigingen, is of te lezen aan de lotgevallen van het laatste
gedeelte van het Tweede Deel der VV '35, de afdeling : Uit de Tijd
van de Christus-Verzen.
Van Eyck heeft de titel van deze afdeling in de uitgave van 1951/1952
losgelaten. Uit de toelichting is de passus die betrekking heeft op deze
afdeling – in de VV '35 p. 347 – verdwenen. In deze passus verantwoordt Van Eyck de invoeging van juist deze verzen in de uitgave van
1935 : een aantal jeugdverzen dateren van 1886, 1887 en later. Die
warden niet gepubliceerd. Een tweede groep, gedicht omstreeks 1891
acht Van Eyck de moeite waard, naar inhoud en vorm, te publiceren in
1935. Die groep krijgt een naam : Uit de Tijd van de Christus-Verzen.
In de uitgave van Brusse/Van Oorschot is deze verzameling opgenomen in VW II '52 onder de vroege gedichten. Het gedicht „Legende"
dat ook in deze tweede groep jeugdverzen werd aangetroffen maar in
1935 van publicatie werd uitgezonderd 16 , is in de uitgave van 1951/1952
opgenomen. Over de oorspronkelijke titel van de afdeling schrijft Van
Eyck niet meer. Geen aantekening in het VW verwijst naar de vroegere
titel Van Eyck hanteert hem niet meer. Dat is te betreuren. Want de
gedichten die de inhoud vormen van de laatste afdeling van VV '35
en onder III in de Vroege Gedichten zijn terecht gekomen, mogen dan
op jeugdige leeftijd gedicht zijn, vergeleken met de versjes van
Vroege Gedichten I en II verdienen ze een beter lot. Ze zijn, met die
vergeleken, in poetische zin geen jeugdwerk meer. Aan Donkersloot
ontleen ik een citaat dat bewijs mag zijn voor eigen overtuiging :
„Ook blijft men de in de uitgave van 1935 zo verduidelijkende benaming
van de groep Uit de Tijd van de Christus-Verzen missen, die hun aansluiting bij de Zes Christusverzen zo goed markeerde en het vergemakkelijkte,
hen in verband met elkaar te zien, door tijd en sfeer van ontstaan, zoals
dit dan ook door W. A. P. Smit is beproefd. Het is verklaarbaar dat door
de opneming van een groter aantal vroege gedichten, in de tweede 'band'
waar men* ze nu meer verscholen terugvindt, het opschrift werd prij sgegeven, maar ook als men aanvaardt dat het oeuvre daar nu met veel
onrijper jeugdpoezie inzet, zou toch de scheiding bewaard hebben kunnen
blijven met de poZzie uit de debuuttijd, door behoud van dat weg-wijzende
opschrift. Bij een herdruk zou men het oeuvre een dienst bewijzen, in de
geest van Van Eyck zelf, door hierop terug te komen."
16 VV '35, p. 347.

17 DONIMSLOOT, Lotgevallen, p. 19.
252

Die Vroege Gedichten openen met vertrouwde klanken : Gj deeds
van alle menschen mij/ De zwaarste pijn,. Dit gedicht werd al in de
VV '35 gepubliceerd, Groep VIII, no 27, p. 249, niet als jeugdvers en
met verschillen in orthografie en interpunctie. Van Eyck noteert bij dit
gedicht : „No. 27. Schoon, blijkbaar oud afschrift". Volgens de aantekeningen bij VW II '52 komt het ook voor in een in donkerrood leer
gebonden schrift van dik papier. De inhoud van dit schrift vormt de
eerste afdeling van het VW II ". In VW I '51 werd dit gedichtje niet
meer opgenomen. Toch wordt het in dat deel vermeld onder de beginregels Tweede Deel en moet dan op p. 249 – dezelfde nummering als
die in de VV ' 35 — van VW I '51 to vinden zijn. Dat is mis. Op die
bladzijde begint het tweede deel van het grote gedicht Soms in de volte
van de strait. Verwarrend. Misschien is de ouderdom van het papier
tenslotte doorslaggevend geweest voor de nieuwe rangschikking.
De afdeling Uit de Tijd van de Ghristus-Verzen is met het gedicht
Legende opgenomen onder de Vroege Gedichten III, VW II '52, pp.
78-101. Naar de inhoud overeenkomend met elkaar, niet naar redactie.
Ik telde 51 verschillen in interpunctie. Dat is niet verwonderlijk. Van
Eyck heeft, met toestemming van Leopold, al komma's geplaatst in
Cheops. Deze verschillen in interpunctie signaleer ik bier slechts. De
overige verschillen noteer ik in twee kolommen ; in VW II ' 52 op
r. 5 : u
r. 4 : die
p. 92 r. 2 : Naaktzwarte
r. 7 : jammert
p. 93 r. 3 : uwen
r. 4 : den
p. 97 r. 20 : waar regen is
P- 98 r. 3 : dat
p. 100 r. 4 : Licht
r. 18 : Gethsemane
p. 101 r. 2 : het zweet van dit
afgejaagde hoof d
afloopt.
r. 23 : opgroeit

P.
P.

82
87

VV '35 : U
..._
diep
Nachtzwarte
jammerlijk
—
—
uwe
—
de
—
waar regenen
Dat
—
—
licht
-Getsemane
—
het zweet afloopt van
dit afgejaagde hoof d,
afloopt
groeit
—

De opsomming blijft incidenteel. Beschrijving van alle verschillen tussen
de tekst van de VV '35 en die van het VW zou wellicht de noodzaak
is VW II '52, p. 682.
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doen inzien van een hernieuwde uitgave van Leopold. Consequentie
van dat inzicht zou o.a. zijn : een zorgvuldig vergelijkend onderzoek van
de handschriften en de teksten van de uitgaven die Van Eyck verzorgde.
Uit Groep V van de VV '35 is het gedicht Nezahualcoyotl verplaatst
naar de afdeling Gemengde Verzen IV van VW I '51, de laatste of deling van verzen, niet door Leopold voor bundeling klaargelegd, loch
door Van Eyck uitgekozen. In het VW I '51 gaat het gedicht vooraf
aan een van Leopolds laatste gedichten Naast ons, naast ons, achter
het net. Zouden we de, onderstelling durven maken dat in de uitgave
van 1951 Van Eyck een zuiverder chronologie gepoogd heeft aan te
brengen, dan mogen we veronderstellen dat het gedicht Nezahualcoyotl
een van Leopolds laatste gedichten is, ontstaan omstreeks 1924 of, waar
dit niet zeker is, waarschijnlijk in de periode van het einde van de
Eerste Wereldoorlog tot 's dichters dood, 21 juni 1925 ".

II
In de toelichting van beide uitgaven, 1935 en 1951/1952, schrijft
Van Eyck over de verantwoordelijkheid voor de uitgave, ook, van
Leopolds schetsen en fragmenten. De rechtvaardiging ervan ontleent
hij aan de betrekkelijk geringe omvang van de kring der werkelijke
kenners van Leopolds poèzie. Die kring kan, naar Van Eycks mededeling, het grate belang van Leopolds nalatenschap voor zijn werk en zijn
persoon ten voile erkennen. Van Eyck acht de kenners in staat
„bij voortduring rekening te houden met het feit, dat niet alleen voor de
publicatie, maar ook voor de tekst van veel onder het gepubliceerde de
dichter zelf niet aansprakelijk gesteld dient te worden, daar ook van,
allerlei min of meer volledige gedichten geen beslissende lezing beschikbaar is en deze aldus in een vorm gedrukt zijn, die voor Leopold zelf
slechts voorlopig was of op een keus tussen varianten door de verzorger
van zijn nalatenschap berust." 20

En iets verder schrijft hij :
„Bij de vaststelling van de wijze waarop onafhankelijke of binnen grotere
gedichten aanwezige ontwerpen of schetsen gedrukt moesten worden, heb
ik mij, overal waar het handschrift de beslissing op mij legde, door mijn
eigen gevoel van rhythme en vorm laten leiden." 21
19 Niet in mei, zoals Jacobsen abusievelijk stelt in zijn opstel Leopold, zoals ik me hem
herinner. De Gids CXX, no. 5, mei 1927, p. 322.
20 VV '35, p. 345 ; VW II '52, p. 654.
21 VV '35, p. 347 ; VW II '52, p. 657.
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Zinnen die tot nadenken stemmen. Niet door objectieve, kritische benadering van het handschrift werd „de tekst van veel onder het gepubliceerde" verkregen, doch door subjectief gevoel van rhythme en vorm.
Van een dichter uit de school van Verwey het gevoel voor rhythme en
vorm, dat Leopold vreemd moet zijn geweest ". De vraag laat zich
stellen wat de philoloog die Leopold was, van deze editietechniek gedacht zou hebben.
Van Eyck heeft zich alle moeite gegeven beslissende lezingen te
vinden of te maken („ overal waar het handschrift de beslissing op
mij legde, ..."). Ontbraken ze, dan was, volgens Van Eyck, de vorm
waarin ze gedrukt waren voor Leopold zelf slechts voorlopig. 1k spreek
als een vermoeden uit dat Van Eyck voor een karakteristieke trek in de
dichterlijke werkzaamheid van Leopold, zijn woordmacht, voor het
dichten dat Leopold dicht, toch eigenlijk geen zintuig heeft bezeten. Het
onvolledige of onvoltooide is niet gelijk aan, niet identiek met het
voorlopige. Het voorlopige is een kenmerk van Leopolds poiezie. Geen
uiterlijk of toevallig kenmerk, maar een kenmerk inhaerent aan het
dichten van Leopold, immanent. Het voorlopige mag niet op een lijn
gesteld worden met het onvolledige, het onvoltooide. Het onvolledige is
onvolkomen ; het voorlopige is in afwachting, Ev fvrop,ovn
En ook nog dit :
trots die standhoudt tegenover het grootste,
weet van geen bezwijken,
in mij het ongetelde rijke
verskunst
de hemelstormende,
de alles tartende woorden
waarbij al het bestaan, de uitkijk wankelde,
duizelen
en dit al ongewetene, afgewachte
dat in mij bovenkomt
waarvoor ik zelf afwachtende ben. 23

Duidelijker kan het voorlopige niet worden gezegd. De wipe waarop
Van Eyck de nalatenschap heeft verzorgd, doet m.i. geen recht aan dit
22 K. H. DE EAAF, Gesprekken met Leopold. De Nieuwe Gids I, pp. 653-665 :
„`Verwey ? ?' vroeg Leopold verwonderd. De hoog opgetrokken wenkbrauwen dreven
rimpels in het voorhoofd, de mond zakte open. 'En dat in een adem met mij ? Een
vreemde combinatie'."
23 VV '35, p. 270 e.v. ; VW I '51, p. 455.
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kenmerk van Leopolds poiezie. Hij gaat voorbij aan de subtiele oorspronkelijkheid – die van het voorlopige – van Leopolds werk, van het
handschrift en zijn varianten. Daarin moeten we zoeken naar „verborgen
rijkdom", niet in de opstellen van Van Eyck. De subtiliteiten die in
deze opstellen worden uitgestald, zijn subtiliteiten uit de tweede hand.
Van Eyck speurt naar psychische achtergronden. Hij doet dat ernstig.
Hij ontwerpt daartoe begrippen pijngordel, pijntyrannie, verijdeling –
die thans wat moeilijk te hanteren en te verteren zijn. Diep gravend,
wroetend bijna, brengt hij een Leopold te voorschijn : „Individualist,
onbetwistbaar, maar ontgoocheld en lijdend : een individualist tegen wil
en dank, die zijn individualisme nog enkel als een noodlot doorleven
kan, dat hem, als noodlot, niet toelaat het in zich zelf te overwinnen
en ondanks zijn pijnlijkheid zijn leven bepalen blijft." 24 Aan de eis van
onverbiddelijke aandacht voor Leopolds dichterlijk woord gaat Van
Eyck voorbij, althans in zijn publicaties over Leopold. Daarom pleit ik
voor een vehementer tevoorschijn brengen van de nalatenschap.
Er is mij uit de groeiende literatuur over Leopold en uit commentaren
op het werk van de dichter geen publicatie bekend waarin aandacht
wordt geschonken aan het gedicht Nezahualcoyotl. Van Eyck noemt het
in zijn groot artikel J. H. Leopold dat in Groot Nederland, februari en
maart 1927 verscheen ". Na de bespreking van het gedicht Arioso
schrijft hij over
dat laatste element in Leopolds innerlijk leven, dat gaandeweg gegroeid
was en in zijn verzen steeds stelliger om uiting drong : de weerzin tegen,
de verachting voor, de afwending van de mensen. Arioso onthult zijn
oorsprong. In de keuze der voor Oostersch III bewerkte gedichten heeft
het zich doen gelden. In het gedicht over de gedroomde wandeling in de
tuin van zijn lief de 26 deed het de dichter boven de woorden „lief des
diepst verband" later de woorden „levens voos verband" schrijven 27 . Nog
andere onvoltooide gedichten, een lange ode aan de Mexicaanse keizer
Nezahualcoyotl bij voorbeeld, spreken datzelfde gevoel uit. Het was het
laatste gevolg van de verijdeling, die de leidende gedachte van deze studie
geweest is en Wier langzame voltrekking ik ook in de hele laatste behandelde groep van persoonlijke gedichten uit 's dichters tweede levenshelft
gevolgd heb.
24 P. N. VAN EYCK, Verzameld Werk 4. Amsterdam, 1961, p. 318.
25 Herdrukt in VAN EYCKS Verzameld Werk 4, pp. 526-588. Voor de volgende passus,

zie aldaar, p. 584.
26 VV '35, p. 247 ; VW I '51, p. 253.
27 Van Eyck citeert bier onjuist. In het gedicht wordt niet gesproken van 'verband' doch
van 'bestand'. Verband bindt. Verband kan los of hecht zijn, niet diep.
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De lezer van Leopolds gedichten zij bier op zijn hoede : weerzin tegen,
verachting voor, afwending van : een trits die al te gemakkelijk werd
opgeschreven. Over Leopolds afwending van de mensen zullen we niet
strijden. Doch of die afwending in een adem genoemd mag worden
met weerzin en verachting, is niet zeker. In Oostersch III zijn stellig
gedichten aan te wijzen die wat Van Eyck beweert, kunnen staven. Er
zijn even zovele voorbeelden aan te halen die Van Eycks bewering
ontkrachten.
Welk gevoel spreekt het gedicht Nezahualcoyotl uit ? Een gevoel van
weerzin. Leopolds gevoel van weerzin ? Gevoelens van verachting en
afwending. Die van Leopold ? Dat weten we niet. We moeten ons
ervoor hoeden wat we bedenken bij het lezen van dit gedicht gelijk te
stellen met wat Leopold dichtend uitspreekt. Het is verleidelijk b.v. in
de laatste strofe van dit gedicht een dichterlijk zelfportret te zien. Is
dit gedicht een notatie van Leopolds persoon ? Van Eyck zet de lezer
op de weg van die vraag door zijn wijze van- interpreteren van vele
gedichten van Leopold. Aangeslagen is die interpretatie wel : „Van
Eyck heeft ons verscheidene verborgen zelfportretten in zijn gedichten
aangewezen zij zijn met talrijke schetsen, in enkele regels verscholen,
te vermeerderen" Ik ben van mening dat we Van Eyck niet of niet
meer op die weg moeten volgen betwijfel of we recht doen aan de
dichter Leopold als we zijn dichten in die zin interpreteren.
Een tweede verwijzing naar het gedicht vinden we bij Rispens in zijn
opstel Leopold, de dichter van het modern-tragische levensgevoel. Hij
citeert uit het gedicht de aanhef en de eerste drie verzen van strofe 12,
blijkbaar zonder de tekst te hebben geraadpleegd, want, onjuist. Voor
het „O weerzin" uit vers 1 schrijft hij tweemaal „O waanzin" ".
De derde verwijzing vond ik bij Jalink in het nog ongepubliceerde
gedeelte van zijn studie van 'even en werk van Leopold. Jalink brengt
het gedicht enkele malen terloops ter sprake, o.a. in een vergelijking
van de mannenfiguren Christus, Verlaine, Cheops, Nezahualcoyotl met
vrouwenfiguren als die in Morgen en Voor 5 December. Hij beschouwt
de mannengestalten als „mehr oder weniger verschleierte Selbstbildnisse", zonder overigens aan te geven, wat „mehr oder weniger" inhoudt.
Erstere, die mehr oder weniger verschleierte Selbstbildnisse sind, gehOren
28 ANTHONIE DONKER, Monument en Document. Critisch Bulletin, jan. '52, p. 2.
29 J. A. RISPENS, Leopold, de dichter van het modern-tragische levensgevoel. In : De
geest over de wateren. Kampen, 1950, p. 68.
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alle dem zuruckgezogene Typus an und diirf en wohl ausschliesslich als
Ausfluss der Tyrannie eigener Gekerkertheit ausgesprochen werden. 30

Het gedicht bestaat uit negentien strofen. Elke strofe telt zes verzen.
Het is niet voltooid. Het voorlopige is een kenmerk ervan. In zichzelf
kan men het voltooid noemen, naar het motief ziend, in zoverre het een
beschrijving tracht te geven van een „keizer"-figuur uit het beschavingsgebied der Azteken. Uit de mededelingen van Leopolds tijdgenoten en
van commentatoren op Leopolds dichtwerk valt niet op te maken of er
in het leven van Leopold een periode geweest is waarin hij zich diepgaand heeft bezig gehouden met de beschaving van de Azteken. Schmidt
Degener, Jacobsen ", De Raaf, Roland Holst, Donkersloot : Been van
hen maakt gewag van dit gedicht of van een blijk van belangstelling van
Leopold voor deze verre gebieden van beschaving. In het be-denken van
dit gedicht ervaart men het gemis van een overzicht van Leopolds
bibliotheek, van een publicatie van de briefwisseling, van een kritische
uitgave van de nalatenschap. Evenzeer ervaart men de noodzaak van
intensief onderzoek naar motieven en thema's van Leopolds poezie.
Het gedicht laat zich verdelen.
In strofen 1 en 2 wordt een „keizer" uit het Azteekse beschavingsgebied toegesproken. Strofen 3 en 4 beschrijven het symbool van de
heerser, het purper. De strofen 5-12 tekenen wat de hofhouding genoemd kan worden : het gezelschap dat een monarch steeds omringt
strofe 12, is de introspectieve overgang naar strofen 13 tot 17. De strofen
13, 14, 15 en 16 staan tussen stomphoekige haken. De strofen 17 en 18
nemen de beschrijving van de keizer-dichter weer op strofe 19, de
laatste : het „anti-staatsieportret" van de „keizer" van Texcoco. Van
welke „keizer" van Texcoco ? De titel van het gedicht noemt Nezahualcoyotl. De inhoud van het gedicht noopt tot twijfel aan de historische
juistheid van de titel ". De al te summiere informatie die Van Eyck
verstrekt, dwingt tot vragen.
30 J. M. JALINK, Eine Studie fiber Leben und Werk des Dichters Jan Hendrik Leopold.
Bonn, 1949, S. 81.
31- Jacobsen is uitvoerig in de opsomming van Leopolds gebieden van belangstelling. „Ik
nom maar wat op, te hooi en te gras ; weet ik, wat we al niet overhoop haalden."
JACOBSEN, 0.C. p. 316.
32 Wat Leopold in de eerste strofe de keizer-dichter Nezahualcoyotl toedicht — het
verspelen van zijn rijk voor drie kalkoenen gebeurde vier en veertig jaren na de dood
van Nezahualcoyotl. Niet deze maar zijn zoon Nezahualpilli zette in een weddenschap met
Montezuma II zijn rijk in tegen drie kalkoenen. Zie o.a. G. C. VAILLANT, The Aztecs of
Mexico. London, 1953, p. 231 [2311 ; 1965, p. 240.
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Wat bedoelt Van Eyck met zijn aantekening bij dit gedicht als hij
schrijft : „Nog ietwat bewerkt afschrift, behalve strofe 13 - 16, die uit
voor de laatste bewerking klaargelegde blaadjes genomen zijn" ? 33 Wat
is ietwat bewerkt ? Wie heeft het afschrift ietwat bewerkt, de dichter
of Van Eyck in zijn techniek van uitgave ? Wat zijn die voor de laatste
bewerking klaargelegde blaadjes ? Wat houdt de bewering „laatste bewerking" in ? En tenslotte : in hoeverre mag de dichter zelf niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekst van dit gedicht, m.a.w. : in
hoeverre dient Van Eyck aansprakelijk gesteld te worden voor ‘de definitieve redactie, d.i. de redactie die is terecht gekomen in VV '35 en
VW I '51 ? Op welke plaatsen legde het handschrift op Van Eyck de
beslissing zich door eigen gevoel van rhythme en vorm te la g en leiden ?
Vergelijking van de in 1935 en 1951 gepubliceerde teksten met het
manuscript kan een – voorlopig – antwoord op deze vragen geven.
Het handschrift bestaat uit een katern van vijf in elkaar gevouwen
blaadjes, twintig pagina's. Op de oneven pagina's schreef Leopold telkens twee strofen, behalve op de voorlaatste pagina, waarop een strofe,
de slotstrofe, staat. De even pagina's en die waarop de strofen 13 en
14, 15 en 16 zouden moeten staan, zijn onbeschreven. Tussen deze
bladzijden van bet handschrift lagen twee velletjes papier van kleiner
formaat dan het formaat van de katern. Het zijn waarschijnlijk de voor
de laatste bewerking klaargelegde blaadjes. De rechterhelften van deze
velletjes zijn dicht beschreven met de strofen 13, 14 en 15, 16 in zwaar
bewerkte schetsen. Op de linkerhelften staan losse woorden, rijmwoorden, aanzetten, een Frans woord : epave. Van Eyck heeft aangenomen
dat de uitgespaarde bladzijden van de katern, de 13e en de 15e bladzijde,
bestemd waren voor de uitwerking van deze schetsen en zijn, Van Eycks,
versie van die strofen is tussen stomphoekige haken op die plaats in
Verzamelde Verzen en Verzameld Werk I gepubliceerd. In het handschrift zijn alleen beschreven bladzijden genummerd. Niet alle na
p. 6, waarop de strofen 11 en 12 geschreven zijn, houdt de nummering
op. Van strofen 17, 18 en 19 zijn de pagina's ongenummerd de losse
blaadjes waarop de strofen 13 - 16 zijn gekrabbeld, zijn 2 en 3 genummerd. De nummering is in zwaar potlood aangebracht. We weten niet
wie dat gedaan heeft, de dichter of de verzorger van de nalatenschap.
Van Eyck rept hierover niet in de toelichting of aantekeningen bij de
VV '35 of in het VW II '52. Van dit gedicht Nezahualcoyotl zijn alleen
de strofen 3, 6, 8, 10 en 11 „schoon", d.w.z. er is geen verschil tussen
33 VV ' 35, p. 357 ; VW II '52, p. 669.
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de tekst van het handschrift en die van de uitgaven, behoudens enkele
komma's die Van Eyck in de strofen 8, 10 en 11 toevoegde.
De eerste strofe is bijna gaaf ; in het handschrift ontbreekt het trema
op „poieet". In beide uitgaven is de plaatsing van dit trema onjuist ".
Toetsen we de niet-schone strofen op hun grille bewoordingen en hun
varianten, dan komen we met de tweede strofe al in medias res. Dit is
de oorspronkelijke versie van de tweede strofe :
hoe is uw gril van kwaden reuk
uw wufte zin een oordeelspreuk
wel afgewogen
uw luchtige bekentenis
sober en van zich zelf gewis
en onbedrogen.

In deze eerste versie heeft de dichter met inkt doorgehaald :
uw wufte zin (vs 2) ; afge (vs 3) ; sober en van zich zelf gewis (vs 5) ;
dr (vs 6).

De doorhaling in vs 3 is met inkt gewijzigd in over ; tussen vs 4 en vs 5
heeft Leopold een variant, in inkt, geschreven :
nuchter en {onleesbaar) fel inwendig is

fel

Van het onleesbare woord zijn de laatste twee letters el ; Leopold heeft
door de rest een f geschreven en dit woord, ter verduidelijking wellicht,
aan het eind van de regel nog eens genoteerd. Boven de doorgehaalde
letters dr van „onbedrogen" (vs 6) heeft de dichter in inkt vl geschreyen. De tweede versie, altijd nog in inkt, ziet er als volgt uit :
hoe is uw gril van kwaden reuk,
een oordeelspreuk
wel overwogen
uw luchtige bekentenis
nuchter en [onleesbaar) fel inwendig is fel
en onbevlogen.

Maar de „schoonheid, tyranniek gezind" laat de dichter niet los en
doet hem andere varianten noteren ; tussen vs 1 en vs 2 staan in fijn
potloodschrift, op regelmatige afstanden van elkaar de varianten :
fijn bezonnen

overdachte

rijpelijke

Onder het doorgehaalde uw (le versie, vs 2) staat : penetrant ; in de
34 VV '35, p. 205 ; VW I '51, p. 297.
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marge van vs 3 na wel .overwogen : gewikt, gewogen ; na bekentenis
(vs 4) : ontstentenis, en tenslotte na het reeds gewijzigde onbevlogen
(vs 6), : onbevlogen.
Zo lag deze strofe in de nalatenschap te rusten tot Van Eyck de tekst
voor de druk ging gereed maken. Hij koos uit vier interpolaties : fijn
bezonnen – overdachte rijpelijke – penetrant, de eerste ; liet de variant
van vs 3 : gewikt, gewogen gaan voor de tweede versie : wel overwogen ;
besloot bekentenis (vs 4) te handhaven boven de variant ontstentenis.
Voor de definitieve versie van vs 6 had de dichter zelf gezorgd. Van
Eyck plaatste komma's achter vs 2 en vs 3 ; aldus verscheen deze strofe
in VV '35.
Ik ben van mening dat Van Eyck in het redigeren van deze tweede
strofe te ver is gegaan. De hierboven afgeschreven tekst van de tweede
versie van de tweede strofe is de meest diplomatische. De verzen 2 en 3
van de definitieve tekst zijn Van Eycks keuze.
Evenzo heeft Van Eyck aan de varianten in strofe 4 de voorkeur
gegeven. De strafe luidt in eerste ontwerp :
een frommelig plunje uit de kast,
dat alien en dat niemand past
het valsch geplooide,
geeff end en terecht geschikt
maar dat de vogelen verschrikt
het zot berooide.

De definitieve tekst heeft aan het eind van vs 2 een komma ; vs 3 toont
een variant : „met v plooien". Van Eyck heeft aangenomen dat de
letter v in deze variant een afkorting was voor het adjectief „valsche".
In het handschrift ontbreekt het trema op „geeffend". Aan het eind
van vs 5 staat in het handschrift geen komma. De variant van vs 6 :
„het triestig mooie" is, evenals de variant van vs 3, definitieve tekst
geworden.
Hetzelfde geldt voor strofe 5. De oorspronkelijke tekst luidt :
Te midden van des werelds schoon
het onverstand zit op den troon
ten top geheven
met om zich been in eenen door
het onbehagelijke koor
van nicht en neven.
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De varianten van vs 3 en vs 6 zijn definitieve tekst geworden. Waarom ?
Van Eyck zou scrupuleuzer te werk zijn gegaan als hij de oorspronkelijke tekst had gehandhaafd en in de aantekeningen bij vs 3 en vs 6 de
varianten : „hoog en verheven" en „en den aankleve" had vermeld.
Strofe 7, vs 2 luidde in de eerste versie : „de vale nijd en het krakeel". De dichter streepte vale door, schreef er boven een woord dat hij
eveneens doorhaalde en dat daardoor onleesbaar is ; daar boven weer, in
inkt, bleeke. In potlood staat in de marge vuige ; dit adjectief is door
Van Eyck gekozen voor de uitgave. Het handschrift van deze strofe
toont geen leestekens ; wel de definitieve tekst (vs 1, vs 3 en vs 6).
Strofe 9, vs 1 en 2 :
Het stroef behoud in eeuwigen schrik
de dweepzucht met verdraaiden blik

hebben als varianten voor stroef : droef ; voor verdraaiden : geheven.
Onder blik staat genoteerd : snik, daar onder h. (of n.) z. Alle varianten
zijn met potlood geschreven. Droef en geheven hebben nu weer geen
genade gevonden bij Van Eyck. Hij plaatst een komma achter vs 1.
Vs 6 luidt in handschrift en tekst van VV '35 :
van wederszij den. 35

In de tekst van het VW I '51 staat :
van wederzijden.

36

In strofe 11 heeft Leopold vs 2 : „met weee vriendschap tot elkaar"
zelf gewijzigd in : in voorschriftsvriendschap tot elkaar, een vondst,
waar, gelukkig, Van Eyck keen keuze werd gelaten. Van Eyck plaatste
een komma achter vs 4.
Bij de redactie van strofe 12 koos Van Eyck uit de varianten die de
dichter in inkt tussen de verzen krabbelde. De eerste versie luidt
0 weerzin, die het al beziet
met spitsen blik en stom verdriet
en gruwend wezen
bedacht te zijn met lof en eer
en aangehaald in zulk een sfeer
en bij de dezen !

Bedacht werd door Leopold doorgestreept. Het er boven genoteerde
zacht is eveneens doorgestreept. Er naast staat geschreven : gevierd.
35 VV '35, p. 206.
36 VW I '51, p. 299.
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De dichter zette een reeks stippen onder het doorgehaalde bedacht,
wellicht om de doorhaling ongedaan te maken. Van Eyck koos het door
de dichter eerst geplaatste woord. Lof werd door de dichter gewijzigd
in hulde. Boven het doorgestreepte aangehaald stand, in potlood, waarschijnlijk huldiging ; met inkt heeft de dichter het aldus overgetrokken.
Onder het doorgestreepte woord aangehaald schreef hij, ook in inkt,
bezoekingen, het woord dat in de uitgaven is terechtgekomen. Een vrij
willekeurige redactie van dit vs 5, want de andere mogelijkheid die het
handschrift biedt
en huldiging in zulk een sfeer
zou even aannemelijk geweest zijn.

De strofen 13, 14, 15, 16 staan tussen stomphoekige haken in de
uitgaven. Ze zijn geschreven op de voor de laatste bewerking klaargelegde blaadjes. Voor de laatste bewerking ? Uit het handschrift is dat
niet op te maken.
De blaadjes zijn kleiner van afmeting dan de bladzijden van de katern,
waarop de overige strofen zijn geschreven. De kleine blaadjes zijn in
zwaar potlood genummerd : 2 en 3. Op de eerste pagina van de katern
staat onder het nummer van de pagina C1. Ilc heb niet kunnen ontdekken
waarop die codering betrekking heeft.
Strafe 13 luidt in de oorspronkelijke tekst :
wat der gedachten bezig groeit
in
overgangen vloeit
en levend
soms overstelpend, soms een licht
dat snel verschietend, een gezicht
ontzwevend

1k laat de varianten volgen. Het teken > betekent : in het handschrift
gewijzigd in :
Boven vs 1 : zonder stilstand
tussen vs 1 en vs 2 : met onmerkbare
vs 2 : overgangen > overgang ; vloeit > vervloeit
tussen vs 2 en vs 3 : onwillig
rebelsch
vs 3 : grillig
vs 5 : [doorgestreeptl snel ; verschietend > verschiet
[tussengevoegd) en ; gezicht > droomgezicht
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tussen vs 5 en vs 6 : fel
vs 6 : ijl en
zacht
Strafe 14 luidt in schets :
en tevens een doordrongen zijn
en het al niet bijzonder zijn
konden
geur hier alleen in uitgestort
die niet elders wordt
terug gevonden

Variant :
boven vs 1 : met
Op de linkerhelft van het blaadje staat naast strofe 13 een rij varianten :
tooid
wat altijd onvoleindigd
niet tot een besluit
laatste hand
onbeeindigd altijd

Naast strofe 14 de varianten :
van dat aan [onleesbaarj aan elk bizonder zijn
op diepste, laatste gronden
der
van dit laatst verschil scherp e fijn

Het woord verschil is onduidelijk geschreven ; zo ook de laatste woorden
scherp e fijn. De gissing : scherpe pijn is aannemelijk.
Strafe 15 laat zich gemakkelijker lezen :
bevolen to zijn uitgedrukt
met moeite en maar half gelukt
en onvolkomen
en in den luidruchtigen schaar
van woorden sterk en vast en klaar
schuw opgenomen

Er zijn twee varianten in de tekst
boven vs 1 : nu
tussen vs 3 en vs 4 : vast staanden [bet laatste woord is zeer onduidelijk).
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Strofe 16 :
het zal den eeuwigen weg opgaan
van
en misverstaan
en niet beklijven
aanvaard het luttele bedrag
waar elk zich in herkennen mag
overblijven

De varianten in de tekst luiden :
tussen vs 1 en vs 2 : half
aan
tussen vs 3 en vs 4 : gespaard
voor vs 4 : [onleesbare doorhaling)
tussen vs 4 en vs 5 : van
aanvaard
tussen vs 5 en vs 6 : genade vindt
Ook van dit blaadje vertoont de linkerhelft probeersels :
naast strafe 15 vs 4 :
onverschilligen
meedoogenlooze minachtichtig

naast strafe 16 vs 3 e.v. :
verderven
uitgezonderd wellicht
scherven
epave
beste
als droeve resten

Bij de definitieve vaststelling van de tekst van de strofen 13, 14, 15,
16 heeft Van Eyck nu eens gekozen uit de varianten binnen de tekst,
dan weer uit die op de linkerhelften van de blaadjes. Men kan daarmee
vrede hebben als men bedenkt dat Van Eyck, geleid door eigen gevoel
voor rhythme en vorm een aanvaardbare tekst van dit toch al zo duistere
gedeelte van het gedicht op papier wilde brengen.
Of hij door zo te werk te gaan, recht deed aan de dichterlijke intentie
van Leopold, is een probleem voor de toekomst. Tenslotte, wat Van Eyck
heeft bewogen van de — schone tekst van strofe 16, vs 1 het adjectief
eeuwigen zonder aanwijsbare aanleiding te wijzigen in zeekren zal wet
altijd en raadsel blijven.
Strafe 17 telt twee varianten ; naast vs 3 :
hun puur bewaren
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staat genoteerd :
der

-baren

Naast vs 5 :
de bitterheid omlaag geslikt

staat weg. Beide varianten zijn in potlood geschreven.
Van strofe 18, vs 1, dat aanvankelijk luidde :
als een die ende en /voortaan
is als met potlood doorgestreept. Ook ende is doorgestreept, doch met

inkt. Het voegwoord en is tussengevoegd.
Bij deze strofe rijst twijfel aan de definitieve redacties van vs 3 en
vs 6. In beide uitgaven luiden deze verzen :
en zonder dezen

en niet zal wezen.

Nauwkeuriger lezing van het handschrift opent de mogelijkheid van
andere redacties, n.l. :
en zonder deren

en niet zal weren.

De slotstrofe vertoont twee varianten, bij vs 2 en vs 6. Naast vs 2 staat
in potlood wars, naast vs 6, in potlood, weg.
Ik heb getracht enige inhoud te geven aan een mededeling van Van
Eyck in de aantekening bij het gedicht Nezahualcoyotl : ietwat bewerkt.
Bewerkt door wie ? Door Leopold ? De definitieve redactie van dit
gedicht, de tekst in de Verzamelde Verzen en in het Verzameld Werk,
is voor een te groot gedeelte het werk van Van Eyck. De bewondering
van Rispens voor Van Eycks immanent-psychologische methode " deel
ik niet, in de afwijzing er van kortelings gesterkt nog door een uitspraak
van SOtemann : „ immanente benadering van het werk is principieel
ontoereikend, en leidt op dwaalwegen" ". Van Van Eycks wijze van
37 J. A. RISPENS, De inconsequentie als dichterlijk element, o.c. p. 94.
38 A. L. SOTEMANN, Leopold en Chrysippus. De nieuwe taalgids 3 (1967), p. 164.
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bezorgen word ik op zijn zachtst gezegd ongerust. De grilligheid die in
de verzorging van het Verzameld Werk I en II valt te bespeuren, moet
alien die „het grote belang van Leopold's, nalatenschap voor zijn werk
en zijn persoon ten voile erkennen" 39 te denken geven.
„Het geheel is niet zonder willekeur" ". Met deze woorden velt
Van Eyck een oordeel over Leopolds, grote Bloemenalbumblad. Of hij
met die willekeur de dichterlijke willekeur – het voorrecht van de dichter – bedoelde, betwijfel ik. In strikte zin zijn de eigen woorden van
toepassing op de wijze waarop hij vorm heeft gegeven aan een van
Leopolds meest cryptische gedichten : Nezahualcoyotl.
P. S. N. OO:ST

39 VV '35, p. 345 ; VW II '52,
49 P. N. VAN EYCK, 0.C. p. 362.

p.

654.
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ONTWIKKELING EN WEZEN
VAN JAN GRESHOFFS POEZIE

Ruim tachtig jaar geleden, op 15 december 1888, wend Jan Greshoff
geboren te Nieuw-Helvoet, op het eiland Voorne. Zijn familie behoorde
tot de gegoede burgerij. Hijzelf wist zich zonder grote materiele zorgen
door het bestaan te slaan. Zo te zien was en bleef Greshoff een degelijk
burger, steeds keurig in verschijning en gedrag. Niettemin kwam hij al
spoedig in opstand tegen het conformisme van de burgerij. Povere
uitslagen op school verijdelden de familiedroom uit de knaap een notaris
te zien groeien. Op zijn negentiende jaar verliet hij de school na de
vierde H.B.S.-klasse om voortaan van zijn pen te leven.
Op 2 november 1907 ontstond het eerste gedicht van zijn hand dat
gepubliceerd zou worden. Zestig jaar later, in 1967, verscheen de tiende
vermeerderde druk van zijn zgn. Verzamelde Gedichten. In 1968 viel
Jan Greshoff de Constantijn Huygensprijs te beurt voor zijn gehele
oeuvre, een niet onbelangrijk aantal poieziebundels, aforismen, essays en
kritieken.
Nu dit levenswerk stilaan tot de literatuurgeschiedenis gaat behoren,
is de tijd aangebroken voor een grondig onderzoek van de aard, de
wortels en de uitlopers, de betekenis ervan en van de plaats die Greshoff
in de Nederlandse literatuurhistorie inneemt. Dit artikel beoogt een
synthese van de ontwikkeling en het wezen van Greshoffs poiezie.
De levensbeschouwing van Jan Greshoff is die van een dialecticus.
Steeds denkt hij van twee extremen uit ; voortdurend tracht hij naar de
oplossing van innerlijke tegenstellingen ; of en toe slaagt hij erin de
oplossing hiervan in een hogere eenheid te projecteren (Aardsch en
Hemelsch). De existentiele ervaring brengt evenwel . de moeizaam verworven synthese in gevaar, doordat zij de noodzakelijke steun ervan
ondermijnt, zodat de dichter moet zoeken naar een hechter fundering,
en deze, paradoxaal genoeg, uiteindelijk slechts ontdekt voorbij de dood,
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in het volstrekte Niets (TVachten op Charon). Waar hij these en antithese niet tot een synthese kan verzoenen, beperkt hij zich tot een
compromis, ten koste van een van beide uitersten (Janus Bifrons). Daar
het compromis slechts een labiel evenwicht verzekert, wordt hij er herhaaldelijk toe genoopt, de termen van de dialectische tegenstelling opnieuw te onderzoeken, dit om het innerlijk dualisme, zoniet voorgoed
op te heffen, dan Loch te verzachten, draaglijk te maken (Gewetensonderzoek, Een verloren Zoon).
De twee uitersten van Greshoffs levensvisie nu zijn : aarde en hemel,
m.a.w. het tijdelijk bestaan en het eeuwig leven, existentie en essentie,
het vergankelijke en het onvergankelijke. Van in het begin zij het,
voorlopig, enkel sporadisch, en met weinig nadruk geformuleerd zien
wij de dichter bewegen tussen beide extremen, en als symbool voor zijn
steeds tragischer blijkende zielestrijd de Ikaros-mythe kiezen. Formeel
komt de dialectische geesteshouding tot uiting in de dialogische inkleding van menig gedicht, de spanning tussen verheven beeldspraak en
nuchtere taalstof, retoriek en zakelijke formulering, kunstige prosodie
en alledaagse zegging, het goochelen met antithetische begripsparen,
het spel van pathos en ironie.
Ontwikkeling van zijn poizie
In Aan den Verlaten Vijver, uit 1909, * de eerste bundel verzen,
ontmoeten wij :
Een stille peinzer, die bij 't koozend licht
Van kaarsen 't leven droomde als een gedicht 1.

De behandelde motieven zijn die van welhaast ieder ongedurig en
naar zwaarmoedigheid neigend jongelingsgemoed : de vergankelijkheid
van mens en ding wordt opgeroepen in het beeld van herfst en dood.
Dat de jonge dichter levensmoeheid aantrekkelijker, „schoner" vindt
dan levensblijheid, is niet kenmerkend voor hem immers, het koketteren
met de vergankelijkheid past volkomen in de sfeer van het literair
decadentisme, waarin Greshoff debuteert. Aan de mode van het toen
heersende fin de siede-estheticisme zal ook wel zijn sterk egocentrisch
blijkend kunstenaarschap, en de ophemeling hiervan – een late nabloei
van de romantiek moeten worden toegeschreven.
1 Een Afscheid, Aan den Verlaten Vijver, p. 45.
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Merkwaardiger zijn de dialectische uiteenzettingen in de drie gedichten, waarmee de bundel besluit. In Kerkgalmen wordt het conflict aardshemels voorgoed gesteld, de oplossing hiervan evenwel op de lange
baan geschoven. In 'Gesprek in de Schemering worden zinnelijke en
bovenzinnelijke liefde tegen elkaar uitgespeeld, waarbij de aardse roes
het onderspit moet delven. In Een Afscheid tenslotte formuleert de
dichter de tegenstelling tussen kunst en natuur, tussen de ideele voorstelling en het reeel gegeven realiteit, die hij als waan en schijn beschouwt – en opteert hij, in zijn argwaan tegenover de zgn. realiteit,
voor de Idee.
Even merkwaardig is, in deze drie gedichten, de dialoogvorm : de
dichter debatteert er achtereenvolgens in de gedaante van een feestganger, een Jonge Man, een Dromer, resp. met een Stem, en – dit in
beide laatste gedichten – een Jonge Vrouw. Hij projecteert dus zijn
innerlijk conflict in de buitenwereld. Beter dan in een monologue intg
komen aldus de dialectische tegenstellingen tot uiting. De methode-rieu
biedt het voordeel, dat beide tegenstanders gemakkelijker bij hun standpunt kunnen blijven, en een oplossing van het conflict, of zelfs maar
een verzoening tussen beide standpunten, naar de toekomst kan verschoyen worden, zonder dat de innerlijke verscheurdheid al te apert blijkt.
Inderdaad, wij stellen vast dat, in twee van de drie gedichten, een
oplossing van het conflict uitblijft.
De titel van de, in 1910, verschenen bundel, Door miin Open Venster
sluit aan bij de dialectiek, uiteengezet in Een Afscheid, het laatste
gedicht in de vorige bundel. De dichter verkiest de veilige beslotenheid
van zijn studeerkamer boven de perikelen van het volle leven. Dit belet
hem niet, om, van achter de verschansing van het raamkozijn, een
belangstellende blik te werpen op de buitenwereld, nu tenminste een
minimale afzondering verzekerd is. Naast weemoedige liefdesgedichten,
vinden wij er, waarin de liefde in staat blijkt te zijn angst en onzekerheid te overwinnen. Af en toe hemelt hij de roes der zinnen op, al
gebeurt dit op uiterst kiese wijze, en veelal met een zeker voorbehoud.
Het besef van de menselijke beperktheid, de angst voor een als vijandig ervaren natuur, de ontoereikendheid van het aards bestaan wakkeren
het verlangen naar het absolute aan. Reeds ervaart de dichter dat iedere
stijging, om zich nl. van de aarde te bevrijden en de hemel te bereiken,
nutteloos is, een waan, „een lief en vals beloven" blijkt te zijn. In het
gedicht De Strijd verbeeldt hij, op zijn manier, de Ikaros-mythe, zonder
voorlopig met name ernaar te verwijzen. Belangrijk is wel dat hij de
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In het dertigtal gedichten, gepubliceerd tussen 1910 en 1917, worden
wij getroffen door meer soberheid in het woordgebruik, een groter
vaardigheid in het spel met klankopposities, een hechter zinsstructuur.
Ter kenschetsing hiervan de eerste strofe van het gedicht Buiten 2 uit
1910 :
Hier slaap ik in bij keer en tegenkeer
Van lentezieke nachtegalen,
Die uit hun bloesemhaag over en weer
Elkander tarten in hun teedre talen !

Een geliefkoosd thema blijft de liefde, die de dichter bevrijdt van zijn
eenzaamheid en van de kwellende gedachte van de broosheid der dingen.
Een schuchtere prefiguratie schuchter, want terloops geformuleerd
van de kapitale rol die hij, in Aardsch en Hemelsch (1926), de liefde
zal toebedelen, vinden wij in het gedicht Wedergeboorte uit Schaduw,
waar hij de liefde „een zucht der eeuwigheid" noemt.
Evenwel, vervoering en inzinking wisselen af. De gedachte aan de
dood, het onstelpbaar verloop van de tijd, de existentiele angst geven
hem een gevoel van machteloosheid, dat in De Ceder (1924) uitvoerig
ter sprake zal komen. De dichter wapent zich nu met ironie, hanteert
de zelfspot om de levensangst en het gevoel van menselijke onmacht te
relativeren. Onzekerheid en levensangst bakenen zijn gevoelswereld af.
Twijfel en aarzeling nopens een adequaat handapparaat, een met eigen
aard en mogelijkheden strokend uitdrukkingsmiddel, verklaren de nagenoeg volstrekte breuk in Greshoffs dichterlijke produktie tussen 1917
en 1924. Zo de dichterlijke ader niet verder ontgonnen wordt in die
jaren, dan gebeurt dit niet bij gebrek aan grondstof, maar omdat het
instrument om deze grondstof aan te boren voorlopig ontbreekt.
In Aan den Verlaten Vijver en Door mijn Open Venster is het vers
weinig persoonlijk, het ritme stroef, onhandig. De dichter weet, in die
tijd, de natuurlijke tegenstelling tussen versmaat en zinsritme niet te
verzoenen ; de enjambementen hinderen vaak, omdat zij al te zeer
opvallen in verzen, waarin de maat dwingender is dan het ritme. De
poetische zegging is overladen met kwalificatieven en woordkoppelingen,
die de directheid zeker niet ten goede komen. Als tekenende staaltjes':
„vreugdig zingen" ; „zoete droefheid" ; „mijmrende erinnringswegen" ;
„jong-geboren vreugd" ; „'t eens-wrang-geproefde leed" ; „een slap2 Oud Zeer (1926), p. 10.
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Ikaros-vlucht hier uitbeeldt in de vorm van een bergbestijging. Op
dezelfde manier zal hij, bijna dertig jaar later, in Ikaros bekeerd (1938),
de stijging en de val van Daidalos' zoon symbolisch voorstellen.
In enkele andere gedichten gaat zijn aandacht uit naar de betekenis
van zijn dichterschap, tenminste met het expliciteren van de betekenis
die hij er, op dat ogenblik, aan De redenen tot bezinning op het
dichterschap, zijn dichterschap, zijn van tweeerlei aard. De eerste
houdt verband met de tijdgeest : A. Verwey en St. George kennen het
dichterschap een leidende functie toe. Voor de tweede geldt een psychologische verklaring : Greshoff voelt zich genoopt, na zijn jammerlijk
falen in de studie, de waarde van zijn dichterlijk beroep zoniet het
sacraal karakter van zijn poetische roeping te staven en te bevestigen.
Wat het verstechnisch aspect van Greshoffs poezie, van 1908 tot
1910, betreft, zien wij hem in korte tijd de weg afleggen die van Tachtig
naar De Beweging, van impressionisme naar neoclassicisme, van het
afzonderlijk woord naar de volzin leidt. Een voorkeur voor weelderig
taalmateriaal en talrijke woordkoppelingen, het rustig, soms plechtstatig
voortschrijden van zijn vers scharen Greshoff nochtans bij de aanhangers
van het symbolisme, en maken van hem, in het eigen taalgebied, een
volgeling van K. van de Woestijne. Ter kenschetsing van deze periode
een strofe uit Herfstschemering 3 :
De schemeravond brengt in alle dingen
En om de zwijgzaam-late menschen heen
Een parelgrijs, geluidenloos geween,
Het is een avond dat Been voog'len zingen.

Meteen is een eerste periode in zijn poezie afgesloten, een tijd van,
kw antitatief, niet onvruchtbaar scheppen. Het betrekkelijk zwijgen dat
de dichter zich, tussen 1910 en 1924, oplegt, moet verklaard warden als
gevolg van de twijfel aan de waarde van zijn eerste poetische proeven,
wanneer men bedenkt dat hij in zijn eerstelingen gaat schiften, eraan
gaat schaven, ze vaak grondig zal omwerken, voordat hij ze, onder de
titel Oud Zeer, in 1926, weer in het licht zendt. De poetische ader
droogt, na de uitgave van Door mijn Open Venster, stilaan op. Tot 1917
verschijnen nog gedichten in tijdschriften, zonder dat de dichter tot een
bundeling komt ; van 1917 tot 1924 ziet hij zelfs of van alle publikatie
van verzen.
3 Aan den Verlaten Vijver, p. 25.
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verflenste bloem" ; „donkey-diep fluweel" ; „een smartlijk lied" ; „een
zomerhemel-blijde geest" ; „het liedren-rijke levee" ; „perlemoeren glansen" ; „kleuren-tintelende dreven" ; „schemeruchtends zalen" ; „weekverdonkerd hout" ; „'t zangverheerlijkt hart" ; „het moeizaam-stervend
walmen / van mijn schamel olielicht" ; „lang-gehoed gepeis" ; „'t
droomrig oogenblauwe meer" ; „lach-bezonde vrouwen" ; „mijn avondsongerept beschroomen" ; „de golf-bekoosde blakering van 't strand".
Men zou zo kunnen doorgaan, dergelijke voorbeelden liggen als gezaaid
in beide eerste bundels. Alliteratie en assonantie zijn veelvuldig gebruikte middelen die de dreun van het vers, waarin het metrum duidelijker te Koren is dan het zinsritme, nog komen verhogen.
In de verzen, die in Schaduw en Oud Zeer terechtkwamen, ontdekken
wij nog geen eigen Loon, geen persoonlijke stem. Het vers wordt evenwel
tegelijk vloeiender en strakker, door een juister gevoel voor evenwicht
tussen maat en ritme, een handiger spel met klankopposities, een steviger
en soepeler zinsbouw. Een precieser woordkeuze, meet eenvoud in het
woordgebruik bewerken een directer, minder mijmerende, stelliger
zegging.
Veertien jaar na Door mijn OpenVenster verschijnt de, in korte tijd,
geschreven bundel De Ceder, in 1924. Greshoff getuigt bier van het
besef dat het bestaan, fundamenteel, zinloos is :
De bol zwiert zinloos Lang de blinde baan
Tussen vijandige planeten 4.

De gedichten worden gedragen door de spanning tussen de eeuwigheidsdrang, het Godsverlangen, en de wetenschap van de aardse gebondenheid. Uit die spanning nu ontstaat een gevoel van absurditeit.
Dit gevoel kan alleen heul vinden door de spanning te verzwakken,
zoniet helemaal weg te nemen. De dualistische verscheurdheid tussen
aarde en hemel kan, daar de hemelpoorten gegrendeld blijven, alleen
opgeheven worden door een zo volkomen mogelijke integratie in het
aardse.
Zo zien wij de dichter zijn opstand uitspreken tegen een zinloos, want
door een absurd hemelverlangen bezield bestaan, in De Gevangene en
De Seconde, de strijd aanbinden tegen de tijd, die de menselijke drang
naar bestendigheid beschaamt, in Vernietiging. In twee gedichten beproeft de dichter evenwel aan zijn knellend lot te ontsnappen door een
4 De Gevangene, Verzamelde Gedichten, p. 38.
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vlucht naar omhoog. Aldus wordt het Godsverlangen nog steeds beschouwd als de enig mogelijke ontsnapping aan het besef van de aardse
ontoereikendheid, dit in Een somber Drinklied en HetVerlangen. Een
wanhopige poging, want reeds in De Strijd, uit 1910, had de dichter het
nutteloze ervan aangetoond.
Hij ziet nu nog twee uitwegen. Er is, in de eerste plaats, de dood, die,
doordat hij aan het pijnlijk absurd bestaan een einde stelt, als een
„vriend" en een „verlosser" begroet wordt. In de tweede plaats – en
dit is een verlokkender perspectief kan hij trachten het hemelverlangen
het zwijgen op to leggen door een zo volkomen mogelijke integratie in
het aards bestaan, waarvan alleen nog de paradijselijke kanten worden
belicht. Zijn toevlucht tot de aarde, voor de gelegenheid getooid met de
vriendelijkheid van een zuidelijk landschap, neemt de dichter in Heimwee, Het Spel in den Morgen en Broederschap. Het onschuldig beeld
van een hervonden Aards Paradijs wordt nochtans verstoord door het
visioen van de oorlogsgruwelen, ni. in De ,Wereldbrand, het gedicht
waarmee de bundel besluit, en waardoor de hoop op een integratie van
de hemel in de aarde, bier tenminste, brutaal vernietigd wordt. Aldus
blijft de dichter geteisterd door heimwee naar bestendigheid, waarvan
hij echter weet dat het niet kan voldaan worden, geconfronteerd als hij
is met de wetenschap dat het bestaan een tijd van lijden en machteloos
ondergaan is, in een proces dat hij niet begrijpt.
De opstand tegen het menselijk tekort, het dualisme hemelverlangenaardse gebondenheid, de fundamentele gespletenheid van het Ik zijn
duidelijk romantisch van aard. Van romantische oorsprong is eveneens
de retoriek, waarin de opstandigheid van het machteloze Ik verwoord
wordt. Maar – en dit is belangrijk in Greshoffs dichterlijke ontwikkeling – door de gezwollen toon breekt nu, vanaf De dronken Zwervers,
schamperheid been. Zo last hij flarden van volksdeuntjes in zijn verzen
in, verrast hij met een onverwachte rijmcombinatie, die in de context
potsierlijk aandoet, combineert hij speelsheid en ernst, spot en pathos.
Zo ontstaat, naast het dialectisch uitspelen van aarde en hemel, tijd en
eeuwigheid, bestaan en dood, Niet-zijn en Zijn, naast een dialectiek van
de inhoud bijgevolg, een formeel bepaalde dialectische techniek, steunende op een mengsel van ernst en spot, pathetiek en sarcasme, verheven stiji en platte, alledaagse bewoording, strenge prosodie en nuchtere
beeldspraak, een spel dus dat stilistisch functioneel gebruikt wordt en
dienstbaar wordt gemaakt aan de inhoud. Aan deze techniek ontleent
Greshoffs poèzie voortaan haar spanning en effecten. Inmiddels moeten
274

spot, ironie en sarcasme niet uitsluitend beschouwd worden als antidotum
tegen de retoriek ; zij dienen tevens als middel om de existentiele angst
te reduceren, en tot draaglijke verhoudingen terug te brengen.
In De Ceder – zo komt het mij voor – heeft de dichter zijn aarzelen
tussen twee uitdrukkingsmogelijkheden evenwel nog niet gans overwonnen. Een retorische stijl, die niet terugschrikt voor een sterk emotioneel
geladen woordkeus, niet terugdeinst voor, op het randje af, emfatisch
en hol aandoende termen vooral niet, als de combinatie ervan een
alliteratie mogelijk maakt overweegt in de bundel. De dichter put uit
het arsenaal van wat S. Vestdijk, in zijn grondige inleiding tot Gedichten
1907-1936, noemt „de geijkte dichterlijke beeldspraak". Voorbeelden
van deze voorkeur voor iovergeleverd, geijkt, „dreunend", maar „deftig"
taalgebruik zijn : ,,de wet van dienst en doem" ; „van boon en haat
vervuld" ; „dwang en duur" ; „lust en leed" ; „licht en liefde" ; „zwoel
en zinlijk" ; „liefde, uw borne lusten" ; „deze onnutte last van leven" ;
„bontbebloemde weiden" ; „'t koepeldak der koele laan" ; „hemelzieke
zwervelingen" ; „Ga slapen, ziel, en doof uw dwaze drang".
Een andere mogelijke stijivorm ontdekt hij in de vermenging precies
van de verstarde retorische wending met een schampere, alledaagse
zegging, door de pathetische uiting te laden met ironie. Hij last, zoals
gezegd, flarden van volksdeuntjes of straatliedjes in zijn gedichten in,
aldus in Een somber Drinklied :
De scheve huizen schuiven bangs elkander
En de aarde schommelt als een schuit,
Wij zijn Napoleon en Alexander,
Waarom gaat nu de kerk al uit ?
Die staat zie toe dat hij niet vall'
En waar de meisjes zijn is 't bal 5.

Hij verbeeldt de existentilele angst door middel van verrassend gemeenzame beeldspraak : zo laat hij de stervenden „op een stoeprand hurken",
laat hij „nuchtere profanen" rijmen op „geile manen" en „schurftige
piatanen", en, in een dronkemansroes „de aarde" schommelen „als een
schuit". Zijn „zwervers" vinden achtereenvolgens, in een stad die is „als
een tentenkamp van kroegen", heul en sterking in jenever, nadien, „in
de avondlucht" die „koud en rein" is, in het Godsverlangen. Hij veroor5 Verzamelde Gedichten, p. 41.
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looft zich, nu en dan, een kleine ondeugendheid, die sterk constrasteert
met de deftigheid van de stijl, waar ze in voorkomt.
Al bereikt Gresshoff, in De Ceder, nog niet het meesterschap over
het parlando-vers, waarvan hij later zal getuigen, toch is de afstand tot
zijn vroegere produktie hier enorm. Hij bereikt thans, in zijn gedichten,
een identiteit van gevoel en zegging, een harmonie van metrum en ritme,
als nooit tevoren. Ook zijn beeldspraak wordt thans efficienter, al doet
zij eerder beroep op de verbeelding, dan dat zij werkt door onmiddellijk
concrete plasticiteit.
In de bundel Sparsa (1925) accentueert de dichter het stilistisch procede van de vermenging van het verhevene en het gemeenzame, maakt
hij systematischer gebruik van de tegenstelling tussen gedragen stijl en
alledaagse woordkeuze. De toon wordt er minder retorisch, trivialer
door. Wij zien hem hier – in de lijn van Heimwee en Het Spel in den
Morgen, uit De Ceder – verder op zoek gaan naar de beleving van de
primitieve onschuld in een snort aards monisme. Die primitieve onschuld
leeft voort in het Eden van de poezie, waarvan de eeuwigheid, de
perenniteit, in het gedicht Clêmence Isaure verbeeld wordt :
De woorden worden vrij en zonder zin
En niemand weet van einde of van begin

6.

voor de tweede maal – na De Strijd, uit 1910 – snijdt Greshoff, in
Scherven 7, het Ikaros-motief aan, zonder evenwel met name naar Ikaros
te verwijzen. Hij stelt er het hemelverlangen voor als een verraad aan
de aarde, de ware bestemming. De ziel, geboren om een aards lot van
lust en pijn te dragen, brak haar gelofte en vluchtte naar de schijnbelofte
van een leven, verheven boven smart en heimwee. Tot straf drijft zij
nu, verblind en „reddeloos verloren", „op 't wrakhout van de laatste
schijn".
Zo blijft de dichter verder zoeken naar een uitweg uit een kwellend
dualisme. Hij twijfelt aan God, wantrouwt de Hemel, uit zijn angst
tegenover een onbegrijpelijk bestaan, en zoekt zijn toevlucht in de poezie
en de vriendschap. Af en toe formuleert hij een naief, onbevangen vertrouwen, als hij de sceptische rede het zwijgen kan opleggen.
In Vonken van het Vuur (1925) vinden wij niet alleen voorstudies tot
later, uitgebreider werk , de bundel betekent ook een stap verder in de
6 Verzamelde Gedichten, p. 84.
7 Cf. Zondvloed, in Tapis roulants, V. G., p. 74, waartoe Scherven, I, uit Sparsa, een
voorstudie is.
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bepaling van de relatie God-mens. De afstand tussen God en mens
wordt er onoverbrugbaar genoemd. Vandaar, dat de dichter nog slechts
in de derde persoon van Hem gewaagt, aldus aangevend dat een rechtstreekse communicatie tussen God en mens hem ondenkbaar, vandaar
ook zinloos voorkomt. De kwatrijnen uit de bundel zijn, in weerwil van
de soms speelse toon en de ironische zetten, diep hopeloos. De aardse
liefde van man en vrouw slaagt er slechts op voorbijgaande wijze in
's dichters bitterheid te doen verdwijnen. De betekenis van de liefde is
betrekkelijk; zij staat veelal machteloos tegenover de gevoelens van
eenzaamheid en angst, die in de dichter huizen. Zij slaagt er niet in zijn
verlangen te stillen, of zijn smart te lenigen. Zelfs de schoonheid moet
het nu afleggen tegen de tijd. De reeks sluit met een volslagen negatieve
waardering van het bestaan. Er blijft nog enkel „de wind" over. Uit wat
volgt, blijkt dat de wind, metaforisch, als de aankondiging van de dood
moet worden beschouwd.
In de terzinen duikt het beeld van de dood, als een fascinerende
dreiging, herhaaldelijk op. De bedrieglijkheid van de aardse fenomenen, maar tegelijk de lieve verlokking, die ervan uitgaat, komen ter
sprake in de overige gedichten van de reeks. Onverschilligheid tegenover
de sirenenzang van de aarde, wijs scepticisme worden als existentiele
houding aangeprezen om nutteloze pijniging te voorkomen. Als verweermiddel wordt verder welbewust en consequent het wapen van de spot
gehanteerd :
Mijn lachen wappert boven het gevaar,
Gij redt mij, enkel Spot, voor smaad en wonden.
Ik voer uw wapenteken ongeschonden
In koel lazuur een zilvren wassenaar 8.

Formeel dwingt de beknopte dichtvorm de dichter tot radicale versobering en kernachtigheid. Men kan thans zeggen dat de gewone taal,
die in het traditionele verzenkader wordt ingeschakeld, functioneel gebruikt wordt. In menig gedicht mist de wonderlijke alchimie van retoriek
en vulgaire taal, van nauwgezette inachtneming van de wetten van maat
en rijm bij een gewone beeldspraak, haar effect niet. Naar inhoud, en
verstechnisch, moet Vonken van het V tuff bijgevolg als voorstudie tot
uitgebreider werk beschouwd worden.
8 Verzamelde Gedichten, p. 64.
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Zeven Gedichten, uit 1926, is een voortzetting en uitbreiding van de
thematiek, vervat in De Ceder en Vonken van het Vuur. De bundel geeft
tevens blijk van duidelijk formele bekommernissen om metrisch, strofisch en wat het rijmschema betreft, streng gestructureerde gedichten te
bouwen, waarbij bijzondere zorg aan het evenwicht van de onderdelen
besteed wordt. Warden ook bier spot en sarcasme gebruikt, in de
meeste gedichten toont de dichter een voorkeur voor verheven taal,
geijkte uitdrukkingen, en alliteraties. Evenals in de tweede helft van
De Ceder en de eerste kwatrijnen in Vonken van het Vuur worden de
Iieflijke aarde onder de zon van het Zuiden en de liefde als middel
aangeprezen om aan het dualisme aarde-hemel te ontsnappen, dus om
het Aards Paradijs te heroveren. Ook verdiept de dichter zich in het
vraagstuk van de onpeilbare relatie tussen individueel bestaan en eindeloos zich vernieuwend leven van het menselijk geslacht.
Van grote betekenis is, formeel. en thematisch, de bundel Aardsch en
Hemelsch, uit 1926. De dichter openbaart er een uitsluitend tellurische
visie. Het aards bestaan identificeert zich volkomen met de aardse fenomenen ; de hemel wordt als schijn ontmaskerd ; de aarde is de enige
werkelijkheid ; de dood opent de poorten tot een unanimistische osmose
van mens, dier en ding met zon, zee, regen en wind. Wat de gelovigen
de hemel noemen, ontdekt de dichter op aarde, en enkel daar. Aardse
liefde en vriendschap verbinden de aarde met de hemel, of liever, zij
annexeren de hemel, en zijn de zin van het bestaan :
Liefhebben is een vlijmscherp sterven
En nieuw geboren worden in
Een ogenblik, eenzelfde pijn
Het is een afstand doen en derven
Het is een mateloos verwerven,
Het is een einde en een begin
Die een geworden zijn ! 9

Opmerkelijk is de, binair en polair, gesloten structuur van de bundel.
Volgens een strikt dialectische denkmethode worden leven en dood,
begin en einde, oorsprong en doel, eindigheid en oneindigheid, tijd en
eeuwigheid consequent tegen elkaar uitgespeeld. In de eerste helft van
de bundel wordt de stelling, de these, uitgesponnen, en op haar waarde
getoetst ; in de tweede helft onderzoekt de dichter de tegenstelling, de
9 V. G., p. 55.
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antithese om, aan het slot, alle tegenstellingen te verzoenen tot een
synthese, die aards en hemels identificeert door het wonder van de
liefde.
Voor de derde maal wordt, in Greshoffs pazie, gezinspeeld op de
Ikaros-mythe. Terloops wordt gewezen op de onmogelijkheid en de
absurditeit van een hemelvaart van de ziel, op de onwrikbare band van
de ziel met de aarde. Ook hier wordt Ikaros nog niet bij name genoemd
er is alleen sprake van de ziel, die, „een gewiekt alarm", als echo op
haar roepen slechts de „wederschal" van de aarde opvangt.
Het fundamenteel dualisme waarvan de dichter reeds in 1909 getuigde, schijnt hier dus een oplossing te hebben gevonden. Hemel en
aarde zijn een geworden. De liefde maakt van de aarde een hof van
Eden en verbindt, voorbij het bestaan, oorsprong en doel, tijd en eeuwigheid. Voorwaarde tot het aanvaarden van deze dialectische synthese is
het geloof en het vertrouwen in de aardse liefde. Wordt dit vertrouwen
geschokt, begint dit geloof eenmaal te wankelen, dan valt meteen de
zo kunstig geconstrueerde synthese in duigen.
De dichter biedt ons, in Aardsch en Hemelsch, een wiskundig strenge,
wat het evenwicht en de correspondentie van de verschillende delen
betreft, welhaast volmaakte structuur. Niet alleen worden „aards" en
„hemels" er in een synthese geintegreerd, de dichter verwezenlijkt er
tevens een symbiose van kunstige structuur en vlotte spreektaal. Omgekeerd evenredig met de aardse inhoud en de aardse ingredienten van
zijn taal en beeldspraak, valt hier de met uiterste zorg uitgewerkte,
verbazend knappe, bipolaire structuur van de bundel op.
Ook gaan, van nu af, reclamespreuken – „C. & A. is toch voordeliger" –, handelsmerken – „Bebe Cadum" zinspelingen op tijdgenoten
en bun werk – „Het ,Verlangen" na de flarden van straatliedjes, het
arsenaal van de geijkte dichterlijke taal vervoegen, waaruit de dichter,
overigens met onmiskenbaar genoegen, blijft putten.
Tot de aarde bekeerd, een „goede zondaar Gods" geworden, nu hij
zijn aards lot zonder voorbehoud aanvaard heeft, gaat hij, in Anch'io
(1926), zijn vroegere opvattingen aan de kritiek van het nieuw gewonnen inzicht onderwerpen. In tegenstelling met de jonge estheet, die
het boek in de plaats van het leven stelde, beschouwt hij de literatuur
thans als een ontoereikend surrogaat. Het leven van de zinnen gaat
thans boven het stof van de boeken. Daarom is het, dat hij een hymne
aan de natuur, als de Mei van Gorter, boven „het oeuvre van Van Eeden
/ En 't ganse dichtwerk van Verwey" verheft. Daarom is het ook, dat
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hij nu een Ballade van de Zielige Makkers dicht – de „zielige makkers"
zijnde de boekenschrijvers – die het tegengestelde wit zijn van de ophemeling van de kunstenaar, zoals gebruikelijk in zijn jongelingsjaren.
De lijn doortrekkend van De Vaders, uit Zeven Gedichten, over ... En de
zoete Food, uit Aardsch en Hemelsch, verkondigt de dichter, in Meiregen, zijn vertrouwen in de opvatting dat het bestaan enkel de zichtbare
schakel is in de oneindige keten van het leven.
Formed is de tegenstelling en de combinatie van het verhevene en het
gewoon alledaagse tot systeem geworden. De paradox wordt nu als
onderdeel van de dialectische uiteenzetting veelvuldig gehanteerd. Humor, ironie en sarcasme zijn welhaast onmisbare bestanddelen geworden
in een poezie, die erop bedacht is ieder bedrog te onthullen, elke schijn
te ontmaskeren.
De ontluistering van het vers door het alledaags taalgebruik wordt
systematisch voortgezet in de kwatrijnen en de zesregelige gedichten van
Confetti (1928). De toon is bier agressiever, de woordkeus brutaler, dan
voorheen : zo smeekt de dichter Gods zegen of over de eenzame, die
„uit de grond zijns harten godverdomme zegt". Deze verzen bieden,
wat men zou kunnen noemen een program van de nieuw verworven inzichten inzake poezie. Greshoff toont zich bewust van de beperktheid
van een poezie, die zich van de hemel, ook de zgn. bezielde taal afsnijdt. Hij bezint zich op de eigen ontwikkeling van esthetiserende
patiek naar baldadige ontluistering hiervan door het gewone spreekvers. De afkeer van plechtstatigheid, de achterdocht tegen gezwollen
taal zijn een onderdeel van 's dichters totale strategie geworden, die
erop gericht is elke romantische waan te ontmaskeren, en zich de bedilzieke burgerman van het lijf te houden, nl. door de spot te drijven met
diens holle fraseologie. Want, zo de eerste helft van de kwatrijnen uit
Confetti de verknochtheid van de dichter aan de aarde en de aardse
liefde verkondigt, in de tweede helft voelt hij zich genoopt zijn aards
geluk te vrijwaren voor de inmenging van de burger, het veilig te stellen
voor de eisen van burgerlijke traditie en conventie. De ontwikkeling
van hemels naar aards wordt bier consequent doorgezet, maar – met het
ouder worden wordt het bewustzijn van het wankel evenwicht van het
aards geluk scherper, en ziet de dichter de broosheid van de, in Aardsch
en Hemelsch, bereikte synthese in.
In Bij feestelijke Gelegenheden, uit 1928, verdedigt de dichter hoofdzakelijk de rechten van een individueel vrij bestaan noodzakelijke
voorwaarde tot handhaving van de synthese van aards en hemels tegen
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een op louter materieel voordeel beluste burgerij, ook al verhult zij Naar
materialisme onder het mom van eerbiedwaardige principes. Hij rekent
of met de „donkre burgerheren" (Liefdesverklaring) dicht een hymne
op de kunstenaar Utrillo, slachtoffer van een egoistische maatschappij
(Monsieur Maurice) en voor het eerst weer sedert Aan den Verlaten
Vijver laat hij twee personages, in een debat, afwisselend aan het woord
komen. In dit Debat met de Buur is de ,,buur" niet een afsplitsing van
het Ik, niet een Alter Ego, maar wel degelijk de vertegenwoordiger van
de vijandige maatschappij. Wij hebben hier to maken met een formeel,
ook inhoudelijk, extern debat tussen de dichter en de wereld, zoals in
1909 ; niet, zoals in Janus Bifrons (1932) het geval zal zijn, met de
uitbeelding van een intern conflict. Het dualisme, waaraan in Aardsch
en Hemelsch het zwijgen werd opgelegd, is inmiddels niet opnieuw aan
het woord.
Ironie en sarcasme vieren hoogtij in deze verzen, die als wapens tegen
een vijandige samenleving bedoeld zijn :
Een prosit voor de Tien Geboden !
Het geeft de beurs en het gemoed des burgers rust
Dat Christus steeds door Judas wordt gekust
En vastgespijkerd door de Joden 10.

Greshoff heeft thans wel degelijk het meesterschap veroverd over een
persoonlijk dichterlijk stemgeluid. Zijn polaie heeft een eigen stem
verworven : een kunstige versmelting van verheven en gewone taal,
regelmatige versmaat en vloeiend zinsritme, een zelden vriendelijke,
meestal rauwe, soms cynisch aandoende toon, die, al behoeden zij niet
altijd zijn vers voor ontsporing in het banaal prozaische, niettemin een
onmiskenbaar individuele, typische stijl verraden. Verder heeft de dichter zijn wereld uitgebreid : een hele dichterschaar komt nu, naast
filmsterren, geldmagnaten en proleten, in zijn verzen ter sprake. Straks
zal hij nog de politici aan zijn wereldbeeld toevoegen.
De bundel Mirliton (1932) groepeert zes afdelingen met gedichten,
die ongelijk van waarde zijn. Formele bekommernissen worden er, behalve in Tapis roulants, naar de achtergrond verdrongen, omwille van
de directe mededeling. Greshoff schrijft veelal een „gemakkelijk",
prozaisch aandoend vers, dat weinig verrassingen biedt, als men eenmaal
gewend is – en dat is men spoedig – aan het procede van de systema10 monsieur Maurice, V. G., p. 96.
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tische ontluistering van de zgn. poietische taal. De reactie tegen het
esthetiserend gedicht, tegen wat thans als al te zalvende, musische taal
ervaren wordt, biedt, in Mirliton, slechts het alternatief van een triviale,
veelal agressieve zegging. In zijn, op dat ogenblik, programmatische
afkeer van verheven woordkeus en beeldspraak 1', neemt de dichter vaak
genoegen met een vlot, meestal plat gezegde. Het elders in zijn poiezie
vaak zo boeiend dialectisch spel van hoog en laag, verheven en alledaags, wordt hier verzwakt, omdat de hemelse pool – op het formele
vlak : de retoriek, de kunstige en verzorgde prosodie, de plechtstatige
stijl geen voldoende tegengewicht meer vormt tegenover de aardse
pool, die in deze verzen een zwaar accent krijgt.
Thematisch, dit in tegenstelling met de positieve levensaanvaarding,
waarvan Aardsch en Hemelsch tenslotte getuigde, komt het absurditeitsbesef van de eerste Ceder-gedichten – zij het onrechtstreeks – weer tot
uiting. De dichter moet zich opnieuw te weer stellen tegen boven- en
buitenaardse verlokkingen. Om ze het zwijgen op te leggen, prijst hij
het zingenot, loochent hij het bovenzinnelijke, opteert hij voor het
concrete leven, het hier en het nu, voor „jajem, vrouw en kroost". Toch
kan hij de angst niet weren. De levensangst, de existentiele angst, die
aan zijn lied een „vals accent" verleent, wordt niet overwonnen door
humor en spot. De angst voor de dood kan hij wel trachten te verzachten
door deze gemeenzaam voor het eerst, niet voor het laatst in zijn
poezie – met „Hein" toe te spreken deze vertrouwelijkheid volstaat
evenwel niet om zijn angst teniet te doen.
Zoals in Confetti en Bij feestelijke Gelegenheden zet de dichter bier
de strijd voort voor een vrij individueel bestaan, tegen het burgerlijk
conformisme. Hij speelt levensdroom en alledaagse werkelijkheid, dichterschap en burgerlijke nuchterheid tegen elkaar uit hij spreekt de lof
van het ouderwetse, en valt de on- of wancultuur van de moderne beschaving aan. Toch kan hij zijn medemensen niet missen, omdat ook zij
tot de aarde behoren. Hij trekt zich niet terug in een ivoren toren, maar
wil, te midden van het bestaan en zijn medemensen, zijn manier van zijn,
verdedigen. Een zekere beveiliging, een bepaalde afgeslotenheid, die hij
in 1910 in zijn „kamer" zocht, vindt hij nu in de „Taverne".
Hij komt tot het besluit dat het geluk een som van vluchtigheden is,
meer niet. Het leven versmalt tot het bestaan, het „heden", bekneld
tussen twee „eeuwendiepe nachten". Al mondt zijn praktische levensmoraal uit in dezelfde conclusie als in Aiardsch en Hemelsch, de ver11 Cf. de titel van de bundel, ZVlirliton, die een schraal, dun geluid, „des vers de Miditon", rijmelarij aankondigt.
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gelijking tussen de twee houdt hiermee ook op. Wai in Aardsch en
Hemeisch geladen, gebald, stijlvol naar voren werd gebracht, is hier
los verwoord, verdund tot een rijmtechniek die genoegen neemt met
stoplappen.
Belangrijker is, dat hij ertoe overgaat formeel met zichzelf te debatteren, en niet meer met een hypothetische buurman. Hij spot nu met
zichzelf en het eigen atavistisch burgerlijk conformisme. Op die manier
ontstaat er weer een dialectische spanning tussen, ditmaal de conformist
in hem, en de dichter-sarcast.
Tot een synthese van zijn menselijk en poetisch bestaan, van levensopvatting en kunstcredo tracht Greshoff te komen in De Najaarsopruiming. De strekking is er didactisch, de methode eens te meer dialectisch.
Haar vorm ontleent de afdeling aan een volmaakte – op het oog,
moeiteloos gerealiseerde integratie van het spreektaalvers in een
strenge kunstige structuur. De dichter verwerpt er iedere aanspraak op
„zuivere polEzie", wil enkel „eerlijk praten oog in oog", en stijgt, inderdaad, niet uit boven het peil van een, soms virtuoos, vertrouwelijk
gesprek. Wij ontmoeten er een schuchtere avonturier, die tegelijk veel
heeft van een fantaserend burgermannetje, een man die „rustig" leven
wil „zonder God", de dood als zijn, uiteindelijke bestemming beschouwt,
en daarom aan het bestaan haakt. De tegenpool van deze beperkte
aardsheid formuleert de dichter in Gewetensonderzoek, waarin twijfel
rijst aan de geldigheid van de, in De Najaarsopruiming, geuite opvattingen. Leek het daar of het ouder worden wijsheid verschafte, thans
vraa.gt de dichter zich af, of het niet veeleer verdorring is ; wij zien hem
in opstand komen tegen zijn aards lot, en het eigen „nobel basgeluid"
bespottelijk vinden.
Merkwaardig is de afdeling Tapis roulants, een reeks gedichten in
vrije versmaat. In het licht van zijn laatste bundel, IVachten op Charon
(1964), kunnen wij nu reeds zeggen dat het bier geen accidenteel probeersel geldt om zijn prosodie te vernieuwen. De inhoud – de strijd van.
de dichter tegen „de vijand Tijd" ; de opstand tegen een bestaan, geklemd tussen de twee uitersten van het Niets, overigens, eveneens het
kernthema van zijn laatste bundel – noopt hem ertoe een versvorm te
kiezen, die het niet te stelpen verloop van de tijd, het fataal voortschrijden naar het Niets, de „zwarte ruimen" en de „uiterste verlatenheid",
onderstreept. Deze gedichten, ontstaan tussen 1924 en 1928, geven niet
alleen een beeld van de geestelijke ontwikkeling van de dichter in die
periode ; zij raken de kern van een problematiek, waarmee hij, blijkens
TVachten op Charon, zijn 'even lang zal worstelen.
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Hij legt zich slechts noodgedwongen neer bij de gedachte dat de
aarde zijn uitsluitend domein is, maar kan zich moeilijk bevrijden van
het heimwee naar de hemel, het eeuwige en het zuivere. Er kan Been
sprake zijn van berusting, eerder van beredeneerde aanvaarding van het
aardse lot, wat vlagen van opstand nochtans niet uitsluit. De dialectische tegenstelling aarde-hemel, tijd-eeuwigheid is hier voortdurend aanwezig. Het Ikaros-motief, dat weer in een van deze gedichten opduikt,
wordt er als volgt geinterpreteerd : de vlucht van de ziel is een verraad
aan de aarde haar eigenlijke bestemming –, en wordt bijgevolg bestempeld als zelfbedrog ; zij is een zinloze overgave aan het „luchtkasteel der eeuwigheid".
Aan het einde van de bundel Mirliton, in de afdeling Gewetensonderzoek, was de dichter gaan twijfelen aan de geldigheid van het, sedert
Aardsch en Hemelsch, ingenomen standpunt. De synthese van aards en
hemels bewerkt door en in de aardse liefde, het aldus bereikt evenwicht
tussen beide polen, dreigt nu verbroken te worden. Daarom stelt Greshoff nogmaals, in Janus Bifrons, these en antithese, aards en hemels,
tegenover elkaar, ditmaal in de vorm van een debat, dat hij zijn Ego en
Alter Ego laat voeren. In een systematisch gevoerde dialectiek worden
tegengestelde wijsgerige opvattingen aan elkaar getoetst, morele houdingen tegen elkaar afgewogen : materialisme tegen ethicisme, positivisme tegen idealisme, egoisme tegen altruisme, relativisme tegen
eeuwigheidsidee, epicurisme tegen absoluutheid. Wij merken terloops
op dat Alter Ego de aanval voert, Ego afweert, dit in overeenstemming
met het felt dat de dichter is gaan twijfelen aan de juistheid van zijn
aardse houding, en het eeuwigheidsverlangen weer komt aanzetten.
Eerder dan tot een synthese in wijsgerige zin, waarbij de tegenstellingen,
op een hoger vlak, opgeheven worden, geraakt de dichter tot een
verzoening tussen de twee tegenstanders, omdat zij, ieder voor zich, hun
houding verzachten, naar het einde van de cyclus minder onverzettelijk
blijken te zijn, naar elkaar toeneigen en, tenslotte, de identiteit bevestigen van hun respectieve standpunten. Schijn en wezen, eindigheid en
oneindigheid, vergankelijkheid en eeuwigheid worden als schijnbare
tegenstellingen onthuld op de aarde, waarin de hemel zich heeft opgelost. De geest heeft een vorm nodig om zich kenbaar te maken : het
wooed ; het leven vindt zijn bestaansvorm op aarde ; schijn en wezen
zijn, bijgevolg, niet te scheiden, en gaan in elkaar op. Ego en Alter Ego
sluiten een compromis, waarbij de eerste het geloof aanvaardt in een
leven, dat door de dood niet wordt verstoord, de tweede de openbaring
krijgt van al het goede op aarde.
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Vorm en structuur van dit debat zijn merkwaardig, uiterst kunstig.
Om de systematiek van het debat kracht bij te zetten, maakt de dichter
gebruik van sonnetten, waarin beide tegenstanders afwisselend aan het
woord komen, en die, inhoudelijk en formeel, met elkaar corresponderen.
Waar de tegenstelling tussen Ego en Alter Ego afneemt, wordt dit
formed onderstreept doordat zij, in het sextet, de rijmcombinatie van
elkaar overnemen. Aan de bipolariteit van de inhoud beantwoordt een
bipolaire spanning in de vorm. Een nuchtere taalstof wordt hier in een
streng metrische en prosodische structuur gegoten. Op die manier
ontstaat, in de eerste plaats, een spanning tussen het verheven thema en
de gewone – soms vertrouwelijke taalstof, in de tweede plaats, tussen
het „gewoon" taalgebruik – het spreekvers – en de kunstige bouw – het
sonnet, en de geraffineerde rijmcombinatie hiervan. Aldus kunnen
„God" en „de nieuwe haring" in eenzelfde strofe samenwonen, zonder
dat dit storend werkt ; integendeel, de gewaagde, maar zorgvuldig
berekende combinatie schenkt het leven aan een typische, individuele,
Greshoviaanse stiji :
Gij hebt mij 't fruit, de wijn, de nieuwe haring
Moen proeven en dat was een openbaring :
'k Had God miskend in 't beste van zijn werk 12.

Na de uiteenzetting met zichzelf in Janus Bifrons, vat de dichter, in
Pro Dorno, zijn levensopvatting en kunstcredo nogmaals samen. Hij wil
voortaan nog enkel de eigen, individuele waarheid voorstaan :
Wie dient, zij het de schoonheid, is een knecht.
1k heb geen opdrachtgevers en ik dwaal
Voor eigen rekening. Wie noemt dat slecht ?

Een volslagen oprechtheid tegenover zichzelf impliceert evenwel veranderlijkheid, zodat de dichter ertoe komt, een consequent opportunisme
voor te staan. Een ander corollarium van deze individualistische, antidogmatische houding is onvermijdelijk het egocentrisme, dat nochtans
niet ontaardt in zelfvoldaan egotisme :
1k ken alleen mezelf, gekleed of bloot,
Verheugd of droevig, hoopvol of ontdaan,
Nu eens onmachtig, dan weer goed op stoot.
12

lames Bifrons, V. G., p.

138.
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Er is geen kleine achterdeur meer open
1k kan de heer J. Greshoff niet ontlopen,
1k ben aan hem gekluisterd tot mijn dood

13.

Zijn poiezie wordt thans een wapen tegen conformisme en dogma aan
de ene kant, aan de aridere kant tegen een overdreven estheticisme.
Ironie en sarcasme, spot met het pathos dat hij de burger in de mond
legt, zijn hem hierbij behulpzaam.
Al legt hij de nadruk op zijn tellurische gerichtheid, na het compromis
gesloten in Janus Bifrons, vermijdt hij voorlopig het debat over de
aards-hemelse spanning en verplaatst hij de uiteenzetting op een aards
viak, tussen individu en maatschappij. De dialectische tegenstelling
tussen de aardse genieter en zijn platonische tegenspeler ruimt de baan
voor een debat tussen de vrije opportunist en de sociale conformist.
Daarom is het zo, dat wij hem „niet voor Ikaros zien spelen", want hij
wil zijn gehechtheid aan de „Aarde" niet verhelen. Voor het eerst dus
wordt Ikaros, bij name, genoemd in Greshoffs poezie, die nu al meer
dan twintig jaar op de mythe zinspeelde. Nu de dichter, na een vergeefse
Ikaros-vlucht, voorgoed de aarde tot zijn gebied heeft verkozen, na de
val dus, kan hij de mythe in zijn geheel, de tragische afloop incluis,
aanvaarden. Er bestaat nu voor hem geen gevaar meer, noodlottige
verwikkelingen over zijn hoofd of te roepen, door Ikaros bij zijn naam
te noemen.
Na herhaald gewetensonderzoek en een, tenminste theoretische, bepaling van het eigen standpunt – in De Najaarsopruiming, Gewetensonderzoek, Janus Bifrons en Pro Domo – wordt de dichter thans genoopt de strijd op het aardse vlak aan te binden tegen de bedreigers
van zijn individuele vrijheid. Paradoxaal genoeg, verplichten de tijdsomstandigheden – de opkomst van de nationaal-socialistische dictatuur
in Duitsland – hem, de principiele individualist, ertoe partij te kiezen,
zich te scharen aan de zijde van hen die in een strijd op leven en dood
gewikkeld zijn met de vijanden van de democratische vrijheden. Aldus
heeft zijn opportunisme Greshoff ertoe bewogen te dwepen met de
conservatieve denkbeelden van Ch. Maurras, toen de politieke en sociale
democratisering van de samenleving, in zijn ogen, een algemene vervlakking en gelijkschakeling dreigde te veroorzaken nu de democratische vrijheden, op hun beurt, in het gedrang gebracht worden door de
praktijk van het fascisme, slaat hij het stuur een halve draai om, en
13 V. G., p. 147.
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neemt hij het op voor de democratie, die tenminste een minimum aan
individuele bewegingsvrijheid waarborgt, dit tegen de fascistische dictatuur, die zich thans als de gevaarlijkste nivellerende macht ontpopt.
In Bruine Liedjes (1933) schept hij politieke strijdliederen, die, naar
inhoud en formeel, in hun gewilde eenvoud en directheid, een volkse
inslag vertonen, populair bedoeld zijn en, als destijds de geuzenliederen,
een praktisch oogmerk hebben.
In Jean-Jacques in 1933 geeft Greshoff zich voor wat hij, in de grond,
altijd geweest is : een gedeukte en geschonden, maar nooit geblaseerde,
sceptische romanticus. Hij prijst de individuele vrijheid als het hoogste
goed, en beschouwt de natuurwet, die wil dat het bestaan in liefde en
vriendschap genoten moet worden, als basis van zijn moraal. Hij houdt
de staat bovenal de dictatoriale staat, die tucht en dienstbaarheid eist
voor de grootste vijand. Hij predikt de haat van de slopers van een
natuurlijk bestaan : de ingezetenen, de vetgemeste profiteurs, de knechten van de staat, de nationalistische en militaristische ronselaars, ook
de zeloten van de christelijke moraal, die, verblind door een onkritische
naastenliefde, in hun lijdzaamheid, eigenlijk zelfmoord plegen.
Deze, naar inhoud, duidelijk romantische verzen, met de aan JeanJacques Rousseau refererende titel, vergen een pathetische toon, ook een
verheven vorm, weshalve de dichter het sonnet kiest om zijn gevoelsen gedachtenwereld vorm te geven. Maar de tegenstelling tussen gedroomd bestaan en werkelijk leven wordt er al te schematisch in voorgesteld, de spanning ertussen ontlaadt zich al te vlug en te luidruchtig
om, poEtisch, werkzaam te zijn.
Een correctief op de vulgariserende polemiek van Bruine Liedjes en
Jean-Jacques in 1933 levert de dichter in Voces Mundi (1934). Hij
ontleedt er de crisis, van wereldbeschouwelijke, vooral dan toch sociale
aard, die de weerslag is van een been en weer balanceren tussen zijn
voorkeur voor het individuele en een door tijdsomstandigheden gewekt
instinct van sociale samenhorigheid. Naast de vraagstukken, die het
leven in maatschappelijk verband oproept, wordt in deze gedichten evenwel het probleem van leven en dood, bestaan en vernietiging, Zijn en
Niet-zijn aangesneden. De moraliserende didactiek uit de vorige bundels
wordt thans verheven tot tragisch levensbesef. Het perspectief wordt,
van existentiEle praktijk, verwijd tot een visie op de existentiele finaliteit, de essentie der dingen.
Anders dan in de gedichten uit de jaren 1932-1933 beschouwt Greshoff, en behandelt hij de polezie thans weer, als een zelfstandig medium.
Eerder dan te overtuigen, wil hij een levensvisie formuleren eerder
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dan een polemist, die onmiddellijke, praktische resultaten nastreeft, wil
hij een dichter zijn, die zich in dienst stelt van een zelfstandige schepping. Boven de gestructureerde gedichtenreeks verkiest hij het, in
Voces Mundi, gestalte te verlenen aan afzonderlijke gedichten, die elk
voor zich een bestaansvisie openbaren, een facet van 's dichters complex
Ik belichten. Niettemin levert de bundel, in zijn geheel genomen, een
vrijwel getrouw en volledig beeld van 's dichters levensbeschouwing.
Formeel kan men bij Voces Mundi gewagen van een lyrische doorbraak
na de didactische rijmen sedert De Najaarsopruiming. Oak durft de
dichter nu weer zonder voorbehoud, in alle ernst, een brede retorische
zwaai te nemen, zo in Een strijdbaar Man, of Een Ziener :
Wanneer de tijden rij p zijn, zullen breed
En zwart de waatren stijgen en deze aarde
Bedekken met een groot geruis
Verder dan waar in 't verste huis
De laatste moeder 't laatste mormel baarde

14.

Een moment van wijsgerige bezinning, na een tijd van welhaast
uitsluitende bezorgdheid om de sociale problematiek, beleeft de dichter
in de driedelige cyclus Een verloren Zoon, uit 1935. Meteen geeft hij
de aanzet tot een synthese van levenservaring en levensbeschouwing, die
hij, in de allegoric Ikaros bekeerd (1938), zal ontwerpen.
De dichter verbeeldt zijn ontwikkeling en het verworven levensinzicht
in drie stadia. Columbus zonder Amerika verbeeldt 's dichters vergeefse
tocht naar de hemel – hier Amerika –, en zijn terugkeer naar de aarde –
het Bens verlaten vasteland. In Heen en Terug bezint de dichter zich op
deze tocht, en onderwerpt hij het eeuwigheidsverlangen aan de kritiek
van de levenservaring. Tellurisch, tenslotte, is een geloofsbelijdenis tot
de aarde, en de onvervangbare waarde van de eigen vrije persoonlijkheid. De bundel is een herhaling, uitbreiding en correctie van Aardsch
en Hemeisch. Het perspectief werd inmiddels gewijzigd. De lief de die,
in Aardsch en Hemelsch, de hemel annexeerde, wordt vervangen door
een dagelijkse trouw, die alle tegenslagen trotseert, en doorstaat. Het
elan van broederschap maakt plaats voor een consequent egocentrisme,
dat als corollarium een volstrekte individuele vrijheid vergt. De hemel
wordt aldus steeds meer losgelaten voor de aarde, wat vastgelegd wordt
in het aards credo, nl. in Tellurisch, waarmee de cyclus besluit.
14 V. G., p. 174.
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De dichter is nu illusielozer geworden, tevens ook minder pathetisch,
nuchterder en rustiger in de uitdrukking. De tierende sarcast uit De
Najaarsopruiming, Pro Dorno en lean-Jacques in 1933, heeft de plaats
geruimd voor de bespiegelende, evenwichtige wijsgeer, die aan het slot
van Janus Bifrons aan het woord komt, en in Een verloren Zoon, op
een kalme, ingetogen toon spreekt.
Na in Aardsch en Hemelsch zijn tellurisme langs dialectische weg
geformuleerd, en dit, in Janus Bifrons en Een verloren Zoon, gepreciseerd en verdiept te hebben, verdedigt Greshoff, tussen 1926 en 1935,
de rechten van de enkeling tegenover de gevestigde machten. Hij voert
een strijd voor individuele vrijheid. De vrijheid ontdekt de dichter binnen
de beslotenheid van het gezin en de vriendenkring. Daar ontsnapt hij
tevens aan het gevoel van kosmische eenzaamheid, waarvan hij getracht
had zich te bevrijden door een Ikaros-vlucht ; hij had het nadien onderdrukt door de lotsverbondenheid van alle aardse wezens uit te roepen,
door middel van de aardse liefde beslag te leggen op de hemel, de dood
tot bondgenoot te kiezen. De dood is v6Or 1938 een occasioneel motief
in Greshoffs poiezie ; pas na 1940 gaat hij domineren. In de periode
tussen 1926 en 1938 interesseert Greshoff zich vooral voor het antwoord
op de vraag : hoe dit aards bestaan, in de gegeven omstandigheden,
draaglijk te maken ?
De periode wordt afgesloten met het „leerdicht" Ikaros bekeerd. Een
„leerdicht" past wel als sluitstuk van een verzenproduktie, die hoofdzakelijk tot doel heeft opvattingen uiteen te zetten, een levenshouding
te rechtvaardigen, misverstanden uit de weg te ruimen, het ongelijk van
de tegenstander aan te tonen, het eigen gelijk te bevestigen, kortom
waarin het gedicht dienstbaar wordt gemaakt aan de boodschap. In
deze veelal didactisch-moraliserende rijmen wordt de autonomie van het
gedicht niet langer gehandhaafd. Achter elk vers duikt de dichter met
zijn menselijke problematiek op, dit vaak met zoveel nadruk en aandrang, dat er niet eens meer sprake is van een zelfstandig poetisch
medium, en de grens tussen dichtkunst en betoog overschreden wordt.
De dichter moet dit gevoeld hebben, want steeds toont hij zich bezorgd
om een kunstige formele afwerking van het vers, de enige techniek die
dit vl'ot „praten oog in oog" differencieert van polemiserend proza.
De bundel Ikaros bekeerd behoort nochtans geheel tot de dichtkunst.
Wat elders betoog was, is bier tot beeld geworden. Beeldspraak en
symboliek worden consequent volgehouden, zodat de dichter zijn bestaanservaring transponeert in de vorm van een allegorie. De kroniek
van Ikaros-Greshoff wordt, van begin tot eind, in de derde persoon
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gerelateerd, aldus meer objectiviteit en een groter onthechting vanwege
de dichter waarborgend. Waar, in Een verloren Zoon, de dichter als
ik-figuur stelling nam, wordt in Ikaros bekeerd een distantie bereikt, die
een betere afronding van het dichterlijk werkstuk verzekert.
In twee evenwichtig opgezette en uitgewerkte, met elkaar corresponderende antithetische delen, Stijging en Val, behandelt Greshoff opnieuw
de tegenstelling aards-hemels. Hij stelt er de balans op van zijn bestaanservaring, fundeert en bepaalt opnieuw zijn existentièle houding, uitvoeriger, breder opgezet, grondiger uitgewerkt dan in Aardsch en Hemelsch. Symboliseert Stijging zijn jeugdperiode, nl. van de eerste ongebundelde gedichten tot en met de gedichten die in Sparsa en Oud Zeer
terechtkwamen, Val verbeeldt de ontwikkeling die inzet met De Ceder,
in Aardsch en Hemelsch Naar eerste dialectisch gefundeerde wereldbeschouwing ontwerpt, en over menige herhaling, verruiming en verdieping, maar ook twijfel, naar de synthese leidt, opgebouwd in Ikaros
bekeerd.
De gebruikte methode is weer die van een dialectische uiteenzetting
met de vijfledige structuur van Stijging komt overeen een vijfvoudige
geleding in Val, onderling streng corresponderend. Het formeel dialectisch spel wordt er eveneens met brio bedreven : retoriek en ironie,
pathos en sarcasme, strenge prosodie en gemeenzame beeldspraak, alliteratie – als verbindend element – en alledaagse taalstof als ontbinden d element – worden er samengesmeed tot een geheel dat de dichter,
sedert ruim tien jaar, steeds evenwichtiger heeft weten te doseren.
Tussen 1917 en 1924 had de dichter Greshoff gezwegen om, met
De Ceder, een periode van dichterlijke vruchtbaarheid in te luiden,
waarboven, als hoogtepunten, uitsteken : Aardsch en Hemelsch, Bij
feestelijke Gelegenheden, Tapis roulants, Janus Bifrons, Voces ZVfundi
en, tot slot, Ikaros bekeerd. Van 1938 tot 1945 kent Greshoff een tijd
van beperkte dichterlijke bedrijvigheid. De afdeling Sparsa (1937-1947)
groepeert slechts een dozijn gedichten. Vanaf 1945 volgen de gedichten
en gedichtenreeksen elkaar, met vrij korte tussenpozen, opnieuw op, om
weer naar twee toppen te voeren, nl. De laatste Dingen en Wachten op
Charon.
Kernthema van de gedichten uit de laatste periode is de dood, het
enige ware probleem, waarmee de meer dan vijftigjarige, elke vorm van
transcendentaal bestaan verwerpende dichter nog te maken heeft.
In Sparsa dialogeert hij, in acht van de twaalf gedichten, met de
dood, of voert hij hem sprekend in. De dichter legt zich neer bij de
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wetenschap, dat de dood het bestaan beheerst. „Neer Hein" bepaalt
het leven hij duldt geen compromis, maar behoedt tevens voor ontgoochelingen, en bevrijdt van het allengs zwaarder wordend bestaan.
Van opstandigheid valt er bij de ouder wordende dichter weinig te bespeuren, maar de doodsangst, hoe sober ook verwoord, of zinvol verzwegen, schuilt in, of achter elk gedicht.
Een terugkeer tot de polemiek op rijm uit de jaren dertig onderneemt
de dichter in de reeks Rammelkast en Rommel pot (1945)'. Hij fulmineert
er tegen de radio, die met zijn constant opdringen van de vluchtige
dingen van de dag, het bestaan overwoekert, en vergalt. De felle, striemende, agressieve, sarcastische toon van deze verzen stempelt ze eerder
tot een pamflet, dan een satire. Meer dan een voorbijgaande betekenis
zal ook de dichter er niet aan hebben toegekend.
Belangrijker is de cyclus De tweede Zondvloed, eveneens uit 1945,
die in de lijn ligt van Aardsch en Hemelsch, Janus Bifrons en Maros
bekeerd. De dichter verbeeldt hier zijn aardse lotsbestemming, in het
licht van de ervaring van de Tweede Wereldoorlog, „De tweede Zondvloed". Hij ziet thans het bestaan als de inzet van een verbeten strijd
tussen een leven scheppende en een leven vernietigende macht. Na een
vergeefse stijging naar de hemel, die in het Niets uitmondde, was de
dichter teruggekeerd naar de aarde, en had er de bescheiden genoegens
en het vele ongerief gelijkelijk aanvaard. Hij kreeg te doen met de dood,
ander wiens hoede hij zich stelde om ongestoord van het restje bestaan
te genieten. Maar de hel breekt op aarde los, de Satan, Hitler, gaat
woeden. In de uiterste nood van een door haat en geweld geteisterde
aarde wordt God ter hulp geroepen, als tegengewicht van de macht der
duisternis. Het lineair, horizontaal perspectief aarde-dood wordt thans
weer gekruist door een verticaal perspectief het krijgt een derde dimensie toegevoegd, nl. God. Toch blijft de afstand tussen de dichter en
God zo groot, dat een middelaar nodig blijkt. De functie en de waardigheid van Gods gevolmachtigde op aarde wordt voortaan, in Greshoffs
poezie, door de Dood bekleed :
't Getal is drie en dat bepaalt ons lot
Drie woorden : aarde, dood en God 15.

Evenals Ikaros bekeerd kunnen wij De tweede Zondvloed, formeel, als
een allegorie beschouwen. In een consequent volgehouden beeldspraak
15 V. G., p. 233.
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en evenwichtig gelede structuur transponeert de dichter er, bij middel
van symbolen, zijn wereldbeeld.
Voor bet eerst sedert Tapis roulants, neemt Greshoff in De Keuze,
uit 1946, zijn toevlucht tot een vrije versvorm, al blijven steunpunten
voor het oor, als eindrijm en binnenrijm, gehandhaafd. Werd de roltrap
van de tijd, in Tapis roulants, ritmisch gesuggereerd door een vloeiend,
vrij voortstromend ritme, bier moet de vrije vorm het beeld van het
onstuitbaar verloop van het leven naar de dood formeel ondersteunen.
De keuze waar het om gaat, is die tussen leven en dood. De dichter
poogt, na Ikaros bekeerd, Sparsa en De tweede Zondvloed, zijn ervaring
van het bestaan met zijn voorstelling van de dood te verzoenen. De
ervaring leert hem dat het bestaan absurd en wreed is, dat de schamele
genoegens die het biedt, niet opwegen tegen de bezwaren. Ondanks die
wetenschap, en in weerwil van het met klern bevestigde bondgenootschap
met de dood, opteert hij bijgevolg, tegen beter weten in, voor het
bestaan. Zo sterk blijken nog steeds de vitalistische drang en de angst
voor de dood. De Keuze is geen betoog te noemen, omdat de gedachtengang er aangeboden wordt onder de vorm van een reeks beeldgeworden
ervaringen. Zo de cyclus dan wijsgerig te noemen is, omdat de dichter
erin peilt naar de wezenlijke kern van het menselijk lot, formeel is hij
erin geslaagd zijn individuele ervaring verbeeldend, metaforisch, d.i.
poetisch, te objectiveren.
In het veertiental gedichten uit de jaren 1948-1952, gegroepeerd onder
de titel Boni allerhande, vinden wij de illustratie van de slotsom, waartoe de dichter in De Keuze gekomen was. Hij valt bier uit tegen de
Tijd, spreekt van de nietigheid en de absurditeit van het bestaan, maar
ook van de liefde die hij dit toedraagt, nu eens in klassieke maten, dan
weer in vrije ritmen. De beelden, waaraan deze gedichten gestalte
geven, zijn evenzoveel projecties van de tegenstrijdige opvattingen en
gevoelens die Greshoff afwisselend soms gelijktijdig – bezielen.
In De Nadagen (1950-195 5) krijgen wij dan weer een groot dialectisch debat, ditmaal tussen de dichter en de Dood in persoon. Het
vertrouwen in de dood krijgt bier als antithese de levensdrang. De
levenswil, door rationele ontleding nochtans als onredelijk en dwaas
ontmaskerd, blijkt sterker dan het doodsverlangen. Formeel wordt de
dialectische uiteenzetting in de vorm van een rechtsgeding aangeboden.
Eerst formuleert de Dood „de beschuldiging", die door de dichter abrupt
onderbroken wordt om „de verdediging" aan te voeren. In een exemplarisch drieluik wordt „de wil tot leven" aan drie personages in hun
„nadagen" geillustreerd, voor wie de dood nochtans een bevrijding zou
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moeten betekenen. Door een dialectisch uitspelen van hoog tegen laag,
goed tegen kwaad verzoent de dichter zich aldus, telkens weer, met het
bestaan.
De Nadagen is, in Greshoffs poEzie, het eerste formeel debat in vrije
verzen. Wat de uiteenzetting hierdoor aan mathematische strakheid
inboet, wint het aan perspectief en visie, die ruimer uitdijen, aan waarachtigheid en levensvolheid. De vrije versmaat, zonder strofenbouw,
past beter dan een streng gelede structuur bij de uitbeelding van een
steeds in beweging zijnd bestaan. Het vers geeft er eveneens blijk van
een vaardig samengaan van retoriek en pathos, humor, ironie en sarcasme, plechtige en gemeenzame taal, waarbij de dosering telkens
verschilt, als de dichter een ander personage aan het woord laat komen.
De bundel De laatste Dingen (1958) betekent, wijsgerig en poetisch,
een uitbreiding en verdieping van de, sedert 1945, gegroeide en verkondigde inzichten. Alle motieven zijn er ontleend aan de interferentie
tussen bestaan en dood. Het bestaan is niet meer dan – een soms lieve
schijn, een vals Zijn. De dood, het zgn. Niet-zijn, wordt daarentegen
als het eeuwig Zijn erkend. De dichter onthecht zich volkomen van
het bestaan om elke illusie aangaande dit vals Zijn, deze fundamenteel
zinloze onderneming, te voorkomen. Op die manier kan hij, zonder
de dupe te worden, er toch van genieten. De verschijningsvormen zijn
slechts een illusie voor onze zintuigen; ze zijn echter nuttig, als troef
in het spel van het bestaan. De dood, het Niets, wordt als veilige haven
beschouwd, waardoor de existentiee angst wordt uitgeschakeld. Niet
opgeruimd wordt evenwel „'t ondeelbaar ogenblik van schrik", waarin
de sprong van het bestaan in de dood plaatsheeft. Op die manier kweekt
de doodsangst een psychische spanning in deze verzen tussen doodsaanvaarding en instinct tot zelfbehoud.
Tegenover de liefde heeft de dichter, uitgezonderd in een enkel gedicht, nl. Uitnodiging tot de Reis, zijn houding grondig gewijzigd : de
aardse liefde is enkel nog een existentieel fenomeen, geen essentieel
object meer.
De onthulling van „de laatste dingen" resulteert in de opheffing van
alle dialectische tegenstellingen in de dood, de „onvervoegde staat van
Zijn". Aileen de polEzie onthult haar getrouwen – de „enkelingen", de
„ingewijden" – het geheim „van de eerste en laatste dingen", nl. dat
het bestaan enkel „een platte parodie van 't leven" is. Na vijftig jaar
dichterschap is Greshoff, in de grond, een aanhanger gebleven van de
ivoren toren, een esthetische individualist, de man die waarheid in
schoonheid ontdekt, niet andersom, in weerwil van wat hij, in De Na293

jaarsopruiming en andere gedichten uit de jaren dertig, wilde doen
geloven.
Poezie en dood worden met elkaar verbonden. De poezie is de band
tussen bestaan en dood, schijn en wezen, het zichtbaar, maar onaantastbaar teken van de eeuwigheid, dat oorsprong en doel verbindt, de lichtcirkel uitgestraald door de duistere kern van de dood. De wijsgerige
opvatting, zoals zij tot uiting komt in De laatste Dingen, kan gekenmerkt worden als een egocentrisch existentialisme : de aarde bestaat
enkel door en in de zintuigen van de dichter, en verdwijnt ook met hem.
De poezie is het teken van de eeuwigheid, het enig essentiele in een
vluchtig bestaan. Aldus fundeert Greshoff zijn levensbeschouwing toch
op een esthetisch vlak :
De Loods
Voor Simon Vestdijk
Tie is het die
Het zwarte zeiljacht poezie
Tussen de sterren ment
Omdat hij alle stromen kent
Van 't firmament ?
Zie hoe het langs de weerschijn Adt
Het schip dat nergens meert
Zie hoe het calligrafisch keert
En wendt
Bevolen door de tijd.
Mijn kind uw kind
Kind van de wind
Verfomfaaid en bemind.
Onder de waterspiegel snijdt
De kiel
Bezwaard met lood
0 ziel
0 dood 16.

Verstechnisch blijft de dichter van De laatste Dingen meestal getrouw
aan het traditioneel verzensysteem. Wel herleidt hij de interpunctie tot
een minimum, past hij het binnenrijm discreter toe, en verzaakt hij aan
16 V. G., p. 322.
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ironic en sarcasme. De terminologie wordt, dit in overeenstemming met
de filosofische inhoud, abstracter.
Een grondige verstechnische vernieuwing brengt Wachten op Charon
(1964). In Tapis roulants, ontstaan tussen 1924 en 1928, in De Keuze
(1946) en in De Nadagen (1950-1955), had Greshoff al eerder verzaakt aan een traditionele versmaat en strofenbouw. Thans ziet hij af
van het rijm, en maakt hij een uiterst karig gebruik van leestekens,
waardoor hij een vrij stromend, meedogenloos voortstuwend ritme
schept, los van iedere vorm van kunstig, dus kunstmatig spel, en dat in
overeenstemming is met de dwingende onderstroom van tijd en bestaan.
Alle traditionele kunstgrepen als ballast over boord gooiend, verzakend
aan elk prosodisch spelelement, poogt hij het grillig voortstromende
leven nabij te komen, en streeft hij naar de grootst mogelijke potaische
waarachtigheid. Humor, ironic en sarcasme wordt geen plaats meer
ingeruimd, evenmin als het vernuftig, maar voos spel met strofenbouw,
maat en rijm in deze verzen, die geen gewoon spel zijn, maar waarin de
dichter, in de letterlijke betekenis van het woord, een strijd voert op
leven en dood.
De dichter bevindt zich aan de oever van de Styx, en wacht op Charon, aan de grens van het Al en het Niets. Zijn dialectisch probleem
formuleert hij in de volgende termen: de these is het bestaan, met het
verlangen als inherent begrip ; als antithese stelt hij hiertegenover de
tijd, die elke verwezenlijking van het verlangen verhindert. De dialectische tegenstelling kan alleen opgeheven worden in de dood : als synthese
poneert de dichter het Niets.
Greshoff gaat de Tijd te lijf, de grote vijand in het bestaan, die alleen
door de Dood, „het nieuwe", kan worden overwonnen. Tijdeloos is
evenwel de poèzie, omdat zij deelheeft aan de levensessentie. De dichter
komt verder in opstand tegen de liefde, omdat zij het bestaan bestendigt,
en aldus steeds nieuw voedsel verstrekt voor het absurd en wreed spel
van het bestaan. Zijn dualistisch pessimisme legt hij bloot in de afdeling
Bulgaarse Rapsodie, een manicheistische veroordeling van het bestaan,
waarin de materie de geest opslokt. Ikaros is bier verre van „bekeerd" ;
hij is enkel, tegen wil en dank, gekluisterd aan de vergankelijke stof,
nl. de aarde. Daarom is het dat, in zijn ogen, de dood de volkomen
rechtvaardigheid kan zijn. Hij betekent immers het volstrekte einde, de
definitieve nacht, de „slaap zonder morgen", het onpeilbare Niets, waarin de dichter, ongeoordeeld, „naar vrije wil" en met welbehagen, voorgoed verzinkt. Slechts daar wordt de gespletenheid, waaronder de
dichter zijn bestaan lang geleden heeft, geheeld :
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o eind van de vergeefse vlucht
o eerste zekerheid : terug in 't doel
O slaap zonder een morgen 17.

Wezen van zijn poiezie
Na voorgaande samenvattende studie van de ontwikkeling van Greshoffs poiEzie, is het ogenblik aangebroken om te peilen naar bet wezen
hiervan.
De poezie van Greshoff is voor een deel moreel bepaalde, voor een
deel levensbeschouwelijk bepaalde ervaringspoezie, bijgevolg bekentenispoezie, in de grond romantisch van inspiratie, maar met classicistische
allures. Het romantisch gevoel in zijn werk wordt getemperd door een
steeds waakzaam ontledend verstand. Zijn poZzie is nooit gewoon passie,
steeds wordt de inspirerende hartstocht aan banden gelegd in een
strenge vorm. Zelfs als hij vrije verzen schrijft – dit is duidelijk in zijn
laatste bundel, Wachten op Charon – merkt men de zorg die hij aan het
ambacht besteedt. Aan taalgebruik en vormkeuze worden gaandeweg
steeds hogere eisen gesteld. De woordkeuze wordt steeds nauwkeuriger
bepaald, naarmate zij zich tot een grotere soberheid beperkt ; de zinsbouw wint aan lenigheid en natuurlijkheid, naarmate alles wat naar
ornament zweemt, wegvalt, de toon directer wordt. De wetten van maat
en rijm worden des te zorgvuldiger in acht genomen, naarmate de
zegging alledaagser wordt en het ritme de spreektaal benadert, naarmate
ook de inhoud van de mededeling gemeenzamer, laag-bij-de-grondser
wordt.
Het poetisch oeuvre van Greshoff vertoont daarom een sterke eenheid,
een gestadige groei en ontwikkelingsgang, wat het de analyticus nochtans niet gemakkelijk maakt, dit werk in perioden in te delen. Geen
breuken, geen plotse crisissen, geen omwentelingen in de groei van dit
dichterschap. Greshoffs verzen weerspiegelen de rustige ontwikkeling
van een mensenbestaan, dat gevrijwaard bleef van hevige schokken. Een
kalme, evenwichtige, tenminste uiterlijk harmonische levensloop hoeft
evenwel geen gewone, saaie levensloop te zijn. De geschiedenis van een
innerlijk leven, rijk aan schakeringen, mits het met volstrekte eerlijkheid en met voldoende talent geopenbaard wordt, kan boeiend zijn.
Naast het debat met zichzelf en de machten die het leven beheersen,
heeft Greshoff bovendien, telkens dit voor hem noodzaak werd, hardnekkig en moedig de strijd gevoerd van de enkeling tegen wat hij
17 Ikaros' Thuiskomst, V. G., p. 357.
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beschouwde als de talrijke belagers van de individuele vrijheid. Er weze,
in dit verband, nochtans aan herinnerd dat Greshoff steeds relatief
onafhankelijk geweest is. Zijn positie van vrijschutter in het journalisme
heeft hem nooit belet van een zekere welstand te genieten. Zijn sociale
,opstandigheid spruit dus niet voort uit een individueel en door het
toeval bepaald gevoel van onrecht. Zijn sociale en didactische poezie
vindt haar voedingbodem in het geestelijk leven van de dichter, dat hij
op de hem eigen manier wenst te beleven, veeleer dan in uiterlijke
gebeurtenissen of levensomstandigheden, die een louter sociaal protest
•zouden hebben kunnen motiveren. In laatste aanleg is Greshoffs protest
enkel een aspect van zijn existentiele opstand, die niet loskomt van een
zeker metafysisch perspectief.
Individualistische lyriek, dus ? Ongetwijfeld. Ik herhaal het, de poezie
van Greshoff weerspiegelt het ontwaken, de groei, de rijpheid, en
tenslotte de trage, maar onafwendbare aftakeling van een ontgoocheld
mensenleven. Verder zij hieraan toegevoegd, dat een sceptische, relativerende, pessimistische karaktertrek van in het begin de dichter gekenmerkt heeft, een trek die, voor de aandachtige lezer, achter elke regel
van deze poezie schuilgaat.
Nochtans zijn er accentverschuivingen – in ieder bewust relativerend
bestaan zijn die te vinden – maar de grondtrekken blijven altijd dezelfde.
Er is, in de eerste plaats, het hemelverlangen, waarvan een aangeboren
en zorgvuldig aangekweekte twijfel al dadelijk de vleugels beknot,
zoniet knakt, wat dus morele, nooit gans geheelde wonden slaat, en de
opstandige toon verklaart, die in deze poezie dikwijls doorklinkt. Berusting en gelatenheid zijn hem, tot het eind toe, vreemd. Het protest,
luid of gedempt, laat nooit af en bepaalt dan ook de veelal niet muzikale, niet-musische klank van deze verzen. De innerlijke gespletenheid,
veroorzaakt door het hemelverlangen en het weten van de ijdelheid
hiervan, komt nog op een andere manier tot uiting. Ze laat de dichter
toe, of, zo men verkiest, ze dwingt hem ertoe, de twee tegenstrijdige
zijden van zijn natuur, vaak tegelijk, in zijn gedichten te openbaren,
zodat dit op de argeloze lezer misleidend en verwarrend kan werken.
Zo zien wij soms in dezelfde bundel, het Ego en het Alter Ego formeel
een zelfstandig bestaan leiden; vaker evenwel prikt, in eenzelfde gedicht,
de dichter met de naald van zijn spot de fraaie zeepbellen door, die
hij zelf, met een onmiskenbaar retorisch talent en een even onmiskenbare
liefde, had opgeblazen. De spanning tussen de twee tegengestelde zijden
van zijn wezen onderstreept de dichter door de constante tegenstelling
tussen de technisch verzorgde, kunstige vorm van zijn gedicht, en de
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alledaagse, nuchtere taalstof. Greshoff trekt zijn toch sierlijke gebouwen
op met de ruwe bakstenen en de specie, die ook dienst doen voor een.
mid denstandswoning.
Alle overige motieven in dit werk laten zich tenslotte herleiden tot
een van de twee grote wezenstrekken, of tot beide tegelijk : het verlangen naar het absolute ; het onverwoestbaar scepticisme tegenover de
wereld en de dingen. Uit deze tweeheid, of tweeanheid spruit de
existentièle angst voort, die slechts zeer voorbijgaand door de liefde, of
ook de liefderoes, geneutraliseerd wordt. Ook het reizen wordt door
de dichter onderkend als een wanhopige, want nutteloze vlucht. Men
ontsnapt niet aan de vergankelijkheid, waar men zich, in dit bestaan,
ook moge bevinden. Het genot van bescheiden aardse voordelen zoals
de liefde van een getrouwe levensgezellin, het wittebrood, de gulden
geuze, de nieuwe haring wordt nu eens in gevaar gebracht door de
naijverige, bedilzieke „buurman", dan weer vergald door de „laffe vijand
Tijd", die aan alles een smaak van as geeft. De ultieme oplossing is,
bijgevolg, al zijn hoop te stellen op de dood, die voorgoed het verscheurde menselijke wezen, vrij en ongeoordeeld, in het Niets zal oplossen.
Ook wisselen, in de opeenvolgende bundels, de momenten van gemoedsuitbarsting en redelijke bezinning elkaar vrij regelmatig af. Echter,
meer dan accentverschuivingen zijn dat niet. Zijn gehele leven lang
komt het streven van Greshoff in zijn polezie erop neer dit leven leefbaar, en, in latere jaren, ook de dood aanvaardbaar te maken, door aan
de ene kant het verlangen aan banden te leggen, aan de andere kant de
ontgoochelende werkelijkheid op te sieren bij middel van de droom ;
al is die nu nog bedrog. Waar het ontvankelijk gemoed dreigt op hol
te slaan, trekt de nuchtere rede, geankerd in het principieel scepticisme,
misschien de teugels aan. Waar echter de werkelijkheid de dichter te
leeg voorkomt, neemt hij zijn toevlucht tot die zeepbel, nl. de Broom,
die bier dan poièzie beet.
L. GILLET
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IN MARGINE

CHOOR EN REI BIJ ABRAHAM DE KONING
In 1612 verscheen bij Adriaen Cornelison te Schiedam Vondels eerste L- later
door hem verloochende – toneelstuk, de tragi-komedie Het Pascha, dat door de
Braba.ntse Kamer Het Wit Lavendel in Amsterdam vermoedelijk in 1610 al was
opgevoerd 1 . In dit stuk voert Vondel twee soorten koor ten tonele : het choor
en de reien. Het choor spreekt in lyrische strofen blijkens de rollenlijst de
leerlijcheyt ofte moralisatie van't Spel' uit aan het einde van de vijf bedrijven.
In tegenstelling met dit anonieme choor dat de handeling als het ware van een
afstand beziet en aktualiseert, staan de Reye der Egyptenaren en de Reye der
Israeliten hun naam verbindt hen aan een van de partiien, hun tekst vormt een
wezenlijk deel van de handeling en binnen het vierde en vijfde bedrijf uiten ze
zich niet alleen in lyrische strofen die uit korte regels bestaan, maar ook in
fragmenten die in alexandrijnen zijn geschreven.
Smit neemt aan dat dit gebruik van choor en reien verklaard kan worden uit
het werk van P. C. Hooft die in Achilles ende Polyxena en Theseus ende Ariadne
alleen chooren, in Granida alleen reien laat optreden : hoewel deze stukken in
1610 en 1612 nog niet gedrukt waren, – de beide eerstgenoemde verschenen in
1614, het laatste in 1615 – veronderstelt Smit dat ze wel waren opgevoerd en
dat belangstellende Amsterdamse dichters de teksten in handen hebben, gehad.
De chooren uit Achilles ende Polyxena en Theseus ende Ariadne en de reien
uit Granida vormen dezelfde tegenstelling als chooren en reien in Het Pascha 2.
In zijn volgende werken, te beginnen dus bij Hierusalem verwoest uit 1620, zal
Vondel nog slechts reien gebruiken, zoals Hooft dit doet in Granida of in de
in 1613 verschenen Geeraerdt van Velzen 3 . In de periode 1610-1620 heeft zich
bij Vondel dus een duidelijke verandering voltrokken ten aanzien van het koor.
Ook binnen het werk van de Amsterdamse medicus Samuel Coster blijkt een
ontwikkeling als bij Hooft en Vondel te hebben plaatsgehad. In zijn eerste
drama, Ithys, dat in 1615 of misschien eerder geschreven werd 4, treffen we
geen choor aan, wel echter een rei die volkomen anoniem blijft en duidelijk
buiten de handeling staat. In zijn Spel vande Rijcke-man, opgevoerd en uitgegeven in 1615, treden de reien uit hun anonimiteit en vinden we de Rey der
1 Vgl. W. A. P. SMIT, Van Pascha tot Noah ; een verkenning van Vondels drama's naar
continulteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. Deel I: Het Pascha-Leeuwendalers, Zwolle 1956 (verder ' afgekort : Smit), p. 31. Voor de tekst van Het Pascha vgl.
WB I p. 159-264.
2
p. 54.
3 smiT, p. 53-56 ; vgl. voor Hooft diens toneelwerk, afgedrukt in F. A. STOETT, Gedichten
van P. C. Hooft, Amsterdam 19002.
4 Vgl. Samuel Costers Werken. Uitgegeven door R. A. Kollewijn, Utrecht 1883.
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Enghelen en de Rey der Maechden ; pas in zijn treurspel 1phigenia, opgevoerd
en uitgegeven in 1617, treden de reien op zoals in Hoofts Geeraerdt van Nelsen 5.
Voor het toetsen van de ontwikkeling van Vondels toneelstijl in de jaren
1610-1620 wordt het belangrijkste vergelijkingsmateriaal ons verschaft door
zijn leeftijdgenoot, medekamerist en misschien zelfs jeugdrivaal Abraham de
Koning. Ook deze is van Antwerpen, week te zamen met zijn ouders om godsdienstige redenen op jeugdige: leeftijd uit naar Amsterdam en vertoont nog de
oppervlakkige overeenkomsten met Vondel dat ook hij voor 1610 een aantal
gedichten beef t geschreven die dienst konden doen op huwelijksfeesten dat
ook zijn eerste dramatisch werk een tragi-komedie was die waarschijnlijk geschreven werd in 1610 7 en dat ook hij verschillende bijbelse toneelstukken
geschreven beef t. Dat hij als overgangsfiguur moet, worden beschouwd en oog
had voor het nieuwe, is al meerdere malen gezegd en in een enkel geval aangetoond 8.
Over een enkel facet van de_ verandering binnen het literaire werk spreekt
De Koning in 1612, wanneer hij als uitgever optreedt van Den Generalen Loop
der Werelt van Johan Baptist Houwaert 9 ; in het voorwoord schrijft hij dan :
eert zyn dichten niet na desen tijd' maer nae Bien tijt, men sach doen met geen
Argus oogen twas doen so pryselijck als t'nu misprijselyck is, eenige uyt heemsche
woorden te stellen.

Klaarder taal nog spreekt hij in de opdracht van zijn Iephthahs ende zijri eenighe
Dochters Treur-spel uit 1615 :
wry sien dat de Rijm-const hedensdaegs opstijght tot grooter eere/ als voor heene
geweest is/ (of insonderheyt tot sulcke volmaecktheyt en suyverheyt) tot welcken
arbeyt wy hoochlijck danck weten/ de Zin-rijckste Poeetenj oft Rijmers van onsên
tijt/ als D. Allegonde, D. V. Koornhert, H. L. Spiegel, K. van .hander, D. Heinzius,
P. C. Hoof', die de Musen hebben geoordeelt te wesen ('tgeen zijn Name medebrengt) 'tHooft der Paten. Dese ende eenige anderef hebben met haere Spelen/
Ghedichten en Liederenf behaelt/ ende behalen een onsterffelijcke naem/ tot eere
en cieraet/ der verdruckte/ en gheen uyt-heemsch-woort-behoevende-Nederduytsche
Tale.

Een slechte keus maakt De Koning bier geenszins ; merkwaardig is in onze ogen
echter dat hij vooral de puristische tendenzen blijkt te waarderen. Duidelijk
5 Vgl. b.v. de tweede scene van de derde handeling waar de Rey van Griecksche soldaten
met koning Agamemnon spreekt.
6 Vgl. voor biografische gegevens : ABRAHAM DE KONING, Tragedi-comedie over de
doodt van Henricus de vierde koning van Vrancrijk en Naverrae, ingeleid en toegelicht
door G. R. W. DIBBETS, Zwolle 1967 en mijn aanvulling Abraham de Koning : van Antwerpen, in 'sdL 11 (1968-1969), p. 126-128. De huwelijksgedichten in Handschrift Anna
Roemers Visscher, K. B. 's-Gravenhage, no 74 G 12. In de toneelwerken van J. s. coLm,
Battaefsche Vrienden-Spieghel (A'dam 1615) en Nederlands Treur-spel (A'dam 1616)
trof ik choor noch rei aan ; wel valt het op dat daar beide stukken 5 bedrijven tellen.
Vgl. voor overeenkomst Vondel-De Koning de in n. 6 genoemde uitgave, p. 29-32.
Vgl. K. L. JOHANNESSEN, Zwischen Himmel and Erde, Oslo-Zwolle z.j. (1963),
p. 39-55.
9 Vgl. over het gebruik van Franse woorden door Houwaert : E. DE BOCK, Enkele opmerkingen over de rijmtechniek en de taal van J. B. Houwaert, in sdL, 3 (1959), p. 182194, vooral p. 193-194.
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springt ook in het laatste citaat naar voren De Konings grote bewondering voor
Hook wiens dramatisch werk juist in 1614 en 1615 gedrukt wordt 10.
Naast gedichten bezitten we van Abraham de Koning 9 toneelstukken, die
geschreven zijn in de periode 1610-1618 een deel ervan werd in de zeventiende
eeuw gedrukt, de overige zijn overgeleverd in het Handschrift Anna Roemers
Visscher 11 . De 9 stukken zijn :
1. Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de vierde, overgeleverd
in hs en geschreven in 1610 waarschijnlijk 12
2. Achabs Treur-spel, gedrukt in 1618, maar geschreven, volgens het
voorwoord, in 1610 aan het slot wordt het echter gedateerd 21 juli
1612 13
3. Iephthahs ende zijn eenighe Dochters Treur-spel, gedrukt in 1615, met
een voorwoord, gedateerd 20 maart 1615 14 ;
4. 'TSpel van Sinne, gedrukt in 1616, met een voorwoord, gedateerd
1 januari 1616 15
5. Hagars vluchte ende weder-comste, overgeleverd in hs en aan het slot
voorzien van de aantekening 'Anno 1616. in januario' 16 ;
6. het spel van de Amsterdamse Kamer Het Wit Lavendel voor het Vlaardings rederijkersfeest van 1616, overgeleverd in hs en in druk 17
7. Simsons Treur-spel, gedrukt in 1618, met opdracht gedateerd 17 april
1618

18

8. Maegden-spel en
10 W. ZUIDEMA merkt in Abraham de Coninck, in Oud-Holland 22 (1906), p. 155-176,
op p. 161 op dat De Koning vooral libertijnen opsomt. Het komt me voor dat De Koning
hen niet noemt om die reden, maar omdat hij – evenals wij – hen beschouwt als goede
dichters.
11 Verder afgekort als hs.
12 Dit stuk in hs p. 59-127.
13 Ik gebruikte zo mogelijk uitgaven `voor Abraham de Koningh'. Achabs Treur-spel.
Op de Reghel : Al is de loghen snel/ De waerheyt achterhaeltse wel. t'Amsterdam, Voor
Abraham de Koning, Konstverkooper aen de Borse. Anno 1618. In de opdracht : `dit mijn
acht jaer geleden gerijmt treur-spel'.
14 Iephthahs ende zijn eenighe Dochters Treur-spel. t'Amsterdam, Voor Abraham de
Koning, Kunst-vercooper wonende op de Beurs, inden Konings-Hoet. Anno 1615. In de
uitgave een lofgedicht van Vondel. Vgl. voor de invloed van Het Pascha op dit stuk
A. VAN DUINKERKEN, Pascha-problemen, in Verzamelde geschriften III, Utrecht 1962, vooral p. 289-290. Ook ZUIDEMA 0.C. p. 161-162. Zinspelingen op Het Pascha vind ik in dit
stuk ook in r. 42, 71-74, 232, 297-301, 519-520, 585-586 etc.
15 'tSpel van Sinne/ Vertoont op de Tweede Lotery van d'Arme Oude Mannen ende
Vrouwen Gast-Huys. t'Amstelredam, Gedruckt, by Paulus van Ravesteyn. Voor Abraham
de Koningh woonende aen de Beurse inden Koninghs Hoedt. Anno 1616.
16 Hs p. 131-190.
17 Hs p. 295-332, maar daar afgeschreven uit Vlaerdings Rederijck-bergh etc. t'Amsterdam, Gedruckt by Kornelis Fransz. Boeckdrucker, wonende by de Zuyder Kerck, Anno 1617.
18 Simsons Treur-spel. Op de Reghel : Wie zyn leet met leet wil wreken/ Simsons
kracht sal hem ghebreken. t'Amsterdam, Voor Abraham de Koningh, Konst-verkooper
wonende op de Beurs, / in den Konings-hoedt. Anno M.DC.XVIIII. De Konings gedrukte
stukken verschenen dus alle zonder dat de naam van de auteur op de titelpagina werd
vermeld. Wel vinden we die steeds elders.
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9. Het tweede Dochters-speeltjen, beide ongedateerd overgeleverd in hs,
waar ze staan tussen 5 en 6 19 ; mischien dat we hieruit mogen afleiden
dat 8 en 9 ook uit 1616 stammen.
Verlaten we ons alleen op de rollenlijsten, dan leidt dit tot de konklusie dat
choor en rei niet optreden in 1, 2 en 6. Dit is .echter onjuist : de teksten zelf
wijzen uit dat in 2 wel degelijk een choor verschijnt. Bovendien : 8 bevat gem
opsomming van de rollen, maar ook in dit stuk vinden we een choor. De zeven
in aanmerking komende stukken van De Ironing willen we hier nu reader bezien
op het gebruik van choor en rei.
2. het begin van I 6 20 wordt gevormd door een Tusschen-sprake (8X8) 21
van Voorsichticheyt en Gherechticheyt, volgens de rollenlijst twee vrouwen, die ook in een strofische dialoog de proloog zeiden. De Tusschensprake van I 6 bevat een algemene beschouwing 'en wordt gevolgd, door
het lied Wel salich zijn de RUcken, dat gezongen wordt door 'Fame die
hier volgens. Zuidema als rei dienst doet, evenals in Het Pascha 22.
I 6 besluit zo het eerste bedrijf. II 7 opent met het lied 0 Mensch ! wat
gaet u aen, door Fame gezongen op de melodie Hebreen speelt 'sHemels
lof uit de vierde handeling van Het Pascha, en wordt gevolgd door de
`Cooren, Voorsichticheyt en Gherechticheyt' (13X4) ! Ook nu wordt
een bespiegeling over het voorafgaande gegeven ; deze scene vormt niet
het slot van II. De laatste scene van IV wordt weer gevormd door een
Tusschen-sprake (8X5) van Voorsichticheyt en Gherechticheyt, Batavia
edel Vrouwe, een lied met duidelijk lerende, moraliserende strekking.
Het lijkt niet te gewaagd, om, gezien II 7, de rol van de twee vrouwen
op te vatten als die van een choor.
3. in de rollenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen `Chooren' en 'Israel..
Rey'. In I 2 spreekt de rei van de Joden. tot Thola en Zarerar en vervolgens tot God. In II 10 richt Israel zich tot God, evenals in III 3 ;
beide malen is het gebed geschreven in sonnetvorm. De laatste maal
wendt de rei zich met een aansporing tot Iephthah ,waarna Israel zich
zelfs in het gesprek mengt. In III 5 sluit de rei zich aan bij de belle
van Iephthah.
De chooren treden in 12 (11X5), II 1 (8X6) en II 5 (10X4) binnen de bedrijven op, in II 10 (8X6) en III 10 (3X8) aan het slot
ervan. Hun teksten zijn steeds politiek of moraliserend van inhoud.
19 Resp. hs p. 195-246 en p. 251-286. Volledige titelaanduiding : Maegden-spel. Over
de gelifkenisse Christi, van't Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase
maegden. En : Het tweede Dochters-speeltjen. In het volgende overzicht wordt elk van deze
spelen steeds aangeduid met het nummer dat het hier gegeven is.
20 I 6 : eerste handeling, zesde scene.
8X8 : 8 strofen van elk acht regels.
22 Vgl. ZUIDEMA, 0.C., p. 161.
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4. in de rollenlijst staat vermeld `Chooren. Sangh'. Deze verschijnen in
II 4 (4X34 (10 korte + 24 lange regels) 1X10 korte) en, aan het
einde van de handeling, in III 3 (5X15). De tekst is sterk moraliserend.
5. in de rollenlijst lezen we `Chooren of gesang'. De teksten zijn aktualiserend en moraliserend. Ze treden op in I 2 (5 X 4) en, aan het slot
van het bedrijf, in I 3 (5X5), II 3 (5X8) en III 3 (7X6).
7. in de rollenlijst worden genoemd 'Rey der Ioodsche' en 'Rey der Phylistynsche'. In I 1 en I 4 worden de reien nog als choor aangeduid.
In I 1 (7X6) spreken de Filistijnen eerst over de malaise die in hun
kamp heerst als gevolg van het onvermogen Simson te overwinnen. De
laatste strofe bevat echter weer een algemene les :
Leert, o Vorsten ! dat de listen
Die oyt Vrouwen herten wisten,
Werden door de wraeck bedacht :
Ghevoet door lust na roode schyven,
'tGhelt can wonder veel bedryven :
0 't gout heeft te grooten, kracht !
In I 4 (3 X 14 (6 korte + 8 lange regels)) horen we de Israelieten eerst
treuren over de liefde die Simson voor Delila heeft opgevat ; weer
volgt echter een algemene les :
0 ghy Landen ! die na desen
Moghet desen handel lesen
Een gheschied'nis over oudt,
Dynen vyandt niet vertrouwt,
Gheen wit ken den Moor-man decken,
Noch den Luypaert syne plecken.
In II 1 (6X8) vragen de Filistijnen zich of wanner de val van Simson
zal plaatshebben ; de laatste strofe is opnieuw van algemene aard. In
III 1 (4X 12) spreken de Joden hun smart uit bij de vertoning waar
men Simson de ogen uitsteekt. De rei van Filistijnen onderhoudt zich
in III 2 ,eerst met de boer, dankt vervolgens god Dagon (3X4) en
spreekt zijn genoegen uit over Simsons ondergang (1X4). In III 3
(9X4) zinger de Filistijnen, juist voordat Simson de tempelzuilen
omrukt, een, hovaardig lied tot de goden. De rei van Joodse vrouwen
klaagt over de dood van Simson en noemt hem de prefiguratie van
Christus (9 X 4) .
8. dit spel is niet in handelingen verdeeld. Vier maal treden er chooren
in op wier teksten steeds bespiegelend en moraliserend van inhoud zijn
(8X6 ; 5X9 ; 5X8 ; 5X7). Voor het laatst verschijnen ze aan het
einde van het stuk.
9. in de rollenlijst worden de chooren genoemd. Ze zeggen de proloog
(9X4), maar dit gedeelte wordt niet tot d:e eerste handeling gerekend.
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In I 5 (7X6) en III 1 (5X6) vormt hun bespiegelende tekst het einde
van de handeling, resp. het stuk, niet echter in II 2 (7X6).
Choor of rei spreekt in alle zeven de hier besproken stukken het slot. Dit, is
niet het geval in Hoofts eersteling, Achilles ende Polyxena, wel echter in zijn
andere werken, tot in Baeto toe. Coster laat de rei optreden aan het einde van
Ithys en van Isabella, niet echter aan het slot van zijn Spel vande Rijcke-man en
zijn Polyxena ; aanvankelijk evenmin in de Iphigenia, maar aan dit stuk werd
later een. rei toegevoegd 23 . In dit opzicht wijkt De Koning dus niet af van zijn
Amsterdamse kunstbroeders.
Afgezien van het laatste bedrijf van elk stuk vormt in de dertien handelingen
van zes werken 24 het choor bij De Koning vijf ma,a1 het slot van een bedrijf,
d.i. in 38 1/2 % van de gevallen. Gaan we hetzelfde na bij Hooft, dan blijkt
dat in diens Achiles ende Polyxena, Theseus ende Ariadne, Granida en Geeraerdt
vanVelsen te zamen zes van de zestien handelingen met choor of rei besloten
worden, 37 1/2 ;% dus, terwijl we bij Coster tot 50 '% komen wanneer we
Ithys, Spel vande Rilcke-man, Aphigenia, Isabella en Polyxena onder de loupe
nemen. Bij geen van drie blijkt in de hier genoemde toneelstukken choor of rei
zich een vaste plaats te hebben verworven aan het eind van een niet-laatste
handeling. In dit opzicht wijkt Vondel wel heel sterk van hen af, want bij hem
worden in Het Pascha en Hierusalem verwoest de eerste vier bedrijven steeds
door choor of rei afgesloten. Opvallend is echter dat in het laatste hierboven
genoemde stuk van Hook Geeraerdt vaniVelsen, álle handelingen met een rei
eindigen, wat later ook het geval zal zijn met Hoofts volgende dramatisch werk,
Baeto. In Theseus ende Ariadne en Granida daarentegen sluit alleen de laatste
handeling met een rei. Bij Hooft valt dus een duidelijk,e wijziging op te merken.
Een zo strakke lijn is bij Coster niet te ontdekken : alleen in de Isabella lijkt
hij konsekwent, waarin immers de eerste vier handelingen niet met een rei
besloten worden.
Het is zeker niet uitgesloten te achten dat we het feit dat De Koning in
Hagars vluchte , ende weder-comste uit 1616 de drie bedrijven laat eindigen met
het choor, moeten verklaren uit, de invloed die het werk van Hooft op hem
gehad heeft : een jaar tevoren had hij immers de lovende woorden geschreven
in de opdracht van Iephthahs ende zifn eenighe Dochters Treur-spel, die bierboven zijn geciteerd. Aan onmiddellijke invloed van Vondel kan ik niet geloven : De Koning kende Het Pascha ongetwijfeld al vanuit de tijd dat de leden
van de Brabantse Kamer het instudeerden, waarschijnlijk dus al uit 1610 de
melodie-aanduiding Hebreen speelt 'sHemels lof uit Achabs Treur-spel wijst
daar tenminste zeker op.
Zeer waarschijnlijk heeft het gebruik van choor en rei door de factor van de
Brabantse Kamer dus de invloed van Hooft ondergaan. In zijn Iephthahs ende
23 Vgl. Samuel Costers Werken, p. 294.
24 No. 8 is immers niet in handelingen verdeeld, en kan dus niet worden meegerekend.
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zijn eenighe Dochters Treur-spel lezen we De Konings waardering voor het
werk van Hooft. In hetzelfde stuk zien we naast elkaar choor en rei optreden
zoals in Het Pascha staat het anonieme, in strof en (van meestal korte regels ;
alexandrijnen tref ik alleen in II 5 aan) sprekende choor door de inhoud van
zijn tekst buiten de handeling, terwijl de reien er duidelijk binnen staan, niet
steeds in strof en spreken en de alexandrijn gebruiken. In Hagars vluchte ende
weder-comste wordt een dergelijk onderscheid niet gemaakt en gebruikt De
Koning alleen een choor. In Simsons Treur-spel treff en we nog slechts reien aan,
die de taak van de vroegere chooren en reien hebben overgenomen.
Blijven we binnen Het Wit Lavendel, dan kunnen we allereerst een verbinding
maken tussen Het Pascha van 1610 of 1612 en Iephthahs ende zijn eenighe
Dochters Treur-spel, in welke stukken zowel reien als chooren met een duidelijk
onderscheiden functie optreden. De factor van de Brabantse Kamer blijkt achter
te lopen bij het gewone lid Vondel : in Achabs Treur-spel vinden we nog louter
chooren, terwijI we ook nog sinnekes en andere kluchtige personages aantreff en
(die in totaal bijna 20 %© van de tekst voor zich opeisen, nauwelijks 1 yo minder
dan de hoofdpersonen A chab en Jesabel). Een tweede lijn loopt vanuit Iephthahs
ende zUn eenighe Dochters Treur-spel misschien via Hagars vluchte ende
weder-comste, waarin weliswaar alleen chooren optreden, maar waarin elke handeling juist door die chooren wordt afgesloten – naar Simisons Treur-spel waar
De Koning slechts reien laat verschijnen. De draad die zo doorloopt naar
Hierusalem verwoest hoeft nauwelijks meer te worden aangewezen.
Bij De Koning was in 1618 dus nog niet het volledige inzicht aanwezig
terzake het gebruik van chooren en reien, jets wat bij Vondel in 1620 wel het
geval blijkt te zijn. Maar De Koning kon in zijn ontwikkeling niet vender meer
dan hij in Simsons Treur-spel is gekomen : wanneer hij de opdracht van het stuk
schrijft, is hij ernstig ziek :
daer by ghelooft dat myn handt meer bestiert wert naer't believen van myn
verdrietighe en pynelijcke Juffrouw Flerezyn als van de vrolijcke en blygeestighe
Sang-Godinnen 25.

En nog geen jaar later, in ja.nuari 1619, sterft hij, zonder nog een toneelstuk te
hebben geschreven waarin de vernieuwing afgerond, had kunnen worden 26 . Uit
zijn toneelwerk blijkt wel dat Vondel binnen Het Wit Lavendel niet een geniale
eenling was, die als enige oog had voor toneelvemieuwing minstens een kamerbroeder liep met hem in de pas.
G. R. W. DIBBETS
25 In de opdracht van Acabs Treur-spel, gedateerd 'den lesten dach September. Anno
1618' lezen we nog : Achabs Treur-spel, van hem/ wiens leven treurich zijnde door syn
quellijcke joht-ziecte'.
26 Een zekere `rijping' kan men misschien ook afleiden uit het feit dat De Koning in
3 en 5 plots pastorale elementen binnenhaalt (in 3 een anonieme herder die Mirja ontmoet,
in 5 herder Ahia en de herderinnen Ada en Drusilla die Hagar op haar weg vindt), wat
hij in 7 niet meer zal doen ; gebruikte hij bovendien in 2 (II 7), 3 (I 2, II 10, III 3 en
III 10), 4 (drie maal in III 4), 8 ( een maal) en 9 (I 1, II 3 (3X)) het sonnet, in 5, 6
en 7 laat hij dit geforceerd aandoend rederijkersgebruik dat we ook in de eerste stukken
van Hooft wel vinden, achterwege.
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BOEKBEOORDELINGEN
Nederduitse Orthographie van Pontus de Heuiter. 1581.
Een inleiding. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968, 8°, 232 blz. (Studia
Theodisca).

G. R. W. DIBBETS,

In de reeks Studia Theodisca, die de firma Van Gorcum te Assen onder fraaie
band en in een verder zeer keurig verzorgde uitvoering op de markt brengt
verscheen dit j aar als achtste bij drage een studie van Dr. G. R. W. Dibbets over
de Nederduitse Orthographie van Pontus de Heuiter ; dit in afwachting dat een
nieuwe uitgave van de betrekkelijk zeldzaam geworden druk van 1581 van dit
tractaat ons de tekst zelf met verdere commentaar bezorgen zal.
Dit werk is een bijzonder welgekomen bijdrage. Het past ten andere uitstekend
in de stroming die zich sedert een paar decennien steeds sterker laat aanvoelen
en breder wordt om de studie van de geschiedenis van de wetenschap en van
haar verschillende disciplines intensiever en systematischer dan ooit te voren
te beoefenen ; ook deze van de filologie. Het is verder bemoedigend vast te
stellen dat, nu er anderzijds met zoveel jeugdig geweld door jonge beeldstormers
tegen alles wat historisch is wordt stormgelopen, toch kalm en onverdroten de
verschillende stapstenen op de door „neerla.ndid" afgelegde weg worden opgezocht, opgediept en met het hamertje van de prospector worden afgetast, afgeklopt en gekeurd.
Om zijn tijd, energie en kennis te hebben willen wijden aan een gelijkaardig
onderzoek op het stuk van de geschiedenis van de neerlandistiek verdient Dr.
Dibbets onze hartelijke dank en onvoorwaardelijke aanmoediging.
Vroegere generaties van „neerlandici" hebben in Zuid en Noord door uitgaven
van, commentaren op, en studies van spellingstractaten, grammatica's, woordenboeken, artes poeticae en rhetorica's heel wat werk geleverd, of nu de resultaten
van hun onderzoek afzonderlijk. verschenen of in reeksverband denk o.a. aan
de verdienstelijke Triviumreeks werden voorgelegd. Toch is het niet overdreven
te beweren dat er nog veel braak land op nijverige handen en kloeke geesten
ligt te wachten, zelfs afgaande op de indruk die men opdoet bij het nagaan
van de thans bestaande en noodzakelijk-gebrekkige overzichten van wat er
sedert ca. 1550 op het stuk van de Nederlandse grammaticale, lexicografische,
lexicologische of literair-critische studie werd geschreven. Want een volledige
inventarisering van wat er als „taalkundige" bijdragen bij ons vroeger geleverd
werd zoals de Engelsen die thans voor hun taalgebied ondernomen hebben –
ontbreekt ons vooralsnog. Evenmin kunnen we wijzen op een grootscheepse
onderneming als deze van de Engelse „Scolar Press" die over een drietal jaar
een reeds nu ingezette reeks van een 365-tal herdrukken van oudere (ca. 15001800) taalkundige werken van allerlei slag beschikbaar stellen Dergelijke
ondernemingen bij de „anderen" mogen ons echter niet toelaten de verdiensten
van pioniers als een Goemans, Verdeyen, De Vos, Kooiman, Verschuur, De
Vooys, Kloeke, Caron en de uitgevers van de Triviumreeks te onderschatten of
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de positieve resultaten van een werk zoals dit van Dr. Dibbets over 't hoof d te
zien. Inventarisering en reproductie van teksten zijn noodzakelijke praemissen ;
de echte vorsersarbeid begint pas waar het oud „grarnmaticaal" werk inhoudelijk
wordt bestudeerd en de mens achter het boek zelf wordt benaderd. En dit is
wat Dr. Dibbets in deze studie doet, nl. een grondige behandeling van het leven
van P. de Heuiter leveren en de resultaten van zijn onderzoek van De Heuiters
spellingsboek en van zijn fonologisch systeem voorleggen. Dit gebeurt met
grondigheid en critische zin en tevens met een ruimheid van geest en menselijk
aanvoelen die in een studie als deze niet misstaan. En deze arbeid is goed
besteed. Pontus de Heuiter is een verdienstelijke figuur uit de wereld van de
zestiende-eeuwse filologen.
Pontus de Heuiter (1535-1602), een Zuid-Hollander uit Delft, was de eerste
Noordnederlandse spellingspionier. Niet dat hij eerst en vooral een taalkundige
was ; hij was een polygraaf die zich bijzonder op het gebied van de geschiedenis
onderscheidde. Nochtans is hij tevens een merkwaardige figuur in de geschiedenis
van de neerlandistiek niet alleen omwille van zijn opvattingen inzake de spelling
van het Nederlands, doch ook omwille van zijn streven naar een „algemene" en
zuivere Nederlandse taal. Pontus de Heuiter studeerde te Delft, Leiden,
Mechelen, Brussel en Parijs. Priester gewijd, denkelijk in 1567, beldeedde hij
verschillende geestelijke ambten in 't Zuiden zowel als in 't Noorden (o.a. te
Gorinchem, te Delft, te Deventer, doch ook als pastoor te Jabbeke (bij Brugge),
te Brussel, als „pastoor van St.-Jans-Gasthuis", te Sint-Truiden.) Door deze
zwerftochten ten gevolge van de godsdienstige woelingen zowel als van zijn
reizen in verband met zijn historische studies komt hij in persoonlijk contact
en wordt bekend met de taal die in deze verschillende „contreien" van Noord
en Zuid werd gesproken.
Treffend is .dan ook dat P. de Heuiter, in tegenstelling met zijn Zuidnederlandse voorgangers op 't stuk van spellingshervorming, nl. J. Lambrecht en
A. Sexagius, streefde naar een algemene, eenparige spelling van 't Nederlands,
die tevens een vereenvoudigde, versoberde spelling zou zijn, zoals hij overigens
streefde naar een eenheidstaal, „een vorm van algemeen beschaafd", waarin
hoofdzakelijk elementen zouden overgenomen worden uit de dialecten die hij
van huize uit of door persoonlijk contact had leren kennen.
Zijn opvattingen en concrete voorstellen inzake de spelling van het Nederlands (en het Nederlands taalgebruik) zijn vervat in zijn Nederduitse Orthographie dat is : Maniere houmen opreht Nederduits spellers ende schriven zal niet
alleen nut ende nootelic die opreht begeren te schriven maer al die zulx de
ioincheit zouden te leren, bij Plantin te Antwerpen in 1581 verschenen.
Was het eenvoudig het schouwspel van de toenmalige verwarring op 't stuk
van de spelling van 't Nederlands dat aanleiding tot 't schrijven van dit werk
was ? Was zijn kennismaking met 't werk van de Brabander A. Sexagius of
wellicht contacten (toen hij pastoor te Jabbeke was) met de Brugse schoolmeester
A. van der Gucht een spoorslag voor hem om zich eveneens met dit probleem
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in te laten ? Of speelde zijn verblijf in 't buitenland (o.m. te Parijs waar de
spellingsoorlog ook nog niet uitgevochten was) bier eveneens een rol ? Wie
zal het zeggen ? In elk geval zijn bijdrage tot regeling van de spelling van het
Nederlands is in feite een merkwaardig stuk. Hij beoogde wezenlijk hetzelfde
als een Sexagius : algemeen gezien voor het weergeven van de gesproken taal
de gewone: Latijnse lettertekens te gebruiken met dezelfde klankwaarde als deze
die ze in 't Latijns gebruik van hun dagen hadden. Het grondig en wezenlijk
verschil echter tussen Sexagius (en ook Lambrecht) en P. de Heuiter ligt hem
hierin dat Sexagius uitging van een streektaal, het Brabants, terwijl P. de Heuiter
het schrijven van een algemeen Nederlands beoogde en meteen een Nederlandse
algemene en eenparige spelling voorstelde. En dat was revolutionair in deze
dagen !
Het moeizaam verzamelen en oordeelkundig hanteren van de hierbij passende
historische en taalkundig-historische gegevens, de haarfijne ontleding en grondige
bespreking die Dr. Dibbets van de opvattingen en voorstellen van De Heuiter
in klare en leesbare taal geeft maken van dit werk een modelstudie.
J. F. VANDERHEYDEN

De brief wisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising fr. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door HARRY G. M. PRICK.
(Achter het boek. Nederlands letterkundig museum 1968.)
Uit zijn onuitputtelijke pak van Sjaalman heeft de „Thijmoloog" .Prick op zijn
zorgvuldige wijze de brieven uitgegeven, en toegelicht, die in de jaren 1883-1904
over en weer gingen tussen Lod. van Deyssel en de acteur Arnold Ising Jr. Die
correspondentie is een monument geworden van onwankelbare wederzijdse
vriendschap. Op talrijke plaatsen blijkt, dat Ising, zijn vriend Van Deyssel vurig
vereerde, en dat geen van zijn vele vrienden uit de Tachtigersfeer (Witsen,
Van der Goes, Mendes da Costa etc.) zeweel voor hem betekende. Daarom is
het hoogst bevreemdend dat ond:er Van Deyssels vele geschreven vriendenbeeltenissen z:elfs het vluchtigst portret van Ising ontbreekt. Dit is een probleem dat
om een oplossing vraagt en Prick is zich dit ook bewust geweest. Volgens hem
zou de oplossing deze zijn, dat de afwezigheid van Ising in de verschillende
gedenkschriften slechts schijn is :
„Wel hij is toch al blijft hij ook onzichtbaar enkele malen in Van. Deyssel's
herinneringen aanwezig. Wie met aandacht van de tussen Van Deyssel en Ising
gevoerde briefwisseling kennisneemt, zal er geen moeite mee hebben am Van.
Deyssel's omgang met Ising te denken, daar waar de Gedenksehriften zich bezighouden met de vriendschap tussen Van Deyssel en Albert van Overbeke, een
vriendschap die voortkwam uit persoonlijke sympathie."
Ook een passage uit dezelfde bron, die Van Deyssels gevoelsbetrekking tot
de lucht betreft, wordt door Prick gelezen als zinspelend op de ideale verhouding
tot Ising : „Naar niets kijk ik met meer ongerept vertrouwen dan naar de lucht,
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vertrouwen, dat hetgene; waarnaar ik kijk, mij niet zal kwetsen. Altijd veranderend of veranderd heeft de lucht mij lief in hoar lijdelijkheid. Zij bewijst
mij de grootste weldaad, door mij nooit zeer te doe:IC
Tenslotte wordt de passage uit de Rembran.dtbund.el over de „halve-kunstenaarsnatuur" van Titus door Prick opgevat als doelend op Ising. Hij voegt bier aan
toe : „Dat wij ons niet aan een onhoudbare interpretatie schuldig maken,
wanneer wij hieruit lezen dat dit portret van Titus, Op dew wijz,e, Van Deyssel
dierbaar was omdat hij in deze voorstelling de es,sentiele trekken van een
beminde vriend ontwaarde, zullen wij nu niet nadei toielichten. De brieven van
Ising alsook de van hem bewaard gebleven portretten bevestigen de juistheid
van deze interpretatie keer op keer."
Wat ons treft in deze verzekeringen is de afwezigheid van ook maar een
zweem van twijfel, we moeten dit alles geloven op het ontegenzeggelijk grote
gezag van de expert die nu al jarenlang dag aan dag geleefd heeft met de
overvloed van intieme bescheiden uit het Van Deysselarchief. Het is dus, zeer
wel mogelijk dat Prick volkomen gelijk heeft, maar ik ben daarvan zonder meer
niet overtuigd. De bewuste stellingen worden nergens bewezen en zelfs niet
met argumenten aanvaardbaar gemaakt. Misschien ontbrak Prick daarvoor de
ruimte en zal dit alles in een toekomstig tijdschriftartikel worden geadstrueerd.
Het bevreemdt mij ook, dat hij een verklaring van die veronderstelde geheimzinnige indirectheid in de mededelingen over Ising overbodig achtte. Die verklaring zou, bijv. kunnen uitgaan van uitingen als : „Mietje van der Vliet nu
precies en `indringend', – (...), haar indringend te beschrijven, ik zal er wel
niet toe komen, want ik heb zeer te kampen met dat gevoel, dat het niet mag."
„Misschien vind ik wel de mooiste dingen in schilderkunst de dingen van
teed ere lief de en juist weet ik daaromtrent bij ervaring, dat die haaltjes niet
gezet zijn zonder dat een intieme misdaad werd begaan, niet zonder dat als
ware het een groep heilige vlammen, die zich verzetten, door een koelen slag
van zegevierende prostitutie werden neérgeslagen." „Ik heb altijd gedacht, dat
het iets min of meer goddelijks was en dat de tegenkanting de manifestatie
was van een altijd bestaan hebbende wet, die verbiedt het goddelijke te ontblooten." (Gedenkschriften, uitgave Prick, I 43-44). Dat de vriendschap voor
Van Deyssel iets heiligs was, blijkt bijv. op p. 301, Verz. Opstellen IV.
Misschien wilde Van Deyssel niet openlijk schrijven over Ising, omdat het
streven naar waarheid hem dan zou dwingen ook Isings tekortkomingen te
onthullen, wat hij scherp in zichzelf veroordeelde in zijn gedachtenis van zijn
vriend Diepenbrock : „Wat daar stoat is waar. Maar de vraag is niet wat waar is.
Er is zoo veel waar. Dit is namelijk waar bij overziening. Maar iemand, van wie
men houdt, moot men niet overzien. En zeker niet als men over hem of tot hem
spreekt wanneer hij niet meer antwoorden of terug-denken kan." (Gedenkschriften II 613 Werk der laatste jaren 257).
En moeten we nu werkelijk bij het relaas van de relatie Van DeysselVan Overbeke herinnerd worden aan de diepe vriendschap tussen Van Deyssel
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en Ising ? Ik zie wel enige overeenkomst : de vormelijkheid in de omgang, de
afkeer van gemoedelijkheid, maar hoe groot was het verschil : „Deze Overbeke
stond nergens vender buiten dan buiten de letterkunde." Vermoedelijk was de
vriendschap zeer oppervlakkig. Vooralsnog acht ik het voorts een gewaagde
constructie van Prick als hij, zonder enig concreet argument, in die prachtige
passage over Titus, de zoon van Rembrandt vereenzelvigt met de gestorven
vriend Ising : „Welke eigenschappen van Ising bepalend zijn geweest voor de
innigheid en gratie van deze vriendschap, heeft Van Deyssel haarfijn aangegeven
toen hij, nog geen jaar na Ising's afsterven, in de Ermitage te Sint Petersburg
tegenover Rembrandt's Titus met de bruine nuts kwam te staan." Schatte Van
Deyssel de artistieke gevoeligheid van Ising zo hoog, dat wat van Titus gold,
ook van Ising gezegd mocht worden : „een halve-kunstenaarsnatuur in den zin
van een mensch, die de fijnheid en de gevoeligheid van een kunstenaarsnatuur
heeft, maar niet de kracht om die fijnheid en gevoeligheid tot iets objectiefs
buiten zich, tot een kunstwerk, om te zetten ; een, die met zijn gevoel alles
begrijpt, wat den volledigen kunstenaar bezig houdt en interesseert, alle gedachten
en natuurverschijnselen van het hooger ziele-leven, maar die het vermogen mist
deze eigenschappen buiten zich te toonen." ? Zeker, Ising had buiten zijn middelmatig acteurstalent bepaalde artistieke hoedanigheden : hij verzamelde bijv. een
kleine collectie goede schilderijen en etsen. Maar was hij wel zeer ontvankelijk
voor de kunst van Van Deyssel, maakte hij ooit treffende opmerkingen over de
publikaties van zijn vriend, die hij alle ten geschenke kreeg ? De volgende passus
uit brief 56 (I 75) is in dit opzicht niet bemoedigend : „Ik deed u de zending
van mijn roman ; daarop andwoordet gij met dien brief, die wel zeer lief en
buitengemeen was, maar waaruit meer menschen-vriendschap dan kunstappreciatie
sprak. Ge schreeft zelf, dat ge den roman nog niet geheel had doorvoeld." Ook
een uiting van Erens wijst in die richting : „Schrijven deed hij niet en hij sprak
ook weinig over literatuur, maar de dingen van het dagelijksch bestaan besprak
hij met gevoel en fijnen observatiegeest." (Vervlogen jaren, ed. Harry G. M.
Prick, 251).
Waarom, vraag ik mij af, betekende een samenzijn van de beide vrienden ook
voor Thijm zo veel ? Waarover liepen hun gesprekken ? Betroffen die heus
hoofdzakelijk kunst en literatuur of genoot Thijm bovenal van de humor van
zijn vriend en zonde hij zich in de nooit verkoelende veneratie en vriendschap,
nooit gelaedeerd door een zweem van rivaliteit ? De briefwisseling beantwoordt
die vragen niet.
Dit zijn zo enkele bedenkingen die in mij oprezen, maar die Prick wellicht
in een ommezien zou kunnen wegvagen met behulp van een enkele greep in
zijn arsenaal. Hoe dit zij, het boek blijft een waardevolle aanwinst, ook voor
de literatuurgeschiedenis, maar in de eerste plaats toch voor de toekomstige
biografie van Van Deyssel. Voor Prick zal de grootste voldoening zijn, dat hij
in het licht heeft mogen geven wat Van Deyssel zelf zo graag had willen
publiceren en dat hij door dit monument van onvergankelijke vriendschap, dat
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voor Thijm niet minder pleit dan voor Ising, een onomstotelijk tegenwicht
gelegd heeft in de schaal waarop de mens Karel Thijm zo vaak werd gewogen
en te Licht bevonden. En ook daarmee heeft hij de kleine schare opnieuw aan
zich verplicht.
De lief de warmee Prick zich van zijn taak heeft gekweten heeft het boek met
kostbare toevoegingen verrijkt. De literatuurhistorie is gediend met de facsimile's
van brieven en documenten en met de portretten van bekende tijdgenoten ; in
het menselijke vlak zijn van grote waarde de foto's van Van Deyssels woningen,
de portretten der correspondenten, die van Mevr. Alberdingk Thijm, de muze
van Frank Rozelaar, en niet minder de innemende beeltenissen en vertederende
briefjes van „die Dritte im Bunde", de nu voor altijd onvergetelijke Mien IsingOtten, Nols aanhankelijke levensgezellin en Karels vriendin voor het leven.
Assen, december 1968.

F. JANSONIUS

Couperus 19# Van Deyssel, een chronische konfrontatie in beschouwingen,
brieven en notities uitgegeven en toegelicht door KAREL REIJNDERS.
(Athenaeum – Polak i& Van Gennep – Amsterdam, 1968.)
De bedoeling van de titel van deze lijvige Nijmeegse dissertatie, waarop Karel
Reijnders cum laude bij Prof. Meeuwesse promoveerde, wordt op de pagina's
455, 19 en 23 aldus omschreven „Couperus bij Van Deyssel, dat doelt op de
bijna bestendige aanwezigheid, op de voorgrond of op de achtergrond, van de
ene grote schrijver van Tachtig in de geest van de andere." „nooit heeft
Van Deyssel Couperus waargenomen zonder ook zichzelf te zien, en nooit heeft
hij over hem geschreven zonder het mede over zichzelf te hebben." „bij zijn
konfrontatie met Couperus heeft Van Deyssel ontdekkingen gedaan die voor
hemzelf van wezenlijk belang zijn geweest (ik denk aan die van het moment
van de Sensatie)."
In het proefschrift wordt nagegaan, wat de mens en de schrijver Couperus,
zoals Van Deyssel die ervoer, in diens geest hebben teweeggebracht, en Welk
beeld van Couperus daaruit in Van Deyssels geschriften resulteerde. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de onwaardeerbare steun van de beheerder van
het Van Deyssel-archief, Harry G. M. Prick, die een overvloed van bescheiden
beschikbaar stelde. De door Van Deyssel gepubliceerde kritieken over Couperus
worden bier met doorhalingen en verbeteringen naar de handschriften afgedrukt.
Ze worden toegelicht en chronologisch samengevoegd tot „een verhaal-in-dokumenten". Tot die documenten behoren voorts talrijke dagboekfragmenten en
notities. De aantrekkelijkheid van de uitgave wordt verhoogd door portretten en
facsimile's van handschriften en brieven, en de bruikbaarheid wordt zeer gebaat
door omvangrijke registers. Het kloeke boek van niet minder dan 667 pagina's
bestaat uit negen hoofdstukken, waarvan het derde en vierde (Eline Vere en
Extaze), het achtste („Postume konfrontatie") en het negende („Afronding en
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samenvatting") wel de belangrijkste zijn. In het laatste hoofdstuk , wordt o.a.
een onderzoek ingesteld naar Van Deyssels „Kritische methoden en normen".
Uit de handschriften is Dr. Reijnders gebleken, dat Van Deyssel „al zijn werk
meteen in definitieve versie heeft geschreven, zonder klad" „in het algemeen
getuigen, ook zijn korrekties van doortastend beslissen, vaak zeer snel, zodat een
woord dikwijls al vervangen werd voordat het volledig geschreven werd."
Conclusie : „Van Deyssel was een ongemeen virtuoos en trefzeker auteur, die
zijn niet eenvoudig en vaak zeer gecompliceerd proza zonder moeite en zonder
noemenswaard aarzelen heeft neergeschreven, meteen wetend wat hij wilde
zeggen en hoe hij het wilde formuleren." Dit mag ons verrassen, verbazen
kan het niemand die zich A. Roland Hoists woorden herinnert : `Hij spreekt
zoals maar weinigen ooit schreven.' Opmerkelijk is het bovenal bij „een auteur
met zoveel remmingen."
Terecht beschouwt Reijnders Van Deyssels opstel over Extaze als „een van de
belangrijkste dokumenten" van zijn boek : „Bij het kristallizatie-proces van.
Van Deyssels mystieke bevindingen heeft Couperus' roman Extaze .een katalyzerende invloed gehad van ongemene waarde. Aldus kreeg het verhaal in de ogen
van Van Deyssel kwaliteiten die andere ook bewonderende – lezers er niet
konden terugvinden." De beschouwingen die dr. Reijnders hieraan en aan de
ermee verbonden begrippen : sensatie, extase en sensitivisme heeft gewijd, behoren mee tot de waardevolste gedeelten van zijn dissertatie. Daartoe reken ik
verd er de pagina's 514-565, waarin de auteur zich rekenschap geeft van Van
Deyssels kritisch systeem.
De titel van het boek stelt feitelijk een psychologisch, zo niet psychiatrisch
probleem. Nadat Van Deyssel Eline Vere gul had geprezen, waarvoor Couperus
hem zijn warm,e dank had gebracht, begon met het opstel over Extaze de voor
Couperus en diens lezers verbijsterende ambivalentie in Van Deyssels oordeel
het beurtelings, soms zelfs in een ad.em, uitbundig prijzen en hooghartig verguizen. Voor de latere romans is zijp: lof meestal maar matig, uitgezonderd voor
het derde deel van De berg van licht. Veel op zichzelf onverklaarbaars zou
volgens Reijnders duidelijk worden, als men Van Deyssel met hem beschouwde
als een karakteristiek vertegenwoordiger van het psychologisch type van de
schizothym.
Door zijn remmingen en daaruit voortkomende perioden van improductiviteit
had Van Deyssel bijna een jaar nodig gehad voor het schreven van het opstel
over Eline Vere, en bijna drie jaar voor de ontboezeming over Extaze. Zijn
enthousiasme over de literaire waarde van de laa.tste roman ging gepaard met
ernstige twijfel aan Couperus' ingewijd zijn in de .sferen van Sensatie en Extase,
die Van Deyssel geneigd was als zijn persoonlijk domein to vin,diceren.
Bij even en ander veroorloven we ons nu enkele kritische kanttekeningen. Zo
is het jammer, dat Reijnders zijn verhelderende bespreking van het begrip
„sensatie" niet heeft ingeleid met de bondige definitie van de hand van Prof. dr.
J. Kamerbeek : „Sensatie" heeft hier een zeer praegnante zin : niet maar
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gewoon „gewaarwording", doch het vatten van een onzinnelijk object met de
intensiteit en de onweerlegbaarheid van leen lichamelijk gevoel." („hier" d.w.z.
bij Huizinga, die verklaarde de term aan Van Deyssel te hebben ontleend)
(„Huizinga en de Beweging van Tachtig", Tijdschrift voor Geschiedenis, 67ste
j aargang, 1954) .
In zijn talloze uitingen over de verschijnselen, : sensatie en extase is Van
Deyssel helaas niet altijd consequent. Zo verklaart hij ergens, ' t de sensatie
bij hem het eerst geboekt weed in Menschen en Bergen, maar elders verwijst
hij naar de episode in De kleine republiek „waar, in het Bosch van Scheye, de
grijze-jongen voor het eerst door Willem gezien wordt." Reijnders meent nu de
door Van Deyssel bedoelde passage te hebben geciteerd, maar onthoudt ons,
mijns inziens, het essentiele ; alleen zijn tekstdeel : „Hij bewoog aan, zachtjes,
gaande in Willems blik, naderend Willem, donker, veel, en als vreemd hem
bekend" (cursivering van mij), bevat ieen spoor van sensatie. Veel intensiever en
langduriger duet die zich voor in het tekstgedeelte, een pagina verder, dat
begint met : „Hij zat maar te kijken..." en eindigt met : „Want hij was de tijd
kwijt geweest en dacht dat 't al lang geleden was dat hij er met hen over gesproken had." (De kleine republiek, 2e druk, p. 331-332).
Ook Reijnders' belangrijke bespreking van Van Deyssels kritische methode
geeft aanleiding tot enige opmerkingen. Die bespreking gaat uit van een drietal
„programmatische passages", voorkomend resp. op pag. 97 van de eerste, pag. 21
van de zesde en pag. 104 van de derde bundel Verz. Opstellen. Dat laatste
fragment, beginnend met : „Ik ga zoo te werk..." kostte Reijnders begrijpelijkerwijze het meeste hoofdbreken. Het zal wel moeten worden gelezen in het Licht
van de laatste alinea op dezelfde bladzijde en bevestigt dan, dunks mij, Reijnders'
aarzelende conjectuur, dat Van Deyssel bij die „fluiden" aan „gevoel en verbeelding" dacht. Misschien is Reijnders de ontnuchterende „rectificatie" van
XI, 237 ontgaan ; zo niet, dan beef t hij zich daardoor terecht niet van de wijs
laten brengen. Met de functie der „zintuigen" in Van Deyssels impressionistische
kritieken heeft de auteur kennelijk geen raad geweten. Ik heb de indruk, dat hij
Van Deyssels min of meer cryptische kritische formuleringen te verstandelijk,
te weinig intuitief benadert. Zo mis ik om te beginnen de verklaring, dat het
woord „zintuigen" metaforisch moet worden begrepen. Hoe verhelderend zou
bier een citaat uit E. R. Curtius' Kritische Essays zur Europãischen Literatur 2,
243 hebben gewerkt, waar van de aan Van Deyssel treffend verwante essayist
Charles du Bos wordt gezegd : „Du Bos besaf3, was er einmal an Watteat riihmt :
eine sinnliche Organisation von solcher Feinheit, dais sie bis zur Vergeistigung
ging. Mit Keats hatte er sagen kOnnen : o for a life of sensations rather than
of thoughts. Im sinnlichen Eindruck war ihm etwas UnerschOpfliches gegeben.
Er wul3te es : `Le point de depart du travail de l' esprit est presque toujours chez
moi une sensation, une sensation qui rdeve la plupart du temps de la sensibilite
intellectuelle, mail qui est aussi precise et aussi puissante que les sensations qui
nous arrivent par les seas ; l'intensite de la sensation lest telle qu'elle se
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communique a lime tout entiere, et sous la plenitude de l'afflux l' emotion
jaillit aussitOt.' (23 oktober 1917) Wenn hier die Sinnesempfindung mit der
`intellektu.ellen Sensibilitae gleichgestellt wird, ist ein realer Sachverhalt getroffen, wenn auch vielleicht nicht ganz befriedigend bezeichnet. Hat aber die
heutige psychologische Terminologie ein Wort dafilr ? Ich bezweifle es. Eher
diirfte das Gemeinte ein Analogon zu den Innern Sinnen' sein, von denen die
Mystiker so viel zu sagen wissen aber freilich nicht auf der mystischen, sondern
in der poetischen Ebene. Diese Sinnlichkeit ist vom Intellekt geschieden wie
Wasser and Feuer. Aber sie ist mit Geistigkeit durchdrungen." Ik heb bezwaar
tegen een verwarrende voorstelling als deze : „Aandoening van het gemoed gaat
bij Van Deyssel innig gepaard met aandoening der zinnen en omgekeerd." Hier
wordt het woord „zinnen" beurtelings wel en niet metaforisch gebezigd. (p. 534)
Op pag. 543 wordt inzake de onderscheiding van „ziel" en „geest" „een
toenemende ftequentie van het eerste woord geconstateerd „in de periode van
de jaren negentig." „Het is geen wonder," zegt dr. Reijnders, „dat hij juist
in die jaren nauwelijks moeite zal doen om de sfeer van het lichaam te onderscheiden van die van de ziel, omdat beide dan samenvallen : „Daar mijn
lichaam tegenwoordig mijn ziel is" en „Bij het leven in de richting der Goddelijkheid verzinnelijkt de Ziel zich. De Ziel wordt een met het lichaam."
(Rozelaar, 184 en 206). In haar algemeenheid is die verklaring over „de jaren
negentig" misleidend en ongeoorloofd ; er is nl. geen twijfel mogelijk, dat het
samenvallen van ziel (geest) en lichaam in Frank Rozelaar (1897-'98) van heel
andere aard is dan in de kritiek over Vosmeer de Spie (112, 192) (1893) : „het
licht- en veel-geraakte en sterk-bewarende, gepassioneerde ziel-lichaam, het alseen-magneet-in-zijn-omgeving geestlijf, van den schrijver." Deze tekst is „profaan" vergeleken bij de Rozelaar-passages ; hier domineert het lichaam, in
Rozelaar de ziel. De stijl van Frank Rozelaar is dan ook geheel verschillend. In
de opstellen over Gorter en Vosmeer de Spie zijn de zintuigelijke indrukken
primair en worden gedoopt in, veredeld door de nog niet streng onderscheiden
geest of ziel : in Frank Rozelaar gaat het lichaam te loor in de Ziel (met een
hoofdletter !). Om dezelfde reden is de vereenzelviging van de strekking van
Van Deyssels „goddelijk avontuur" naar aanleiding van De Berg van Licht met
hetzelfde Rozelaar-citaat onaanvaardbaar ; de zienswijze met betrekking tot die
roman van Couperus staat veel dichter bij de beschouwing over Rubens (IX, 31),
en dan acht ik de laatste nog het minst „profaan".
In het hoofdstukje over „het gouden bestanddeel" (549-554) zou een strenge
onderscheiding van, als ik het zo mag aanduiden, de beziging van de woorden
„goud" en „gouden" in hun „sublieme" en „niet-sublieme" zin gewenst zijn
geweest. Het verbaast mij ook, dat Reijnders „het off en gouden blink-vlak" (III,
104) niet tot uitgangspunt neemt ; deze passage is, dunkt mij, de eerste
principiele aanwending. De schrijver is zich de meerzinnigheid van dat veelvuldig
opduikende woord „goud" wel bewust (p. 554), hij beseft wel „dat niet alles
goud is wat daar blinkt", maar hij doet Loch ook niet de minste poging een
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toetssteen te formeren en die aan te wend :en, hoewel dat in het algemeen zeker
mogelijk zou zijn. En de bespreking van althans een of twee twijfelachtige
gevallen zou het probleem in kwestie hebben verduidelijkt. Raadpleegt men nu
het onvoiprezen register in voce „goud (en bestanddeel)", dan verwijst p. 212
ons tot onze verbazing naar plaatsen die met het probleem van het „gouden
bestanddeel" niets te maken hebben (bijv. „het goud- en blaauw lichte koepeldak
van haar hemel"). Voor het doorgronden van Van Deyssels esoterische terminologie is scherpzinnigheid alleen niet voldoende ; naar onze bescheiden vermogens
moeten we de Meester pogen te verstaan met „het gevoelend begrip en het
begrijpend gevoel." (IV, 269).
Op p. 523 wordt verwezen naar mijn monografie Lodewijk van Deyssel (Lochem, 1954), maar de door de schrijver gegeven voorbeelden passen niet bij de
daar gebezigde terminologie. Terecht distancieert dr. Reijnders zich nadrukkelijk
van de lieden, die nog altijd bevangen zijn in de waan, dat Van Deyssels impressionistische kritieken „ons niets meer te zeggen zouden hebben." Evenmin is
Reijnders op de hand van degenen, die nog rotsvast geloven in Van Deyssel als
„de pure estheet". Voor impressionisten, en dus ook voor Van Deyssel, waren
personificaties weliswaar geen personae gratae, maar ze komen wel bij hem voor,
bijv. de zwarte, de rood-zwarte haat"
84) en „De groote tragedie in La
Terre, hoog en recht, heft het starre gelaat ..." 136). Het is ook niet waar,
dat Van Deyssel het oxymoron niet zou hebben gekend en dat zou trouwens
ook uit de impressionistische theorie niet kunnen worden afgeleid ; ik laat het
bij twee voorbeelden : „mijn lachende smart en mijn schreyende vreugd" (I I-, 19)
en Gedenkschriften (editie Prick) I, 35 : „een groote gele kast, herolek knusse
ouderwetsche postwagen" (de Amsterdamse diligence). Met voldoening zal dr.
Reijnders vernemen, dat wijlen Prof. Gerard Brom bij zijn veroordeling van.
Van Deyssels uitspraak : „tot het symbolisme komt men door exces van impressionistische gevoeligheid" in 1959 een flinke scheut water gedaan heeft in zijn
vurige wijn van 1927 : „een vergissing, waardoor de spanning van de tegenstelling droevig wordt miskend" (Hollandse schilders en schriivers in de vorige
eeuw, 163) werd gemitigeerd tot „waarmee de spanning wordt miskend"
(Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw, 188) .
Dr. Reijnders heeft ons heel wat bijgebracht over „Couperus bij Van Deyssel".
De beschouwing van deze relatie uit de omgekeerde gezichtshoek berustte op te
weinig gegevens om veel te kunnen opleveren. Misschien had het zin gehad de
brief van Couperus aan Van Deyssel (p. 62) in dit hoofdstukje bij de discussie
te betrekken. En zou soms Couperus' vertaling van La tentation de Saint Antoine
een stilzwijgende homrnage aan Van Deyssel hebben ingehouden en een blijk
zijn geweest van „creatieve wedijver" ? Zelf ben ik vooraisnog zeer geneigd de
prozastijI van Iskander in het verlengde te zien van de epische stijI van Van
Deyssel.
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Mijn op- en aanmerkingen ten spijt, beschouw ik deze dissertatie zeker als een
belangrijke aanwinst voor de literatuur over een onzer grootste schrijvers.
Assen, februari 1969.
F. JANSONfUS

De briefavisseling tussen P. N. van Eyck en H. Marsman, ingeleid door DR.
H. A. WAGE, uitgegeven en van aantekeningen voorzien door A. P.
VERBTJRG, 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum, 1968 (Achter het boek, derde jaargang, of 1. 2 en 3, jaar 1964), 152 blz.
Al bij een vluchtig doorbladeren van deze correspondentie valt het op, dat er
zo weinig brieven van Van Eyck in staan (wel zijn die weinige vaak heel
omvangrijk). Bij nader lezen blijkt, dat dit zo is omdat het gros van Van Eycks
brieven aan Marsman niet bewaard is gebleven. Het grootste deel van het wel
bewaarde is dan nog onder Van Eyks eigen papieren gevonden, in concept of
in doorslag. Ik telde in totaal 78 nummers. Daarvan zijn er 15 van de hand van
Van Eyck. Van die 15 zijn er hooguit 6 uit het Marsman-archief afkomstig.
De eerste door Marsman bewaarde brief lijkt die te zijn van 16.1.31 (blz. 69,
halfweg de verzameling dus) terwij1 de correspondentie al liep sedert 1.9.24.
Van Eyck van zijn kant heeft alles wat hij van Marsman ontving heel zorgvuldig
opzij gelegd er zijn zelfs sporen van aantekeningen die hij emit gemaakt heeft.
Deze hele situatie komt vrij verrassend aan voor de lezer, die eerst als hij al een
heel eind met het boek opgeschoten is de draagwijdte begrijpt van de in de korte
verantwoording gedane mededeling, dat calk bewaard gebleven brieven' worden
afgedrukt. De tekstbezorger, die nochtans zowat alles over zijn stof blijkt te
weten, laat zich over de oorzaken en de betekenis van de leemten niet verder uit.
Marsman zelf zegt in een brief (12.6.39), over eigen geschriften sprekend, dat
hij lijdt aan copmimingsziekte' een andere keer (27.12.27) heeft hij het over
`een brief van U, die ik toevallig bewaarde, en nog veel toevalliger terugvond'
(met die opwindende mededeling gaat een verzoek gepaard om 'enkele blz.
brief-critiek' over Paradise Regained !) Voor een inzicht in de betrekkingen
tussen beide schrijvers zou het van belang kunnen zijn te weten of Marsmans
verdere brievendossier nog meer dergelijke gaten vertoont. Ruimde hij oak van
anderen zoveel op ? Is hij aan het `niiver monnikenwerk' van brieven bijhouden
eerst op een bepaald tijdstip toegekomen ? De brieven die hij van Du Perron
ontving lijkt hij, naar de indertijd gepubliceerde bloemlezing te oordelen, vrij
volledig te hebben bewaard.
Het is mogelijk dat een vollediger dossier tot een andere indruk zou hebben
geleid, maar zoals de verzameling er nu uit ziet is er een opmerkelijk verschil
tussen de eerste en de tweede helft : een brede opklaring na een vrij zwaar
bewolkte hemel (en dit, terwijI de tijden intussen toch aanzienlijk versomberd
waren, en al is de laatste, door Marsman, genoemde naam omineus genoeg
`Adolf'). De weersverandering valt niet samen met de persoonlijke kennismaking,
die eerst in 1935 heeft plaatsgehad, nadat Van Eyck, Londens correspondent van
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de N.R.C., hoogleraar te Leiden geworden was en naar Nederland was gaan
wonen. Wel wordt de omgang dan losser, en wordt van U op je en van
Hooggeachte of Geachte op Beste en Waarde overgeschakeld zonder dat het
ooit tot Piet of Henny komt maar de opklaring is al vroeger, omstreeks 1930,
waarneembaar geworden, als e'en soort misverstand tussen hen voorgoed is
opgeruimd. Tot dan toe zijn beiden, ondanks wederzijdse waardering, voor elkaar
wel stimulerende maar geen bijzonder prettige correspondenten.
De kans op conflict is, als in een goede roman, al op de eerste bladzij, d.i. in
de eerste brief van Marsman gegeven. Hij schreef, als 25-jarige, om Van Eyck te
danken voor de kroniek, die deze in De gids van juni 1924 aan Verzen gewijd
had. Daar was het rode boekje nu wel heel kritisch besproken, maar die kritiek
gaf blijk van zo'n intense belangstelling, dat niet betwijfeld kon worden of
Marsman was, als een der zeldzamen, dignus intrare bevonden. Bovendien had
Van Eyck, met pro en contra, aan de hand van dat toch niet zo heel omvangrijke
bundeltje een samenhangende, en in die samenhang boeiende, enigszins dramatische dichterfiguur, de persona poetica Marsman geschetst, een figuur met,
reeds, een eigen ontwikkeling en, onvermijdelijk, een toekomst. Marsman herkende zich in die figuur. 'Niemand', schreef hij, leeft zoo volkomen en
nauwkeurig mijn werk begrepen'. Via dit begrip had hem iets anders geimponeerd, dat wat men schematisch de goeroe-kant in Van Eyck zou kunnen
noemen. Deze sprak in zijn kritiek altijd als iemand die 'het heilige weten'
bezat. Hij kende de, altijd smalle, weg die een dichter moest volgen Wilde hij
het hoogste bereiken waartoe hij in staat was. Hij kende die weg trouwens ook
voor 'de' Nederlandse literatuur, met name voor 'de' Nederlandse poezie, waarvan hij de toekomst ondergang of heil zag zoals een politicus de toekomst
van zijn land, een hervormer die van het mensdom moet zien. Over de weg van
The Poet's Progress had hij aan het slot van zijn kroniek over Marsman met
ongemeen sterke nadruk gesproken : `slechts een weg blijft hem nu open... Dat
geen andere weg voor hem openstaat geeft mij hoop... Hij heeft feitelijk geen
keuze... (Hij zal) zien dat alle wegen op een na door de ervaringen van zijn
verleden geblokkeerd zijn...' (zie fotokopie biz. 13). Daar haakt Marsman op
in : 'het meest van al frappeerde mij Uw voorspelling over mijn toekomst. Want
inderdaad had ik mij 3 X in het slob (sic) gewaagd... Het zou mij uitermate
benieuwen, of ik met dit nieuwe werk op den volgens U eenig-mogelijken weg
ben...' Hiermee was formeel spreekuur aangevraagd. Ziet het er aanvankelijk
niet naar uit, dat daar veel meer uit voortgekomen is dan een aantal vakkundige
opmerkingen (maar zeker is het niet, Van Eycks eerste brieven zijn zoek),
anders wordt het als Marsman, een goed jaar later, zichzelf betrekt in een
inmiddels gerezen conflict tussen Van Eyck en de redactie van De gids, die hem
als poeziecriticus bedankt had. In 'open' en particuliere brieven gaat de oudere
nu inderdaad de `weg' wijzen en van hier of blijkt, zoals te verwachten was, dat
Marsman soms misschien wel de behoefte had, maar als 't erop aan kwam er
niets voor voelde, zich op om het even welke weg door een ander te laten leiden.
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Het was natuurlijk niet zo, dat Van Eyck Marsman plompverloren tot een
adept van zijn levens- en kunstbeschouwing wilde maken. Maar hij sprak voortdurend van zijn geloof uit, een geloof, ruw geschetst, in de wereld als zelfopenbaring van God, het Mysterie of de Verborgenheid, in de mens als begaafd
met het vermogen tot zelfbewustwording van God, in de poezie als Godsverschijning. Hij legt, bij het verkondigen van dat geloof, een grote eerbied voor
de eigenheid van de ander aan de dag, maar het komt er in de praktijk toch op
neer dat hij Marsman voor de keuze plaatst tussen zijn, Van Eycks, `opgaande'
weg en de `neergaande', de Individualistisch-romantisch-subjectivistische richting' zoals hij het een keer samenvat, de richting, concreet gesproken, waarvan
hij Roland Holst, Nijhoff, Slauerhoff als de – ook voor Marsman – meest
fascinerende en daarom gevaarlijke vertegenwoordigers ziet. Evenmin was het zo,
dat Marsman, altijd in het 'slop', zich in het geheel niet tot Van Eycks conceptie
angetrokken voelde. Als hij meent dat hij zich in de buurt ervan bevindt moet
de goeroe hem zelfs waarschuwen : neem het niet al te licht op, het gaat bier
om een `religie', die `geen afwijkingen toelaat' (zie de brief van 16.1.28).
Marsman weert zich tussen zijn behoefte aan zekerheid en de angst om zich
vast te leggen in een zekerheid die hij niet zelf zou hebben gewonnen. Tot een
definitieve, besliste, zelfs korzelige afwijzing komt hij n.a.v. een verzoek om
medewerking aan Van Eycks tijdschrift Leiding : `Uw persoonlijk inzicht in mijn
poezie interesseert mij levendig – maar hoe kan ik er op gesteld zijn te publiceeren in een tijdschrift dat zich ten doel stelt de poezie te drijven in een richting
die ik niet wit' (31.1.30).
De spanningen die het briefverkeer in die eerste jaren beheersen, krijgen voor
ons herhaaldelijk iets lichtelijk komisch door het contrast tussen de op poetische
zielzorg gerichte belangstelling bij Van Eyck en het argeloze, juveniele egocentrisme van Marsman. Deze ziet het zowat als Van Eycks bestaansreden, te zeggen
wat bij over zijn werk denkt. Om dat werk was het begonnen en hij zorgt er
dan ook voor, dat het niet uit het oog wordt verloren. Heel wat brieven, b.v.
die van 1.2.26 en 2.2.27, hebben de strekking, dat Van Eyck tot de orde wordt
gercepen : u hebt het maar over uw weg, die de mijne zou moeten zijn, spreek mij
liever over mijn nieuwe gedichten, mijn nieuwe bundel, mijn verzamelde poezie.
Marsmans belangstelling voor Van Eycks eigen poezie is daarbij opvallend gering.
Soms lijkt het nog te danken aan de ernst waarmee Van Eyck de literatuur benaderde als de correspondentie blijft doorgaan.
Als dan over de tweede helft van de brievenverzameling been een ontspanning
intreedt, kan men daar met de inleider Dr. H. A. Wage een `elkaar naderen' in
zien, maar dan moet men er toch op bedacht blijven dat dit iets zeer betrekkelijks
is tegenover de toenadering, die in de eerste jaren als streefpunt achter de
correspondentie te onderscheiden valt, die door Van Eyck kennelijk voor wenselijk, zo niet voor mogelijk werd gehouden nadat Marsman hem naar de `weg'
gevraagd had, en die tenslotte door deze werd afgewezen. In vergelijking met
die ideale toenadering (zoals er b.v. een ontstaan was tussen Verwey en Van
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Eyck) is het in de latere tijd gegroeide contact een kameraadschappelijk verkeer
tussen twee mensen van het vak, die elkaar hebben gemeten, daar wederzijdse
waardering uit overgehouden hebben en verder van elkaar aanemen, dat ze zijn
wat ze zijn. De basis van het verkeer is berusting in het anders-zijn van de
ander. Had het begin, zelfs aan de kant van de zoveel rijpere Van Eyck, jets
van een dialoog tussen twee adolescenten, naar het eind toe zijn we onmiskenbaar
in de wereld van de redelijk geworden volwassenen terechtgekomen. Met ook
dit gevolg, dat beiden in werkelijkheid minder lang elkaar heen, meer tot elkaar
spreken dan vroeger. Intussen blijft ook Kier Marsmans werk het eigenlijke
onderwerp ; tegenover de veeleisende Van Eyck blijft hij de- eisende partij (hij
eist inderdaad een oordeel in de brief van 4.12.35). Maar hij gaat toch ook
meer over anderen spreken. Zelfs over... Van Eyck, wiens studies hij met
stijgende bewondering leest.
De uitgave van de brieven is door Van Eycks neef A. P. Verburg voortreffelijk
verzorgd en geannoteerd. Er kleven niet meer viekj es op dan nodig zijn om
zelfs in erudietenwerk nog mensenwerk te doers herkennen. De teksten zijn
`onverkort en diplomatisch' weergegeven, op `enkele kennelijke schrijf- en tikfouten' 'fla (biz. 9). Dat er voor deze laatste dan weer een aantal drukfouten in
de plaats komen is wel niet te vermijden. – De verwijzingen naar het werk van
beide auteurs zijn nuttig maar hadden juist daarom talrijker mogen zijn dan het
door Verburg gevolgde systeem blijkbaar toestond. Hier en daar ook vollediger.
Zo had in voetnoot 15, in verband met Van Eycks `omvangrijke studie' over
A. Roland Hoist, niet alleen verwezen kunnen worden naar Verzameld Werk 5,
biz. 9-64, maar ook naar biz. 661, waar een nog uitvoeriger studie uit hetzeifde
jaar gesignaleerd wordt ; in noot 85 niet alleen naar de onvoltooide studie Over
versritme (o.c. biz. 475-496) maar ook naar de meer uitgewerkte kroniek voor
Leiding (o.c. biz. 497-623). – De opmerking in noot 94, dat `Verschijningen
en verschijnselen' de `ondertitel' van de literaire kroniek in Leiding was, is maar
bij benadering juist ; eigenlijk was het gewoon de titel, vanaf de tweede jaargang
dan. – In de mededeling dat Marsman 'van Bogeve verhuisd was naar St-Romain
par Meursault' (biz. 131) wordt, lijkt me, een aanwijzing voor de post in een
plaatsnaam opgenomen. In noot 177 staat, dat Van Eycks inleiding tot Drosts
Hermingard `niet afzonderlijk verschenen' is, en daaruit wordt afgeleid dat ze
wel niet aan Marsman toegestuurd zal zijn. `Verschenen' misschien niet, maar
wel apart ingenaaid, onder blanco omsiag, zoals trouwens ook de inleidingen
tot Mei en Akbar, zodat de toezending plausibel wordt. – Het was een goede
gedachte, een drietal artikelen van Marsman in bijlage op te nemen, maar het
nut van de eerste twee (geschreven n.a.v. Van Eycks conflict met de redactie van
De Bids) zou ongetwijfeld groter zijn geweest als daaraan waren toegevoegd, op
zijn minst, het nooit herdrukte verweerschrift waarmee Van Eyck in de bibliofiele Witte mier de kat de bel aanbond, en vervolgens de Marginalia uit De vrije
blaen 1925 afl. 12 (of althans een verwijzing naar het citaat daaruit in Van
Eycks V.W. 4, biz. 652), waarin Marsman Van Eycks kritiek o.m. met die van
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Coster en Nijhoff vergelijkt ; zonder die laatste tekst is het wel in bijlage
opgenomen artikel vanaf blz. 145 niet recht te begrijpen. – De redactie of de
tekstbezorger neem ik het enigszins kwalijk, dat ik de brieven, ten behoeve van
deze bespreking, zelf heb moeten tellen. De afwijking van de eeuwenoude
gewoonte om brieven bij bundeling te nummeren is een van die vele `vereenvoudigingen', die tot het merkwaardige resultaat leiden dat ze de zaken ingewikkelder maken. Niet onvermeld mag blijven, dat het bock heel boeiend geniustreerd is, niet alleen met portretten en kiekj es, maar ook met fotokopieen naar
handschriften, typoscripten en tijdschriftpublikaties.
C. BITTREMIEUX
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verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 225 fr. ; voor Nederland f 16,25
incl. B.T.W. f 16,90.
Voor abonnementen wende men zich tot Boekhandel De Pioen p.v.b.a. en
voor advertenties tot Uitgeverij De Sikkel n.v. (Lamorinierestraat 116, Antwerpen) ; voor Nederland tot de firma Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9,
's-Gravenhage.
Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
redacteur-secretaris Prof. Dr. L. Roose, Naamsesteenweg 406, Heverlee (Leuven).
Boeken die naar het oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen,
worden, naargelang de plaatsruimte dit toelaat, gerecenseerd.

TER ATTENTIE VAN DE MEDEWERKERS
1. De medewerkers worden verzocht een, met de machine geschreven, absoluutdefinitieve tekst in te zenden, waarop een voldoende marge is voorzien en
waarbij de bladen aan de versozijde wit gelaten zijn.
2. Nieuwe alinea's dienen duidelijk, door inspringing van de tekst, aangegeven
te worden.
3. In de bijdragen worden titels en geciteerde werken gecursiveerd (ienmaal
te onderlijnen).
4. De voetnoten worden op afzonderlijke bladen bijgevoegd en doorlopend
genummerd.
5. In de voetnoten worden de auteursnamen in gewoon lettertype genet (in de
tekst niet te onderlijnen) ; titels van boeken en tijdschriftartikels worden
gecursiveerd (in de tekst eenmaal te onderlijnen).
Van de teksten wordt steeds een proef en een revisieproef gezonden.
Men wordt verzocht de proef of de revisieproef die afgedrukt kan worden,
onmiddellijk aan de redactiesecretaris te doen toekomen.
De auteurs van artikels hebben recht op 20 overdrukken. Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld.
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C. BrITREMIEUX : Berkendallaan 98, Vilvoorde-Koningslo.

P. S. N. OOST :
DR. L.

ERRATUM

In het vorige nummer van Spiegel der Letteren (jaargang XI, nr. 4) is in het
artikel van L. GILLET over Ontwikkeling en wezen van Jan Greshoffs poezie, een
spijtige vergissing gebeurd. De tekstvan bIz. 271 diende op bIz. 272 te staan
en" omgekeerd. Men wordt derhalve verzocht de paginering dienovereenkomstig
te wijzigen.
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