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DE POETIEK VAN MARTINUS NI JHOFF

Van welke kant uit het moreel, religieus of metafysisch wereldbeeld in
het ceuvre van Martinus Nijhoff (1894-1953) ook wordt benaderd, –
van de kant uit van zijn taaltheorie, zijn literatuurtheorie, in het bijzonder zijn pazietheorie in zijn dichtkunst, scheppend proza, toneel, kritiek,
tot in zijn vertalingen van oudere of nieuwere buitenlandse werken, –
veelal komt men tot eenzelfde resultaat. Men komt doorgaans terecht
bij zijn voortaan als vormtheorie bekende driaenheidsopvatting, nl. de
triade, een ars patica:
1. de stoffelijke inhoud ;
2. de (een) vorm, gegeven aan de stoffelijke inhoud ;
3. de daaruit voortvloeiende geestelijke inhoud.
Het gaat bier om de esthetiek van wat hij zelf genoemd heeft :
„eigenlijk een vorm en twee inhouden". 1
Het is er mij niet om te doen, in zeer klein bestek, ook maar enigszins
op systematische wijze te willen of te kunnen onderzoeken, in hoever
het verschijnsel zich in alle takken van zijn werk voordoet, in hoever
dit in de details afhankelijk is van moderne Nederlandse of buitenlandse
voorbeelden. Trouwens, dit laatste is nog onlangs op overtuigende wijze
gebeurd in het referaat van Prof. A. L. Satemann, gehouden op 17
oktober 1973 als bijdrage tot een symposium over Modernism in the
Low Countries, 1915-1930 aan de University of Texas, Austin, en getiteld : „Non-spectacular" modernism, – Martinus Nijhoff's poetry in its
European context. Ook heeft Prof. K. Meeuwesse, in een haast ononderbroken reeks voortreffelijke, altijd naar de kern van de problemen
peilende opstellen, sommige moderne historische en comparatistische
aspecten hiervan behandeld.
1 Dit opstel is een meer gefundeerde uitbreiding van mijn referaat over de poetiek van
Martinus Nijhoff, gehouden op 4.8.1975 op het 5de Internationale Congres van de IVG,
te Cambridge. L Het zal als basistekst dienen voor een uitvoerig essay, getiteld : De Kortste
'Veg. Inleiding tot de patologie van Martinus Nijhoff.
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In de marge hiervan wou ik, zo overzichtelijk mogelijk, bij Nijhoff
is alles simpel en complex, wat doorgaans op een sterke persoonlijkheid
wijst, wat voortaan als zijn vormtheorie wordt beschouwd linguistisch,
literair en poetisch onderzoeken, en verder zo belichten dat misschien
kan worden aangetoond dat bij een erudiet en totaal kunstenaarschap
als dat van Nijhoff, deze ars patica tot uiting komende in zijn moreel,
religieus en metafysisch wereldbeeld, over sommige contemporaine
bronnen, die hij trouwens zelf suggereert in een lezing voor de Yolksuniversiteit te Enschede op 27 november 1935 (J. Cocteau, T. S. Eliot,
J. Joyce, D. H. Lawrence, M. Proust, V. Woolf in eigen land, de
moderne Nederlandse poezie, sinds H. Gorter), haar verre wort& s heeft
in de ars patica van de Middeleeuwen en de Renaissance, in het bijzonder in die van Dante, althans de „Philologus Dantes". Ik varieer
op de „Theologus Dantes", te lezen in het grafschrift van Giovanni
del Virgilio te Ravenna. Meteen zou hieruit opnieuw kunnen blijken
dat Dante, niet enkel van Nijhoff, tevens van het moderne literaire
structuralisme, wellicht als een van de verre voorvaderen zou kunnen
worden beschouwd. Het is, dunkt me, een these als een andere, maar
die dan enige bewijsvoering verdient.
Ik had het daarnet over het erudiet en totaal kunstenaarschap van
Martinus Nijhoff.
Inderdaad, wie de persoonlijkheid van Nijhoff ook maar op of stand
benadert, zal het als de meest opvallende, om niet te zeggen de meest
intrigerende zaak beschouwen dat, aan de grond van die persoonlijkheid,
op het eerste gezicht niet bij elkaar horende, elkaar misschien aanvullende, maar toch ook afstotende werkzaamheden, wijzen van zijn,
stratificaties in zijn burgerlijk, zedelijk, godsdienstig, wereldbeschouwe-lijk, artistiek gedragspatroon hebben kunnen samengaan, dit niet alleen,
het tot een op en top moderne totaliteit hebben kunnen brengen. Zij
liggen tussen het meest liefderijke maatschappelijke dienstbetoon en het
meest trotse besef van het bijzonder, uitverkoren, „getekend" zoals hij
dat van zijn vader Wouter Nijhoff noemde, menselijke lot : „Doordat
gij Nijhoff heette, kwaamt gij getekend op de wereld...", sprak de
zoon de vader toe op 2 januari 1953, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Uitg. Mij Martinus Nijhoff, Publishers, The Hague,
Netherlands.
Het is niet mijn bedoeling uit het congrueren van bedoelde elkaar
aanvullende en tegelijk afstotende stratificaties, talrijke natuurlijke,
sons tegenatuurlijke krachten het geheel van zijn vormtheorie, ars patica
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en werelbeeld of te leiden, vooral de diepere grond en complementaire
paradoxaliteit van dit alles aan te tonen. Bij voorbeeld, hoe hebben het
in hem het kind en de soldaat, de soldaat en de filoloog, de filoloog
en de verzetsman, de verzetsman en de Vliegende Hollander onder
elkaar kunnen vinden ? Het is een vraag. Hoe dit ook is toegegaan, er
dient onmiddellijk gezegd dat precies uit de bedekte, verholen complementaire paradoxaliteit hiervan, dit geheimzinnig in elkaar verstrengeld
zijn van niet zelden op het eerste gezicht tegengestelde gedragspatronen,
dit afwisselen in een persoonlijkheid van wanorde en orde welke naar
evenwicht zoeken, dit ordenen ten slotte, dit ordenend, vormend scheppen, de algemene tendens is te zien van Nijhoffs existentiele en artistieke
wijze van bestaan en zijn. Het is zijn methode. Indien P. Valery het kon
hebben over wat hij noemde „la methode de Leonard de Vinci", zou
men het hier evengoed kunnen hebben over „de methode van Martinus
Nijhoff", die zich inderdaad rekenschap had gegeven van de tegelijk
gevoelige en „harde passie" van Valery. Zoals bekend bestond deze bij
Valery in de intellectuele en artistieke cultus van „le moi pur", iets wat
ook Nijhoff in zijn kritiek niet zelden de „alom-aanwezigheid van een
vibrerend ik" noemt, „deze lichamelijke potentie om gedurende de
lengte van een leven de stem vibrerende te houden in de keel". Dit
laatste zei hij van K. van de Woestijne, die hem nochtans wegens zijn
„bijna dierlijk, artiest-zijn", zijn illusoire transcendentie in plaats van
zijn niet-illusoire immanentie, – het zijn beiden getekenden door het
bovenzinnelijke, door God, maar zij zoeken een oplossing in tegenstelde richting, – nu niet zo bijzonder lag.
Hoe dit ook zij, de „methode" van Martinus Nijhoff, zijn diepliggende
behoefte om tot het existentieel en artistiek vormend scheppen te
komen, blijkt al uit zijn taaltheorie.
Het is tussen De Wandelaar nit 1916 en Vormen uit 1924, dat Nijhoff
over de problematiek taal, zowel theoretisch als praktisch, begint na te
denken. En wel over de dubbele aard en functie van het verschijnsel,
enerzijds de „transmittoire" aard en functie van de taal als verbindingsmiddel, als ondergeschikt, gehoorzaam instrument tussen individu en
individu, anderzijds de „zelfstandige" aard en functie van het woord als
ding, voorwerp of materiaal, dat ertoe dient psychische gesteldheden
werkelijk te objectiveren, en zo een eigen „zelfstandig" materieel bestaan
kent, gegroeid uit een eeuwenoude ontwikkeling. Indien het „transmittoire" karakter van woord en taal tot een snort „eerste natuur" behoort, de „natuur der werkelijkheid", – hiermee bedoelt Nijhoff het
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vertolken van een gevoel, het weergeven van de werkelijkheid, het
beschrijven van wat al bestaat, – het „zelfstandige" karakter hiervan
behoort tot een soort „tweede natuur", een „natuur van namen", namen
met een geheel eigen leven, een volstrekte wetmatigheid, precies alsof
men met buitenwerkelijke, bovenmenselijke doelloze woorden, woordvoorwerpen of objectieve beeldvormingen te maken had. Het zijn deze
beeldvormingen en niet de transmittoire vormingen, die de verantwoordelijke dichter, als „vinder", op onafhankelijke wijze te ontdekken heeft.
Immers : „Wat schaadt het of Hamlet en Don Quichotte niet bestonden ? Wij kennen Pierrot en Faust beter dan mensen die we dagelijks
ontmoeten". Hij bedoelt hiermee : als beeldvormingen, afgedwongen
aan het soort „tweede natuur" van de taal.
In 1924, toen Vormen verscheen, kwam hij op de problematiek terug.
In verband met Verzen van H. Marsman ziet hij, in termen van de
geologie, subs. de biologie, drie tijdperken in de ontwikkeling van de
taal, een primair, een secundair en een tertiair tijdperk.
Over het primaire taaltijd perk, dat hij vrijwel hypothetisch stelt,
wenst hij zich niet uit te spreken. Hij brengt dit nochtans in verband met
het psychische onderbewustzijn, en ziet het aanvankelijk taalverschijnsel
als een kreet, een ontlading van de emotionele stroom, een aan elkaar
schakeling van primaire woordorganismen, „nauwelijks vlees geworden", en steeds naar een soort „goddelijke natuur", een prometheische
natuur stijgend.
Het secundaire taaltijd perk, dit vOOr de doorbraak naar de huidige
tertiaire laag van de praktische mededelende, sociale omgangstaal, feitelijk een „spel van verstandhoudingen", is dat van het „verzonken woord",
het „ding van het woord", het woord „van vOOr dat het uitdrukkingsmiddel" geworden is ; dus stammende uit een denkbeeldige voortijd,
toen de taal „meer een zakelijk dan een persoonlijk orgaan" betekende.
Hij noemt dit nog het „fysiologische onder-woord", etymologisch of
niet-etymologisch beschouwd, en dat nog altijd aanwezig moet zijn in
het „fysiek onderbewustzijn", zintuiglijk, lichamelijk, als voorwerp
sprekende tot het gehoor, het gezicht, en waarom niet tot alle zintuigen.
Het behoort tot het daareven genoemd soort „tweede natuur" van de
taal ; het is dit dat door de dichter als „vinder", b.v. de moderne
symbolist of experimentalist, door middel van talloze dichttechnieken
als een atoom „tot in zijn kern" dient te worden gesplitst, dit om uit
deze splitsing creatief, dus patisch, nieuwere of oudere krachten, elementaire taalkrachten vrij te maken. In de kern van het secundaire
„zaak-aanwijzende", het „zaak-zijnde" woord ligt precies de creatieve

functie van de taal verborgen, het „geheim van alle poetische eeuwigheid", ten slotte het „verbeeldings-heimwee van al het stoffelijke naar
de eerste en heilige geest" :
Wees bier aanwezig, allereerste geest,
die over wateren van aanvang zweeft.

Aldus de aanhef van Awater aan het slot van Nieuwe Gedichten uit
1934, dit om te bewijzen dat er tussen de tijd van Vormen uit 1924 en
die van Nieuwe Gedichten uit 1934 uiteraard continuiteit bestaat.
Wat nu het tertiaire taaltijdperk betreft, dat van de gewoon dagelijkse
spreektaal, in zijn geval het „spreek-Hollands", waarin het woord als
ademend, bewegend, waarlijk levend dingwoord, met daarin een betekenis van hogere orde afgezwakt is, dit komt overeen met het soort
„eerste natuur" van de taal, de „natuur der werkelijkheid". Vermits de
kern van het woord niet zijn hele betekenis is, betekenis die altijd overdrachtelijk is, maar het „ding van het woord zelf", het „oer-element
`taal' ", een soort „thuiskomst van het bewustzijn" in wat bij A. Roland
Hoist vanuit het „grate einde" het „eeuwige begin" blijkt te zijn, – daartussenin ligt, van de geboorte tot de dood, de existentie, – geldt voor de
schrijftaal, i.c. de literaire schrijftaal, wat voor de niet-literaire spreektaal geldt.
Het is op het niveau van de formele „thuiskomst van het bewustzijn",
„een gevoeligheid die een bewustzijnsvorm zoekt", en dit biologisch en
esthetisch op het taalmoment van de vormende ademstoot tussen in.ademing en uitademing, dat zich bij Martinus Nijhoff, vanuit zijn drieledige taaltheorie, zijn drieledige literatuurtheorie begint te ontwikkelen.
Er is echter geen literatuurtheorie zonder algemene kunsttheorie. Op
algemeen kunsttheoretisch gebied is reeds in 1919, in Een Brief aan een
Mei*, de existentièle en esthetische kern aanwezig van het kunstbeeld.
Er zijn altijd in de wereld, eveneens op kunstgebied, twee houdingen
mogelijk : exaltatie en discipline, het (dionysische) fuiven, en het
(apollinische) koude abstraheren. Wat hij de tegenstelling : „Palace"
en „Pallas" noemt ; nog steeds in 1935 in Over eigen :Werk de tegenstelling : „motor", als beeld van de perfecte stoffelijke wereld en
„Parthenon", als beeld van de voor eeuwig verwezenlijkte geestelijke
wereld. In een crisistijd als die van de 20ste eeuw, — kunst in crisistijd
eist iets anders dan kunst in luxetijd, – dit om het technisch laboratorium
van de hedendaagse wereld enigszins bewoonbaar te maken, dient die
tegenstelling zo mogelijk te warden opgeheven.
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Het door de menselijke geest gecreèerde technische universum heeft
immers het door God gecreèerde metafysische universum vervangen ;
het idealenfaillissement (natuur, geloof, schoonheid) is definitief ; in
deze wereld die op het eerste gezicht onderstboven ligt, in deze op het
wetenschappelijk onderzoek berustende planetaire en kosmische ruimte,
dient aanpassing te worden gezocht, en precies bij het materiaal, het
instrument, de machine, de techniek. Als de mens dient de kunst, ook
de literatuur het nu ook maar, existentieel en esthetisch, zoals hij dat heet
zelf te rooien, dit voortaan zonder goddelijke schepper, zonder transcendent opperwezen.
In verband hiermee ziet hij twee mogelijkheden voor de kunst, ook
de literatuur : een die voortkomt uit de „perfectie van een talent", een
andere die voortkomt uit de „drang tot het formuleren van een levenshouding". Het is vooral de tweede, die de Hollandse natie mist : „Er is
een gebrek aan een geestelijke vorm van leven in ons land". Zoals op
te merken valt, opnieuw de drieledigheidsidee, nl. een geestelijke (een),
– vorm (twee), – van leven (drie). Anders gezegd : alle goede kunst,
ook literatuur, is : „een tot aardse gestalte geworden vorm ener geestelijke conceptie", met als nodige, logische correlaten : het scheppen, in
dit geval dus het vormen, voor de eigen voorbijgaande, efemere tijd ;
het „zich beperken, beperken, beperken", zodat de persoonlijkheid „tot
de kern zich vermindert van een objectieve hartstocht'' ; zoals hij het in
zijn inleiding tot Gedachten op Dinsdag uit 1931 schrijft : „De werkelijkheid te verwerken, en Naar werkelijkheid te laten, ziehier het doel van
kunst''.
Het komt er dus op aan, dit om te reageren tegen „taalverzwakking
als middel tot gevoelsdirectheid", „onbewerktuigde menselijkheid", „ontmantelde menselijkheid", opnieuw het taalwerktuig, opgenomen in de
persoonlijke taal van de schrijver in eer te herstellen, om dan langs die
weg tot een „schepping van bovenemotionele waarde" te komen. Zo zal
de „macht van mens en werktuig", in hun samenstelling, iets van het
„grenzeloze" naar zijn „grenzen" trekken. Kunst, ook literatuur, kan
dan maar „alleen waarachtig levend" zijn, als zij of wortels, of vleugels
heeft : „en heeft het gevleugelde niet zijn nest in het gewortelde ?". Dan
pas is er plaats voor wat hij dikwijls noemt : „toevoegingen", „toewaaisels van buiten, of van binnen", om het A. Gide na te zeggen, „la part
de Dieu".
Maar daar is, zoals hij dit in 1926 in De Pen op Pa pier duidelijk
maakt, – een transpositie van de sage van de Rattenvanger van Hameln,
geinspireerd door de versie van R. Browning, The pied Piper of Hamelin,
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van Hameln op de Weser naar de Vijverberg in Den Haag, „het schoonste landschap ter wereld", – het spreekt vanzelf het bloed van de inkt,
maar ook de scheppende vormingskracht van de pen op papier voor
nodig. Voor de Rattenvanger is de „kwestie", tevens de les in de
„nieuwe poezie", niet enkel liever met de fluit, de vormende toverfluit,
het bevrijdende en machtige instrument dan met de mond te fluiten,
maar zich ook op een andere manier van zichzelf te bevrijden, nl. in
„andermans gevoel" te gaan leven, „uit zijn eigen leven" weg te
wandelen, een „vreemdeling voor zichzelf" te worden, het individualistische Ik voor het collectivistische ik te wisselen, om zo in de unanimistische menigte van de medereizigers, de evennaasten op te gaan. Wij gaan
hiermee naar de Reisgenoot in Awater uit 1934 en de Vreemde man in
Het Uur U uit 1936, en hebben, na de heilskuur in Vormen uit 1924, de
gespleten verbijstering en waanzin van de wandelaar in De Wandelaar
uit 1916, ver achter de rug. Het gaat er voortaan om, – de centrale idee
van dit instrumentalistisch en unanimistisch, collectivistisch literair relativisme bij Nijhoff op het ogenblik, – towel in proza als poezie niet
meer voor de sempiternele eeuwigheid te schrijven, maar voor het betrekken van een „natuurlijk ook weer vergankelijke toekomst", het te
creeren universum niet meer „in de ruimte", d.i. de hemel, het bovenzinnelijke, het transcendente te zien, echter „in het middelpunt", d.i. op
aarde, in de mens, naast en met de evennaaste, in het immanente dat zo
het uitverkoren trefpunt wordt van stof en geest, van menselijke
conditie en goddelijk heil.

Het is duidelijk dat dit alles regelrecht bij Martinus Nijhoff naar een
pazietheorie zou voeren, die op haar beurt zou getuigen van zijn
instrumentalistisch en unanimistisch, collectivistisch literair relativisme.
Het geloof in de aarde, de evenmens, het immanent goddelijke doet bier
niets af, integendeel. Hier dan de theorie, voor het eerst geformuleerd
in 1924, dit naar aanleiding van Nieuwe Geluiden van D. Coster, de
bekende anthologie.
De wereld van de poezie is een „andere wereld" ten slotte dan die
van de werkelijkheid, hoewel zij daaraan aandrift, motief, beeld kan
ontlenen. Zij is een „geheel aparte wereld", dit als gevolg van een
„geheel aparte actie van de menselijke geest", d.i. niet als „directe weerkaatsing" van de werkelijkheid in de eeuwigheid, maar als „vleeswording" van de eeuwigheid in de werkelijkheid. Het poetisch-esthetisch
proces in zijn geheel ziet er, volgens hem, als volgt uit :
7

1. het leven wordt overzien als gedachte ; 2. deze gedachte wordt in
vorm gebracht ; 3. deze gevormde gedachte wordt gecontinueerd tot zij,
wat hij noemt „losgekomen", uit eigen activiteit „een eigen verwezenlijking in haar woordvorm" zal bereiken. Dit „losgekomen" zijn herinnert aan : „en mijn woorden, stijgend, zingen zich los van hun betekenissen" uit Twearlei Dood, en talrijke andere plaatsen in zijn werk,
tot in zijn vertalingen toe.
Van deze poezietheorie als vormtheorie schakelt hij in hetzelfde opstel over naar een dadentheorie. „Drieerlei daad dus" :
1. de „levensdaad der gedachtevorming" ; 2. de „zelfaangedreven
beweging van de eenmaal opgeroepen woord-vorm" ; 3. de „poetische
daad der verwezenlijking daarvan". Met deze „verwezenlijking" bedoelt
hij het „letterlijk scheppend verwezenlijken en ontdekken en benaderen
van de `andere' wereld".
Hiermee niet tevreden zijnde, maakt hij er in dezelfde tijd, vooral in
sommige gedichten in Vormen, b.v. Het Derde Land uit 1924, een
landentheorie van. Hij wil dan poetisch de weg van de eenvoud opgaan,
een eenvoudige van geest worden, wat hij noemt de „candeur" van het
kind bereiken. De drie landen ziet hij als volgt :
1. het eerste land van het kindzijn ; 2. het tweede land van de tragische existentiele werkelijkheid ; 3. het derde land van het uitzien, achter
de dood, naar God in een geest van verwachting. Het is zeker geen
toeval dat later, vanaf 1942, deze drie landentheorie in de trilogie, dus
oak een triade, – De Ster van Bethlehem, De Dag des Heren, Des Heilands Tuin, – in Het Heilige Hout als Kerstspel, Paasspel en Pinksterspel
zal terugkeren.
Hetzij drie vormentheorie, drie dadentheorie of drie landentheorie,
afgezien van talrijke occasionele plaatsen in zijn kritiek en ander werk,
komt hij in 1925, bij gelegenheid van het verschijnen van De Spiegel
van H. van den Bergh, hierop nog eens duidelijk terug, dit keer de
terminologie echter varierende. Er is lagere en hogere poezie, meent hij.
Lagere poezie impliceert een „onderste soort kunst", die structureel gelijk
staat met „een vorm om haar inhoud been", feitelijk „een vorm zonder
inhoud" (de toestand vOOr 1880, toen natuur en uitdrukking samenvielen) ; hogere poezie, of grotere kunst, impliceert, „om het nu maar
eens ruw-weg to zeggen", feitelijk „een vorm en twee inhouden" (de
toestand na 1920, toen vorm (expressie) en (tweede) geestelijke inhoud
samenvielen). Hogere poezie, of grotere kunst, omvat dus :
1. de levensinhoud (of : de werkelijkheid, de figuren, het menselijk
of natuurlijk gevoel, de stem) ; 2. de vorm daarvoor (of : de verbeelding,
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de compositie, de uitdrukking in het woord, het woord zelf) ; 3. de
geestelijke inhoud van die vorm (of : het beeld, de openbaringen van
bovenmenselijke kracht, de goddelijke aanduiding, de zang). Met andere
woorden : realiteit, expressie, creatie. „Het is op duizend manieren te
zeggen", meent Nijhoff, speciaal om de existentieel-esthetische weg
aan te tonen die voert van de natuur als middel tot de natuur als materiaal van het hoogste geestelijke besef. Niet het „bezielen" van de
stof, maar het „bevlezen" van de geest is bier imperatief, dit om te
komen tot „vleselijke eeuwigheid". Hij noemt dit een vorm van profane,
wereldlijke mystiek, het „mystiek surplus", de „meerwaarde", eigen aan
het „esprit moderne". Zoals in het geval H. Marsman aan het einde van
zijn evolutie is dit wellicht meer eigen aan de Middellandse, Latijnse,
Romaanse dan wel Germaanse geest, de „eeuwige bran van de creatieve
geest", het „natuurbeeld van de universele geest".
Het heeft alles iets te maken met het wereldbeeld bij Martinus Nijhoff, nl. zijn verhouding tot de collectiviteit, de kosmos, God. De
individuele scheppende artiest in hem is zich als zodanig bewust van
zijn vooral formeel, en precies daarom existentieel crarende, dus metafysisch beschouwende taak, in het bijzonder als hij zegt dat de vorm
niet de „inhoud van het ding", het woord „omklemt", maar de „toestralingsomtrek is van het heelal en dit bepaalde ding". Hij ziet dan ook
de poezie, wereldbeeld en ars poetics gaan hier in elkaar over, – als
de „geeigende uitdrukkingsvorm voor het evenwicht tussen heelal en op
een voorwerp, figuur of emotie geconcentreerde aanschouwing". Dit
evenwicht is het meest economisch en efficient te bereiken in een taal
en stij1 die „langs de kortste weg" om thuis te geraken, d.i. de „thuiskomst van het bewustzijn" te verzekeren (een raadgeving van de Rattenvanger van Hameln), dagelijks, onmiddellijk, misschien eerder episch
dan lyrisch, m.e.w. tussen aandrift en beweging hedendaags, modern
aanspreekt. Als, zoals dit in Awater en Het Uur U gebeurd is, het belevende en scheppende Ik, de collectiviteit, de kosmos en God elkaar
op het ogenblik kunnen vinden, dan kan dit nog slechts gebeuren in
een door de snelheid van taal en stijl bepaalde bewustzijnsvorm : „ja,
de snelheid is een apart genot geworden", ook als men zich een soort
koraalrif weet te zijn, „waar schoksgewijs iets aangroeit".
Wat nu God in dit wereldbestel betreft, God is in de moderne wereld
geen afgetrokkenheid meer het is de vraag of Hij voortaan niet spoediger is te benaderen, „in een zo bijzonder mogelijk gehouden werkelijkheidsbesef, dan in welke binding van afgetrokken aard oak". „Wij
moeten bier op aarde verder", schrijft Nijhoff in een bespreking van de

poezie van J. Revius ; immers, „Christus is onherroepelijk ten hemel
opgevaren en heeft op aarde geen ander licht nagelaten dan het licht
dat de menselijke figuur, het lijdend evenbeeld van Christus, kan omstralen". Daarom : indien A. Verwey, op eerder mannelijke dan vrouwelijke wijze, scheppen wil als God, wenst hij, Nijhoff, op eerder vrouwelijke dan mannelijke wijze, te baren als de aarde, een ding, een vrucht,
een kunstwerk „teweeg te brengen", met een eigen wil, een eigen
organisme, een eigen zelfstandig bestaan, los van de goddelijke schepper, ten slotte „iets meer uitsprekend dan wij het konden meegeven".
Het is precies dit wat hij het „mystiek surplus", de „meerwaarde" noemt,
eigen aan het „esprit moderne", iets wat men in de dichtkunst slechts
zelden aantreft, en hij, dus eerder vrouwelijk dan mannelijk, in zijn
gedicht Het Stenen Kindje vorm heeft weten te geven. Inderdaad, er zou
over dit vrouwelijk, feminien aspect bij Nijhoff nog heel wat te zeggen
zijn.
Indien de Ik-dichter in het gedicht Het Kind en lk van Martinus
Nijhoff een dag uit vissen zou, zou ik thans even willen stilstaan bij de
mogelijke afhankelijkheid van Nijhoffs poezietheorie en wereldbeeld
van de Middeleeuwen, de Renaissance, in het bijzonder van Dante.
Wij weten voldoende dat het oeuvre van Martinus Nijhoff in sommige
sectoren wortelt van wat men kortweg de contemporaine individualistisch-unanimistische, ook fantastisch-realistische esthetiek is gaan noemen. Hij heeft hieromtrent, zoals al eerder aangetoond, sommige van
zijn mogelijke bronnen zelf aangegeven ; in de plastische kunsten blijkt
hij zich hiermee verwant te tonen met geest en techniek van schilders
als Pijke Koch, ook A. C. Willink, van wie de zgn. Nieuwe Zakelijkheid
op verre afstand hun wortels hebben in de veraardste geestelijkheid van
Rembrandt.
Uit zijn kritiek is op te maken, dat hij zich al in 1922, dus tussen
De W7andelaar uit 1916 en Vormen uit 1924, met de bijzondere persoonlijkheid van Dante bezighield, en wel om de wijziging aan te tonen die
de kunsten bij de overgang van de Middeleeuwen naar de Renaissance
hebben ondergaan ; indien in de Middeleeuwen de kunst door het leven
aanschouwbaar werd gemaakt (Dante), werd in de Renaissance het leven
door de kunst aanschouwbaar gemaakt (Da Vinci, Shakespeare). Vandaar voor Nijhoff, nog steeds in 1934, het beeld van Dante als de
„wandelaar" in de Divina Commedia, Shakespeare als de „secretaris"
van Hamlet en Coriolanus. Als de aanvankelijke „toeschouwer" in zijn
hoge toren tot de uiteindelijke „reiziger'' die behoefte had aan een
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„reisgenoot”, zal de „wandelaar" in hem wel altijd eerder aan de zijde
van Dante dan aan die van Shakespeare gestaan hebben, al beseft hij
dat Shakespeare als de Egyptische piramide of de Franse kathedraal een
wonder is, maar het „tergende" van het wonder Shakespeare erin bestaat, dat hij u „met verbijsterende gulheid al de sleutels tot zijn geheim
in handen geeft en niettemin onontraadselbaar blijft". Bij Dante ligt dit
anders ; wandelaar, toeschouwer en ook aanschouwer, onder leiding van
Vergilius, Beatrice en Bernardus op weg naar het door de aarde bepaalde
Hemelse Licht, zijn bij hem een en dezelfde persoon ; zij ervaren hun
wereldbeeld op existential e, maar ook abstract metafysische wijze.
Dat Martinus Nijhoff, in een bespreking van De Goddelijke Komedie,
de bekende vertaling van de Divina Commedia door A. Verwey uit 1924,
getroffen is door het „alles in zijn werk beheersende principe der Drievuldigheid", is niet van zo bijzonder belang ; het is altijd bij Dante als
een bekend en erkend verschijnsel aanvaard ; het is voldoende om er
een werk als dat van A. Masseron, Pour comprendre la Divine Comedie
(1939), op na te lezen. Maar dat hij echter, in 1941 De Hel, een Nederlandse vertaling van de dames Fr. Bremer en W. Kuenen besprekende,
van de stellige overtuiging uitgaat dat Dante aan zijn werk een allegorische en ethische betekenis heeft verleend, zoals hij die theoretisch vorm
heeft weten te geven in de opdrachtbrief aan zijn vriend Cangrande
della Scala (1291-1329), en dit als commentaar bij 11 Paradiso en inleiding tot het geheel van de Divina Commedia, lijkt me voor de ars
poetica en metafysica van Nijhoff, historisch en comparatistisch, van
groter belang te zijn.
Inderdaad, Martinus Nijhoff blijkt de inhoud van bewuste opdrachtbrief, – inhoud die ook in het tweede boek, eerste kapittel van 11
Convivo is terug te vinden, – op zijn minst te kennen. Immers, als taalfilosoof, literatuurfilosoof en poeziefilosoof zegt Dante daarin, aldus
het moderne literaire structuralisme een weg aanwijzende : er zijn in de
literaire tekst, net als in de schriftuurlijke, bijbelse tekst (Dante zelf
knoopt hiermee aan bij de traditie van de antieke, patristische, middeleeuwse exegese ; men zie van H. de Lubac S.J., Exggese medievale, Les
quatre sens de l'Ecriture, 4 dln., 1960-64), vier betekenissen, nl. 1. de
letterlijke, 2. de allegorische, 3. de morele, 4. de anagogische betekenis. 2
De letterlijke betekenis is die welke niet verder reikt dan de letter van
de verzonnen woorden, althans volgens wat Dante noemt „de methode
2 Cf.

Dante lezende, in : Taal- en letterkundig Gastenboek voor Prof. Dr.
Groningen, Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Rijksuniversiteit, 1975,

RUTTEN,

G. A. van Es,

blz. 255-264.
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van de dichters", niet die van de theologen. Zij omvat de drie andere.
Zij vertegenwoordigt de grondslag, de stof, de natuur ; zij is het onderwerp er is geen vorm zonder onderwerp, waarop de vorm kan steunen ;
zij is de buitenkant : er is geen binnenkant zonder buitenkant. Zou dit
niet iets te maken hebben met de eerste component van Nijhoffs triade,
de stoffelijke inhoud ?
De allegorische betekenis,,-- uit het Grieks alloios, het Latijn alienus,
nl. anders, verschillend, verschillend van vorm, – is die welke zich als
onder de mantel van een fabel verbergt, net als de waarheid onder een
schone leugen ; het gaat hier om een wijze van verhulling van de letterlijke betekenis, dit om de volgende betekenissen, de morele en anagogische betekenis, een werkelijke inhoud te verstrekken. Zou dit niet iets
te maken hebben met de tweede component van Nijhoffs triade, de
(een) vorm, gegeven aan de stoffelijke inhoud ?
De morele betekenis is die welke de middeleeuwse klerken gedurende
hun studies in de bijbelse geschriften op het spoor moesten komen, dit
in hun eigen en andermans voordeel. Hierop gaat Nijhoff niet in ;
deze betekenis is bij hem opgenomen in de derde component van zijn
triade, de geestelijke inhoud, bij Dante de anagogische betekenis.
De anagogische betekenis is die welke boven de letterlijke, de allegorische en de morele betekenis uitgaat, nl. de geestelijke betekenis die
naar de inhoud voert van de opperste dingen der eeuwige glorie.
In deze vier- of liever drievoudige hierarchie dient de letterlijke betekenis vooraan te komen, dit omvat zij in zichzelf de andere omvat, en
zonder welke het onmogelijk en onredelijk zou zijn zich over de andere
te buigen, de anagogische betekenis inbegrepen. Zou dit weer niet iets
te maken hebben met de derde component van Nijhoffs triade, de
geestelijke inhoud voortvloeiende uit de (een) vorm, gegeven aan de
stoffelijke inhoud ?
Wat bier ook van zij, als men de twee systemen vergelijkt, en men
ook de scheppende bedoelingen van beide dichters, ongeacht de of stand
die ze in de tijd scheidt confronteert, ni. de levensangst en bovenzinnelijke nood bij Dante, de „verbijstering", de „waanzin" en een „klein
geluk" dat klemt bij Nijhoff, dit om het te willen bezweren door middel
van het gewoon aanduidende, benoemende woord, liefst zo onopgesmukt
en onmiddellijk aansprekend, in het Toscaans bij Dante, in het „spreekHollands" bij Nijhoff, moet men zich feitelijk niet verwonderen over
beider verwantschap. Ik heb het bier niet over rechtstreekse of onrechtstreekse beinvioeding, zeker niet over rechtstreekse overname ; enkel over
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een zekere poetische en metafysische confraterniteit, die toch wel lets
zegt.
Zich steeds nog in 1935, in zijn Enschedese rede getiteld Over eigen
'perk over Dante bezinnende, formuleert Martinus Nijhoff dit alles aldus : „De engelen hebben geen taal, want zij aanschouwen, zij zijn te
gelukkig voor woorden. Oak de dieren hebben geen taal, want wat zij,
zintuigelijk aangelegd, waarnemen, gaat bij hen onmiddellijk in een
daad over". En van de engelen en dieren op zichzelf overschakelend :
„Ik echter zag de sterren, maar, ik werd mij bewust, heel anders dan
vroeger, als kind in bed. Door het woord `sterren' zelf, door de namen
die ik van enkele sterrenbeelden te weten ben gekomen, is de visie
waarneming geworden, en het visioen tot rust gekomen". Zoiets, meent
Nijhoff, moet ook Dante overkomen zijn ; bij het schrijven van de
Divina Commedia gebruikte hij de levende taal, zijn Toscaanse moedertaal in plaats van het erudiet Latijn, dit am zich helemaal te kunnen
openstellen voor de „toewaaisels van buiten" en de „innigste bewegingen
van zijn hart". Het is precies daarom, meent hij verder, dat Dante „de
verlossende conditio sine qua non is van Copernicus en Galilei". En hij
voegt er, als besluit, aan toe : „en daarmede van de gehele moderne
wereldbeschouwing".
Toen hij deze woorden in 1935 in Enschede uitsprak, – zij blijken in
de kladtekst niet doorgehaald te zijn, ,-- had Martinus Nijhoff in 1934
precies Awater voltooid, en was hij ongetwijfeld bezig met Het Uur U,
dat in 1936 zou worden voltooid. Het lijken op het eerste gezicht
eenvoudige, simpele, simplistische gedichten te zijn, helemaal in overeenstemming met de bedoelingen, zoals daareven uiteengezet. Hij waarschuwt echter in zijn Leidse rede, in 1941 uitgesproken voor de Maat-'
schappij der Nederlandse Letterkunde, betreffende zijn eigen aard en de
Nederlandse geestesaard in het algemeen : „Zelfs de Nederlandse eenvoud is niet eenvoudig. Onze eenvoud is geen natuurlijke eigenschap,
het is het resultaat, een hoogst doel dat wij ons stellen, het is een soort
vroomheid. Geen in zich zelf verdeelder en bedwongener mens dan de
vrije Nederlander". Jets verder : „Het spruit voort uit een ingeboren
geestelijke kuisheid, een der hoogste goederen die de mens kan bezitten".
De conclusie ligt voor de hand : Martinus Nijhoff sprak hier allereerst
over en voor zichzelf. Dit streven naar eenvoud, vroomheid, kuisheid,
„een der hoogste goederen die de mens kan bezitten", kenmerkt niet
enkel de verdeelde en bedwongen vrije Nederlander in hem, niet enkel
zijn scheppend werk, ook de wijze waarop hij over zijn taaltheorie,
literatuurtheorie en poezietheorie, ten slotte zijn wereldbeeld, is gaan
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nadenken. Het is alles functie van „de kortste weg" naar huis, d.i. naar
het oorspronkelijke wezen van de taal, de literatuur en de poezie. Immers,
de Rattenvanger van Hameln in De Pen op Pa pier uit 1926 had hem
gewaarschuwd betreffende het verschil tussen poezie als emotionele
expressie en poezie als formele creatie, toen hij hem zei : „De mond
zingt slechts waar het hart van vol is, maar iedere fluit is een toverfluit
en zingt het ledige hart van andere mensen vol". In plaats van de mond
in het begin, - en dan nog ! - koos hij de fluit, de toverfluit, in de loop
van zijn verdere ontwikkeling.
Luik, april 1976.
M. RUTTEN
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FENOMENOLOGIE EN REVERIE
BI J GASTON BACHELARD

Gaston Bachelard groeide nog tijdens zijn leven uit tot een profetische
figuur. Zijn uiterlijk voorkomen hij had een lange witte baard – en
vooral zijn persoonlijke levensgeschiedenis zijn hiervoor verantwoordelijk. Bachelard begon zijn loopbaan als een eenvoudige bediende bij de
PTT. Na enkele jaren onderbrak hij zijn werkzaamheden om zich aan de
studie to wijden. Door allerlei omstandigheden kwam hij in het onderwijs
terecht, waar hij wetenschapsfilosofie doceerde. Hij werd hoogleraar
aan de Sorbonne en ontving in 1961 de 'Grand Prix National des
Lettres'.
Bachelard bewoonde in feite twee werelden : de exact wetenschappelijke en de poetische, wat een vreemd verschijnsel is in onze Westerse
beschaving. Aanvankelijk ging zijn aandacht vooral naar de positieve
wetenschappen, meer speciaal de wiskunde. Uit deze periode dateren
enkele belangrijke epistemologische werken : Essai sur la connaissance
approchge (1927), La valeur inductive de la relativite (1929), Le nouvel
esprit scientifique (1934). Pas later, wellicht vanuit een zekere compensatiedrang, vertoont hij belangstelling voor de literatuur. In deze interessesfeer ontstaan Lautreamont (1939) en de werken over de vier
elementen die bij het breder publiek het best gekend zijn. La Psychanalyse du feu (1939), L'eau et les reves (1942), L'air et les songes (1943),
La terre et les reveries de la volontê (1948) en La terre et les reveries
du repos (1948) vormen a.h.w. een cosmologie van het imaginaire. In
dezelfde periode schreef de auteur ook enkele opstellen over literatuur,
nu gebundeld in Le droit de rever (1970). In een volgend stadium –
naar onze mening duidelijk vanuit een andere optiek geschreven verschijnen dan La poetique de l'espace (1957), La poetique de la reverie
(1960) en La flamme d'une chandelle (1961).
Onze bijdrage over Bachelard beperkt zich tot die werken die verband
houden met de literatuur. In deze context leken ons de volgende vragen
belangrijk : Wat is het object van Bachelards onderzoek ? Welke metho15

de gebruikt hij ? Wat betekenen 'psychoanalyse' en Ienomenologie'
voor Bachelard ? Welke betekenis heeft het werk van Bachelard voor
de literatuurstudie ?
1. Het object van zijn onderzoek en de literatuur
Voor wie met het werk van Bachelard niet vertrouwd is, blijft het
moeilijk om tweedehands inzicht hierin te verwerven. Maar ook voor de
lezer die zich de moeite getroost heeft om de vele publicaties te lezen,
is het een zware opgave om de grote hoeveelheid materiaal te ordenen
en bruikbaar te maken. Welke bedoeling heeft Bachelard met zijn werk ?
Zelf betitelt hij het als „une doctrine philosophique de l'imagination"
of als „psychologie de l'imagination". In beide gevallen blijft het onderzoeksobject gelijk : het gaat om de verbeelding. In zijn door de poezie
geinspireerde werken wil Bachelard doordringen naar de wortels van de
verbeeldende kracht. „ ... detacher taus les suffixes de la beaute, s'evertuer a trouver, derriere les images qui se montrent, les images qui se
cachent, aller a la racine meme de la force imageante" 1 . Bachelard
benadrukt vooral het creatieve karakter van de verbeelding, die hij
opstelt tegenover de perceptie, het geheugen en de gewoonte. „On veut
toujours que l'imagination soit la faculte de former des images. Or elle
est plutOt la faculte de deformer les images fournies par la perception,
elle est surtout la faculte de nous liberer des images premieres, de
changer les images" 2.
Maar vanwaar dan de belangstelling van Bachelard voor literatuur ?
De literaire schepping (creation litteraire) beschouwt hij als een van de
belangrijkste facetten van de verbeeldende kracht. De literatuur bevat
dan ook een schat van beelden, d.w.z. producten van de menselijke
verbeelding. Bij de studie van de beelden en de verbeelding gaat de
voorkeur van Bachelard duidelijk naar literatuur en naar taalfenomenen
in het algemeen (<--> visuele beelden) 3 . Toch blijft het literaire
materiaal, vooral in de eerste werken, zeer fragmentarisch en andergeschikt aan de beschouwingen over de verbeelding. Bachelard schrijft
over de relatie verbeelding-literatuur : „Nous avons voulu ecrire une
1 G. BACHELARD, L'eau et les revel, Essai sur l'imagination de la matiere, Paris, Corti,
1971 (1942), p. 3.
2 G. BACHELARD, L'air et les songes, Essai sur l'imagination du mouvement, Paris, Corti,
1970 (1943), p. 7.
Cfr. ook G. BACHELARD, L'eau et les revel, o.c., p. 23.
3 „La plupart de ces examples sont empruntes a la poesie. C'est qu'a notre avis toute
psychologie de l'imagination ne peut actuellement s'eclairer que par les poemes qu'elle
inspire". G. BACHELARD in L'eau et les revel, o.c., p. 23, cfr. ook p. 24, 25, 79, 216.
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psychologie, nous avons voulu relier les images litteraires et les songes"
en nog „retracer la route onirique qui conduit au poême" 4.
Concreet zal het onderzoek van Bachelard naar de wortels van de verbeeldende kracht, zich toespitsen op de beeldenrijkdom die tot het
literair erfgoed behoort. Hij beperkt zijn onderzoek bewust tot een
analyse van de oorspronkelijke beelden d.w.z. die beelden die de lezer
treffen door hun nieuwheid en daardoor lets wakker roepen. Ze vormen
„une invitation au voyage" 5. Dit proces wordt prachtig beschreven in
de volgende passage : „Un mot m'arrete. Je quitte la page. Les syllabes
du mot se mettent a agiter. Des accents toniques se mettent a s'inverser.
Le mot abandonne son sens comme une surcharge trop lourde qui
empeche de rever. Les mots prennent alors d'autres significations comme
s'ils avaient le droit d'être jeunes. Et les mots s'en vont cherchant, dans
les fourres du vocabulaire, de nouvelles compagnies..." 6 . Kenmerkend
voor de oorspronkelijke creatieve beelden, ook wel 'images premieres'
genoemd, is het felt dat ze a.h.w. vergroeid zijn met de materie en met
de bewegingen 7 . Daartegenover staat het gevestigde beeld, de metafoor
die niet langer de moeite loont om bestudeerd te worden 8.
Om de beelden te begrijpen, dient de lezer te participeren, maar niet
alleen fysisch door bijv. te zoeken naar de essentie ervan, maar vooral
affectief, d.w.z. dat hij zijn zieleleven, dit proces van gevoelens en
verlangens in de materie dient te projecteren 9 . Soms bewijst Bachelards
onderzoek overtuigend hoe een dergelijke benadering verhelderend kan
zijn. Ze reveleert bijv. de isomorfie van bepaalde beeldengroepen. Beelden als het huis, de grot, de buik, het ei, zijn verwant, omdat ze een
gemeenschappelijke substantie delen nl. de behoefte aan protectie.
Met de studie van de beelden en de verbeelding heeft Bachelard ook
nog een verdere bedoeling. Hij wil het inzicht in de mens verhogen en
de literaire kritiek stimuleren. Vooral in de eerste werken, waar de
invloed van de psychoanalyse nog vrij groot is, tracht hij de mens te
4 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 25, 24.
5 G. BACHELARD, L'air et les songes, o.c., p. 8, cfr. ook p. 10, 115.
G. BACHELARD,

La terre et les reveries de la volontg. Essai sur l'imagination des forces,

Paris, Corti, 1971 (1948), p. 6, 349.
6 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, Paris, P.U.F., 1971 (1960), p. 15.
7 G. BACHELARD, L'air et les songes, o.c., p. 297.
8 „Alors que les metaphores ne sont souvent que des deplacements de pensees, en une
volonte de mieux dire, de dire autrement, l'image la veritable image, quand elles est vie
premiere en imagination, quitte le monde reel pour le monde image, imaginaire". G.
BACHELARD, La Flamme d'une chandelle, Paris, 1970 (1969), p. 2.
Cfr. L'air et les songes, o.c., p. 9.
9 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 170, cfr. ook G. BACHELARD, La terre et les
reveries du repos. Essai sur les images de l'intimite, 1969 (1948), p. 3.
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benaderen langs de beelden om. Later echter wordt dit aspect gerelativeerd. Zo lezen ze in La Poetique de l'Espace : „Le probleme pour nous,
repetons le n'est pas d'examiner des hommes, mais d'examiner des
images" 10 . Gaandeweg ook zal Bachelard de onafhankelijkheid van de
beelden vooral t.o.v. het onbewuste proclameren. De beelden ontlenen
hun hele zijn aan de poetische werkelijkheid, psychoanalyse en antropologie verdwijnen naar de achtergrond. Hij hoopt dan ook dat zijn werk
een bescheiden bijdrage kan leveren aan de literaire kritiek. „ ... si nos
recherches pouvaient retenir l'attention, elles devaient apporter quelques
moyens, quelques instruments pour renouveler la critique litteraire" ".
Om de methode van Bachelard te verduidelijken zonder te vervallen
in een aaneenrijging van citaten, hebben we het nuttig geacht eerst een
synthese te geven van een van zijn belangrijke werken nl. L'Eau et les
reves. Vanuit deze achtergrond kunnen we dan concreter spreken over
de eigen werkwijze van Bachelard.
De auteur begint de studie met de beelden van het heldere frisse
water, dat hij verbindt met het dieper veriangen van de mens om te zien
en gezien te worden. Deze beelden scheppen de voorwaarden tot projectie. De verwijzing naar het narcisme biedt Bachelard de mogelijkheid
om over te stappen naar het beeld van de spiegel, die een diepere
ambiguiteit verbergt. Van het egogerichte narcisme maakt hij de overgang naar het kosmische : de hele natuur spiegelt zich, wil zien en
gezien worden. In een laatste punt behandelt hij de frisheid van het
water en het complex van Nausicad dat weer verwijst naar het beeld
van de zwaan en naar het baden.
Van de oppervlakte naar de diepte. In het tweede hoofdstuk peilt
Bachelard naar de materie zelf en dit vanuit het dode stille water, een
beeld dat herhaaldelijk voorkomt in het werk van E. A. Poe. Bachelard
inspireert zich bier o.m. aan het werk van Marie Bonaparte die Poe's
oeuvre verklaart vanuit een moederbinding. Zelf stelt hij vast dat het
element water bij Poe slechts gedurende een korte tijd helder is, terwij1
het daarna steeds somberder wordt en meer schaduwen opslorpt. Hij
associeert het beeld met dood en doodsverlangen.
De verbinding tussen het element water en de dood wordt verder
uitgewerkt in het volgende hoofdstuk aan de hand van twee complexen :
`Complexe de Caron' en 'Complexe d'Ophelie'. Het eerste verwijst naar
de natuurlijke dood, het tweede naar de zelfmoord, of de verlangde
10 G. BACHELARD, La poitique de l'espace, Paris, P.U.F., 1972 (1957), p. 161.
11 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 25, cfr. ook p. 27.
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dood. Bachelard verwijst bier naar mythologische gegevens en naar
legendarische gebruiken uit de Keltische cultuur (Todtenbaum). De
beeldengroep rond Ophelie wordt vooral uitgewerkt in het beeld van
de haren. Bachelard maakt terug de overgang naar het kosmische
niveau : hij spreekt van `ophelisation'.
Het vierde hoofdstuk behandelt de versmelting van de verschillende
elementen (marriage). Het water verbindt zich vaak met het vuur, de
nacht en de aarde. Bachelard doet weer beroep op mythologische gegevens en op wetenschappelijke werken uit vroegere eeuwen. Voor zijn
analyse van het deeg (slijk, slijm) steunt hij op Fabrice en Boerhave
(17e en 18e eeuw). In deze contekst wordt ook de ambachtsman besproken, evenals enkele typische handelingen zoals kneden, smeden, wat
hem dan weer voert tot enkele beschouwingen over de reus en de dwerg.
In de volgende drie hoofdstukken (V, VI, VII) wordt nu telkens een
aspect van het water nader belicht : het vrouwelijke, het zuivere en het
zachte. Het vrouwelijke wordt onmiddellijk verbonden met het moederlijke element. Water wordt dan geassocieerd met melk en er zijn verwijzingen naar de wiegende beweging en naar de zee. De zuiverheid
beschouwt Bachelard als een algemeen geaccepteerde morele kwaliteit
van het water. Zijn stellingname zet hij kracht bij door verwijzingen
Haar oude teksten en naar folkloristische gebruiken (mirakuleuze bronnen). De literatuur komt bier niet ter sprake. Tenslotte stelt hij dan het
zoetwater tegenover het zoute water van de zee.
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de invloed van het water op de
psychologie van de mens. De materie daagt de mens uit en vraagt om
antwoord. Dit thema werkt Bachelard uit aan de hand van teksten van
Swinburne, die hij ordent rond een nieuw cultuurcomplex (le complexe
de Swinburne) dat verband houdt met de initiatie. Swinburne beschrijft
herhaaldelijk de zee die de jonge mens uitdaagt om zijn angst te overwinnen en moedig te zwemmen. Bachelard maakt bier een parallel met
Nietzsche die vecht tegen de wind in een stappende beweging. Coleridge
daarentegen die de harmonie tussen mens en water weergeeft, vormt een
contrast met Swinburne. Een tweede beeldengroep vormt het complex
van Xerxes, de koning die woedend het water liet geselen.
In een kort besluit komt Bachelard terug op de kenmerken van het
water (vooral de rivier) en op de verwantschap tussen taal en water,
waarin hij de liquiditeit en het klankenspel benadrukt.
Totdaar de schematische weergave van Bachelards gedachtengang. In
zijn studies over de elementen tracht de auteur verder de principes en
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de wetten van de verbeelding, die de beeldenvorming beheersen op te
sporen. De belangrijkste zijn : de inversie, de verruiming naar het cosmische niveau en de ambivalentie. Aan de hand van L'Eau et les reves
zullen we deze principes even verduidelijken.
De inversie kunnen we omschrijven als een soort personificatie. De
levenloze natuur neemt bier de handeling, die aan het menselijk subject
toekomt, over. In het werk van Poe stelt Bachelard vast dat het water
niet langer optreedt als datgene wat men drinkt, maar dat het zelf drinkt
en zodoende langzaam de omgeving opslorpt. „I1 faut noter au passage
cette nouvelle inversion qui donne l'action humaine a l'element materiel.
L'eau n'est plus une substance qu'on bait, c'est une substance qui boit ;
elle avale l'ombre comme un noir sirop. Ce n'est pas 1a une image
exceptionnelle. On la trouverait assez facilement dans les fantasmes de la
soif. Elle peut donner a une expression poetique une force singuliere,
preuve de son caractere inconscient profond" ".
Het tweede beginsel verduidelijkt Bachelard a.m. aan de hand van het
narcisme 13 en ook in „le complexe d'Ophelie" waar hij de term ophglisation gebruikt. De overgang van het individuele naar het cosmische
niveau beschouwt hij als een authentieke verbeeldingsaktiviteit ". De
ambivalentie kan men zowel vanuit het subject als vanuit het object
verklaren. De dubbelzinnigheid die er een gevolg van is krijgt gestalte
in wat Bachelard complexe' noemt. Zo zijn in het complex van
Swinburne angst en moed in elkaar vervlochten, terwip het complex
van Jonas geborgenheid en dood samenbrengt. Dezelfde ambivalente
tegenstelling zal in de leer van Jung gestalte krijgen in het paar animusanima, dat al onze activiteiten bepaalt en tevens een neerslag vindt in
de verbeelding.
Wanneer hij beelden verbindt met gevoelens zal Bachelard ook proberen een bepaalde ordening aan te brengen. Hij behandelt achtereenvolgens de materièle verbeelding (helder frisse water, dode stilstaande
water), de dynamische verbeelding (versmelting van water met andere
elementen) en de activistische verbeelding (de invloed van het water op
de mens). Deze drie facetten zullen ook in de andere werken over de
elementen aanwezig zijn. Zo overheerst het materièle in de studie over
het vuur. Het dynamische is het krachtigst in de analyse van het element
lucht, terwijl het activistische domineert in de werken over de aarde.
14 G. BACHELARD, L'air et les songes, c.c., p. 260.
12 G. BACHELARD,
13 G. BACHELARD,
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L'eau et les reves, o.c., p. 76-77.
L'eau et les reves, o.c., p. 34 e.v.

2. De methode van Bachelard
Hoe briljant en suggestief Bachelard ook is in het verzamelen van beelden, hoe schitterend zijn parafrazen ook mogen zijn, het blijft moeilijk
om in dit complex en disparaat geheel het waardevolle van het minder
waardevolle te onderscheiden. Daarom leek het ons interessant na
te gaan hoe de auteur zelf zijn benadering van literatuur ziet.
Bachelard beschrijft zijn methode als een eigen manier van lezen :
„Nous ne sommes qu'un lecteur, qu'un liseur. Et nous passons des heures,
des jours a lire d'une lente lecture les livres ligne par ligne, en resistant
de notre mieux a l'entrainement des histoires (c'est-a-dire a la partie
clairement consciente des livres) pour etre bien sar de sojourner dans
les images nouvelles, dans les images qui renouvellent les archetypes
inconscients" ". Bachelard probeert te sympatiseren met het beeld, om
zo de poètische werkelijkheid opnieuw te doorleven. Bij het lezen van
een tekst tracht hij langzaam door te dringen naar wat achter het verhaal,
achter de oppervlaktestructuur schuilt. Een duidelijke uiteenzetting van
zijn methode vinden we nog in de bespreking van Les Aventure:s
d'Arthur Gordon Pym, waar Bachelard het heeft over de dubbele lectuur : „Nous proposons au lecteur de Poe d'appliquer les principes d'une
double lecture : une lecture doit suivre la ligne des faits ; une autre doit
suivre la ligne des reveries" ".
Ongeveer parallel met de twee verschillende leeswijzen loopt de
tegenstelling rover-comprendre ". Men moet een tekst niet willen logisch
begrijpen, zegt Bachelard, men moet de tekst her-dromen. Wat betekent
dit nu concreet ? Rond een bepaald beeld laat Bachelard associaties in
zich opkomen : hij zoekt nuanceringen en verwant beelden die samen
een conglomeraat vormen, een imaginaire kern. Een echt beeld roept
immers andere op, het is suggestief. De bedoeling van deze werkwijze is
echter duidelijk : alle associaties, parafrazen en nieuw aangebrachte
beelden moeten elkaar verduidelijken. Ze vormen samen de interpretatie
van het oorspronkelijke beeld, dat op zijn beurt licht werpt op de nieuwe
beelden 18. Bachelard is ervan overtuigd dat dit de enige juiste weg is :
15 G. BACHELARD, La terre et les reveries de la volonte, c.c., p. 6.
16 G. BACHELARD, Les aventures de Gordon Pym in Le droit de rover, Paris, P.U.F.,
1970, pp. 134-149, p. 137.
17 G. BACHELARD, L'air et les songes, o.c., p. 66-67.
18 Het beeld van de reis dat Bachelard in deze contekst gebruikt is bijzonder suggestief.
„Si l'image initiale est bien choisi, elle se revele comme une impulsion a un rove poetique
bien defini, a une vie imaginaire qui aura de veritables lois d'images successives, un veritable sens vital. Les images mises en serie par l'invitation au voyage prendront dans leur
ordre bien choisi une vivacite speciale." G. BACHELARD in L'air et les songes, o.c., p. 10,
cfr. ook p. 12, 14.
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„L'image ne peut etre etudie que par l'image, en revant les images telles
qu'elles s'assemblent dans la reverie” ".
Het onderzoek van Bachelard kan men moeilijk `themaonderzoek' noemen. Daarvoor is het te los essayistisch opgebouwd. Hij tracht ook geen
verzameling van beelden aan te leggen, noch een volledige analyse van
een bepaald beeldsymbool in zijn meerzinnigheid uit te werken ". Wat
Bachelard wel beoogt is een enkel beeld (genomen uit een concrete
tekst) in zijn totaliteit te bestuderen, d.w.z. alle aanknopingspunten ervan
te expliciteren. Omdat deze beschouwingen over methode en tekstbenadering wel eens de indruk zouden kunnen wekken dat Bachelard de
lezer een verzameling tekstanalysen aanbiedt willen we er nog eens op
,wijzen dat het aantal geanalyseerde fragmenten uiterst gering is. In
L'Eau et les reves blijft Bachelard even stilstaan bij een tekst uit Faust II
en bespreekt hij fragmentarisch Poe en Swinburne. In L'Air et les songes
zijn er verwijzingen naar Shelley, Balzac, Blake en Nietzsche. Het
sympatiserend meedromen met de beelden brengt niet alleen de samenhang van het werk in gevaar 21 , het schept ook de mogelijkheid tot
al te persoonlijke interpretatie en manipulatie. Daar het immers onmogelijk blijkt een beeld in zijn totaliteit te bestuderen zullen persoonlijke smaak en voorkeur bij de selektie een belangrijke rol spelen 22.
Ook in de studie van de elementen komen bepaalde facetten minder
aan de orde dan andere, waardoor dan een zekere onevenwichtigheid
ontstaat in het werk. Zo is het aandeel van de zee vrij gering in L'Eau
et les reves. „La suprematie de l'eau douce'' ", een stelling die naar onze
mening niet overtuigend bewezen wordt, houdt waarschijnlijk verband
met het verleden van de auteur. Schrijft hij zelf niet : „J'avais presque
trente ans quand j'ai vu l'Ocean pour la premiere fois. Aussi, dans ce
livre, je parlerai mal de la mer, j'en parlerai indirectement en ecoutant
ce qu'en disent les livres des poetes, j'en parlerai en restant sous l'influence des poncifs scolaires relatifs a l'infini" ". Tenslotte drukt
Bachelard ook een Stempel op zijn werken doorheen de vele poetische
uitlatingen die aan de boeken een eigen literair karakter geven. Al blijft
19 G. BACHELARD, L'air et les songes, o.c., p. 50.
20 G. BACHELARD, L'air et les songes, a. c., p. 98.
21 G. BACHELARD, La terre et les reveries de la volonte, o.c., p. 16.
22 Dit blijkt duidelijk uit Bachelards interpretatie van Nietzsche. Hij ziet Nietzsche als
`le poete aêrien'. Uit een onderzoek van teksten blijkt echter duidelijk dat hij bier steunt op
een persoonlijke intuitie en dat tal van andere interpretaties mogelijk zijn. Cfr. in dit
geval ook F. PIRE, De P imagination poetique dans l'ceuvre de Gaston Bachelard, Paris,
Corti, 1967, p. 66 e.v.
23 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 204 e.v.
24 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 11.
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de beeldenanalyse dikwijls onsystematisch en onvolledig zijn schilderachtige verwoordingen scheppen vaak een sfeer die de beelden kan
verhelderen. Zo roept hij bij de bespreking van het haardvuur een
tafereel op uit zijn jeugd : „Parfois ma bonne grand-mere, d'une chenevotte adroite, rollumait, au-dessus de la flamme, la lente fumee qui
montait le long de l'atre noir. Le feu paresseux ne brille pas toujours
d'un seul trait tous les elexirs du Bois. La fumee quitte a regret la flamme
brillante. La flamme avait encore tant de choses a briller..." 25 Toch
waagt Bachelard zich bier op een gevaarlijk terrein : wat literaire kritiek
beoogt te zijn wordt opnieuw literatuur.
* * *

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat Bachelard zichzelf op de
eerste plaats als een `lezer' beschouwt. Hij vertrekt vanuit een tekst maar
wordt gegrepen door een beeld dat hem aanspreekt. Van hieruit gaat
zijn verbeelding creatief te werk : ze verwijst naar nieuwe beelden, roept
herinneringen op, associeert met mythen en legenden. Bachelard, de
lezer gaat op tocht. Hierbij heeft hij geen duidelijk reisplan voor ogen.
De verbeelding loodst hem van de ene plaats naar de andere. De
samenhang tussen de verschillende beelden is dan ook vaak niet logisch
maar louter associatief. Zo kan de overgang van het element water naar
het beeld van de haren slechts begrepen worden langs de figuur van
Ophelia om.
In de werken van Bachelard is de tekstinterpretatie duidelijk secundair
t.o.v. de beschouwingen rond een bepaald beeld (beeldengroep). Ook
het aantal auteurs dat eerder uitvoerig besproken wordt is vrij gering.
Om het met een linguistische term te verduidelijken : Bachelards werk
speelt zich haast volledig of op de pardigmatische as, en deze tendens
versterkt zich nog in de latere geschriften ". Was er aanvankelijk nog
een zekere coherente opbouw vanuit de psychoanalyse, later wordt de
subjectieve inbreng en als gevolg daarvan het isolement van de beelden
nog groter.
De methode van Bachelard is uiterst vrij, ze biedt mogelijkheden voor
persoonlijke interpretaties maar ook voor manipulatie, d.w.z. eenzijdige
verklaringen zowel van teksten als van beelden. Bovendien eist deze
benadering van de interpretator, een goede vertrouwdheid met teksten
en en sterke verwoordingskracht.
25 G. BACHELARD, La flamme d'une chandelle, c.c., p. 11.
26 Syntagmatisch betekent voor ons het aaneenrijgen van

beelden uit eenzelfde tekst,

paradigmatisch verwijst naar beelden buiten de tekst.
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3. Van Psychoanalyse naar fenomenologie
Volgens sommige critici is de psychoanalyse het enige houvast dat
het werk van Bachelard biedt ". Deze commentatoren aanvaarden niet
dat er een evolutie merkbaar is. Vincent Therrien drukt zich genuanceerder uit. Hij onderkent in Bachelards methode een vijftal aspecten waaronder de psychoanalytische en twee verschillende fenomenologische
werkwijzen. F. Pire tenslotte verdedigt de volgende stelling : Bachelard
doet of stand van de psychoanalyse voor de fenomenologie omdat de
eerste benaderingswijze hem niet langer voldoening schonk. Omdat we
hem hierin kunnen bijtreden hebben we onderzocht wat deze verschuiving concreet betekent.
Het eerste boek waarin Bachelard aansluiting zocht bij de literatuur
kreeg de titel La Psychanalyse du feu. Ook de terminologie in de andere
werken over de elementen roept bij de lezer spontaan de denkwereld
van psychologie en psychoanalyse op. De haastige lezer zal hierbij
echter over het hoofd zien dat Bachelard begrippen als sublimation,
inconscient, reve, complexe, archetype ... dikwijls een nieuwe inhoud
geeft. Zo beschouwt hij het onbewuste niet als de negatieve tegenpool
van het bewustzijn, als de verzamelbak van verdrongen mislukkingen,
maar hij tracht vooral de positieve zijde van het onbewuste aan to
tonen ". Ook het begrip `sublimatie' wordt door Bachelard herdacht. De
sublimatie is niet langer schatplichtig aan de instincten zoals bij Freud.
Opnieuw wordt de positieve kracht onderstreept : de gebondenheid aan
het verleden maakt plaats voor een toekomstgerichtheid ".
Dat Bachelard spontaan als psychoanalyst gerangschikt wordt, houdt
ook verband met de grote belangstelling die hij vertoont voor bepaalde
critici die in die geest gewerkt hebben. Marie Bonapartes interpretatie
van E. A. Poe is voor hem een ware revelatie geweest ". Zonder aarzelen
laat hij dan ook zijn onderzoek aansluiten bij Naar bevindingen en verdedigt hij bepaalde stellingen die hij in zijn latere werken zal verwerpen
nl. het belang van het onbewuste ". Anderzijds wijst Bachelard op
27 F. DAGOGNET, Bachelard, P.U.F., 1965, p. 35.
28 „Si ion suit ces images on comprend qu'on ne

saisit pas l'inconscient comme une
reduction du conscient, mais que si bas que ion descende, it faut suivre l'inconscient dans
sa force surgissante, dans la force qui cherche l'expression bref, dans sa production". La
terre et les reveries de la volonte, o.c., p. 269.
29 G. BACHELARD, L'eau et les rèves, o.c., p. 34-35.
30 Verwijzingen naar het werk van M. Bonaparte vindt men o.m. in L'eau et les reves,
o.c., p. 63 e.v., 79 e.v., 88-90 e.v., 109, 148, 155-7. Cfr. ook Les aventures de Gordon
Pym in Le droit de rèver.
31 „Chercher des antecedents a une image, alors qu'on est dans l'existence meme de
l'image, c'est, pour un phenomenologue, une marque inveteree de psychologisme", G.
BACHELARD in La Poetique de l' espace, o.c., p. 12.
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een niveauverschil tussen zijn bijdrage en de studie van Bonaparte.
Terwij1 zij een samenhang zoekt op inhoudelijk niveau (signifie) wil
Bachelard eerder de coherentie van de beelden en de literaire expressie
zelf (signifiant) aantonen. „Mail a cote de cette unite inconscient nous
croyons pouvoir caracteriser dans l'ceuvre d'Edgar Poe une unite des
moyens d'expression, une tonalite du verbe qui fait de l'ceuvre une
monotonie geniale." 32
Ook zijn belangstelling voor biografische feitenkennis kan verband
houden met de interesse voor de psychoanalyse, vooral dan de Freudiaanse. Immers de biografie bevat de feitelijke gebeurtenissen die vaak een
belangrijke rol spelen bij het verder interpreteren van beelden. In zijn
studies over Poe, Swinburne en Rimbaud zal Bachelard graag beroep
doen op het werk van biografen 33.
Maar ondanks die duidelijke interesse, toch zijn er kleine aanwijzingen
die ons laten vermoeden dat Bachelard zich niet zonder voorbehoud
achter de theorieen van de psychoanalysten schaart. Reeds vanaf L'Eau
et les reves draagt zijn werk een persoonlijke stempel. Terwij1 het boek
aanvankelijk bedoeld was als een tegenhanger voor La Psychanalyse du
feu kiest Bachelard eerlijkheidshalve een vagere titel die hem meer
ruimte laat. De rationaliteit en het objectief systematiseren dat hij ten
zeerste bewondert in de psychoanalyse kan hij niet opbrengen voor het
element water, waarmee hij zich nauw verbonden voelt 34 . In de latere
werken zal de kritiek tegen het rationalisme steeds sterker worden. De
meest directe kritiek houdt echter verband met de beperktheid van de
psychoanalytische verklaring, d.w.z. met haar reducerend karakter. Zo
betreurt hij de reductie van sommige psychoanalytische theorieen naar
het seksuele toe, zoals duidelijk tot uiting komt in het volgende citaat :
„La psychanalyse a souleve bien des revoltes en parlant de la libido
enfantine. On comprendrait peut-titre mieux l'action de cette libido si
on lui redonnait sa forme confuse et generale, si on l'attachait a toutes
les fonctions organiques. La libido apparait alors comme solidaire de
tous les desirs, de tous les besoins. Elle serait consideree comme une
dynamique de l'appetit et elle trouverait son apaisement dans toutes les
impressions de bien-titre" 35 . Zijn kritiek blijft niet vaststeken op theoreL'eau et les reves, o.c., p. 64.
Vergelijk in dit verband ook de reductie naar de kinderjaren voor de interpretatie
van het beeld van het slijk in L'eau et les reves, o.c., p. 148.
34 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 10.
35 G. BACHELARD, L'eau et les relies, o.c., p. 12.
32 G. BACHELARD,

33
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tisch niveau. Zo wordt in L' Air et les songes een seksuele interpretatie
van het beeld van de vogel en van de vlucht afgewezen ".
De psychoanalyse vergist zich omdat ze symbolen als concepten behandelt. Zodra ze een interpretatie gevonden heeft, wordt het symbool
tot werkinstrument herleid en men acht het niet langer noodzakelijk het
symbool in zijn varianten en rekening houdend met de contekst te
bestuderen ". Vaak wordt ook het esthetisch karakter van een tekst over
het hoofd gezien.
Volledig in dezelfde lijn ligt ook de expliciete verklaring van Bachelard dat hij in zijn beeldenstudie alleen rekening houdt met het normale
gedrag van de mens en zich niet bekommerd om allerhande afwijkingen
die in de psychopathologie thuishoren ". Vandaar dat hij ook meer
voelt voor de leer van Jung dan voor de psychoanalyse van Freud.
Naast het overbeklemtonen van de seksualiteit, wat samenhangt met een
gerichtheid naar het verleden, verwijt Bachelard de psychoanalyse ook
een tekort aan belangstelling voor de relatie mens-natuur. De menselijke
houdingen en gevoelens worden haast uitsluitend vanuit de sociale
contekst geinterpreteerd. Een gamma van mogelijkheden aangeboden
door de materie wordt op die manier niet bij de interpretatie betrokken. 39.
Het groeiend wantrouwen tegenover de klassieke psychologie en de
psychoanalyse, dat zich uit in een scherper wordende kritiek leidt
tenslotte tot een breuk. In La Poetique de 1' espace en La Poetique de la
reverie verwerpt Bachelard de psychoanalytische benadering, althans op
theoretisch niveau. Bij de interpretatie van beelden blijven sporadisch
elementen aan de psychoanalyse ontleend, doorsijpelen.
Een opvallende verschuiving manifesteert zich o.m. in Bachelards
houding tegenover biografische feitenkennis. Terwij1 hij in de eerste
werken vaak zijn heil zocht in dergelijke verklaringen, meent hij nu dat
feiten weliswaar lets kunnen zeggen over het leven van de dichter,
maar dat de eigenlijke poetische akt, de vonk die de verbeelding ontsteekt eraan ontsnapt. Bachelard vraagt zich of welk belang het heeft
voor de lezer te weten dat Verlaine in de gevangenis van Mons verbleef
toen hij zijn beroemde versen schreef : „Le ciel est par dessus le toit. Si
36 G. BACHELARD, L'air et les songer, o.c., p. 83 e.v.
37 „Un symbole psychanalytique, pour proteiforme qu'il soit, est cependant un centre
fixe, it incline vers le concept c'est en somme avec assez de precision un concept sexuel.
On pourrait dire que le symbole est une abstraction sexuelle realisee dans le sens méme
ou les anciens psychologues parlaient `d'abstractions realisees'. De toute maniere, pour le
psychanalyste, le symbole a valeur de signification psychologique". G. BACHELARD in La terre
et les reveries de la volonte, o.c., p. 75-76.
38 G. BACHELARD, La terre et les reveries du repos, o.c., p. 95 e.v.
39 G. BACHELARD, La terre et les reveries de la volonte, o.c., p. 30.
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bleu, si calme" 40 . Bij het lezen van deze regels komen gevoelens, dromen
en herinneringen naar boven die aansluiten bij het verleden van de lezer
en niet bij het leven van de dichter. Niet de antecedenten van het beeld
zijn voor de lezer belangrijk, maar wel de dialoog die groeit tussen het
beeld en het bewustzijn van de lezer. Dezelfde gedachte vinden we ook
terug in La Flamme d'une chandelle, waar Bachelard schrijft : „Je n'ai
pas besoin du passé des autres. Mais j'ai besoin des images pour recolorer
les miennes. J'ai besoin des reveries des autres pour me souvenir de
mon travail sous les petites lumieres, pour me souvenir que, moi aussi,
j'ai ete un reveur de chandelle" 41.
Een tweede belangrijke wijziging ligt in het verwerpen van elke
causale relatie 42 . De psychoanalyse houdt vaak te weinig rekening met
de nuancering van de beelden, ze intellectualiseert en wil steeds verklaren. Door het beeld te vertalen in een eigen jargon vervreemdt de
psychoanalyse het van de poetische contekst. Tegenover de causale
relatie zal de fenomenologie een nieuwe band voorstellen : 'le retentissement'.
Vooraleer we de inhoud van het begrip fenomenologie nader ontleden
willen we nog kort enkele bedenkingen formuleren. Wat door Bachelard
onder een noemer 'psychoanalyse' gezet wordt dient men te begrijpen als
een overkoepelende term voor theorieen en methoden die zich laten
inspireren door Freud. De lezer die directe verwijzingen zoekt naar Freud
zal zich met weinig tevreden moeten stellen. In de boeken over de vier
elementen wordt hij slechts eenmaal expliciet vermeld 43 . Er zijn echter
heel wat verwijzingen naar sexuele interpretaties en het belang dat
Bachelard hecht aan de droom en aan het onbewuste laat geen twijfel
bestaan over de inhoud die hij aan het begrip psychoanalyse toekent.
Bachelard staat naar onze mening dan ook dichter bij Jung, die zich
eveneens verzet tegen het reducerend karakter van de Freudiaanse leer.
Zijn opvatting over het onbewuste is ruimer 44 en hij benadrukt de
polyinterpretabiliteit van het symbool, een gedachte die we ook bij
Bachelard terugvinden 45 . Toch volgt Bachelard Jung niet slaafs. Zo
40 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, o.c., p. 9.
41 G. BACHELARD, La Flamme d'une chandelle, o.c., p. 55.
42 G. BACHELARD, La poetique de 1' espace, o.c., p. 1, cfr. ook 2, 8.
43 G. BACHELARD, La terre et les reveries du repos, o.c., p. 229.
44 Volgens Jung is slechts een deel van het onbewuste (het persoonlijke) rechtstreeks
verbonden met de individuele mens, het andere (het collectief onbewuste) kan wel als
voedingsbodem van de persoonlijke verbeelding en creativiteit optreden.
45 G. Durand behandelt Bachelard en Jung samen onder een hoofding Instauratieve
hermeneutiek' wat bij hem staat tegenover `reductieve hermeneutiek' (Freud). G. DURAND
in L'imagination symbolique, P.U.F., 1968, pp. 58-81.
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volt hij bijv. de definitie van archetype aan met het aspect dynamisch ".
Nauw verbonden met de ontwikkelingsgang van fenomenologie naar
psychoanalyse en illustratief voor het verschijnsel is de overgang van
reve naar reverie. De twee termen zijn reeds in de eerste werken van
Bachelard aanwezig, hoewel het onderscheid dan nog niet geèxpliciteerd
wordt. Vaak worden beide in een adem genoemd, zodat de lezer nauwelijks het verschil merkt ". Toch krijgt de nachtelijke droom het grootste
aandeel : „Plus encore que les pensees claires, les reves sont sous la
dependance des quatre elements fondamentaux 48 . Omdat de nachtelijke
droom in het onbewuste thuishoort en nauw samenhangt met het vergeten of verdrongen kinderverleden, gelooft Bachelard aanvankelijk dat
de droom de diepere laag is, die dan de voedingsbodem vormt voor het
oppervlakkig geheel van dromerijen waarin het bewustzijn wel een rol
speelt.
In de fenomenologische werken komt de reverie op het voorplan, vooral dan de 'reverie poetique', terwijI de droom teruggewezen wordt naar
het domein van de psychoanalyse ". Bachelard verbindt reverie nu met
rust, terwij1 de nachtelijke droom een symptoom blijft van onrust. Hij
gaat niet langer akkoord met de opvatting dat dagdromen niets meer
zijn dan een overblijfsel van de nachtdroom 50.
Het belangrijkste verschil tussen reve en reverie houdt volgens Bachelard verband met de rol van het bewustzijn. In de nachtdroom waar de
mens alles passief ondergaat speelt het cogito geen rol. In de dagdromerij daarentegen neemt het een belangrijke plaats in. De mens
ondergaat de nachtelijke droom, een ander droomt voor hem. In de
dagdroom is hij actief betrokken. „Et voici pour nous, entre reve
nocturne et reverie, la difference radicale, une difference relevant de
la phenomenologie ; alors que le reveur de reve nocturne est une
ombre qui a perdu son moi, le reveur de reverie, s'il est un peu philosophe, peut au centre de son moi reveur, formuler un cogito. Autrement
dit, la reverie est une activite onirique dans laquelle une lueur de
conscience subsiste" ". Dit sprankeltje bewustzijn is uiterst belangrijk
46 G. BACHELARD, La terre et les reveries du repos, o.c., p. 263-64.
47 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 123, 145 en L'air et les songes, o.c.,

p.

210-211.

48 G. BACHELARD, L'eau et les reves, o.c., p. 5.
49 G. BACHELARD, La poetiques de la reverie, c.c., p. 111, 124.
50 G. BACHELARD, La poitique de la reverie, o.c., p. 9.
51 G. BACHELARD, La poitique de la reverie, o.c., p. 129. Cfr. ook „Et c'est precisement
par la phenomenologie que la distinction entre le reve et la reverie peut titre tiree au clair,
puisque l'intervention possible de la conscience dans la reverie apporte un signe definitif",
idem, p. 10.
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voor de fenomenologie die steeds opnieuw de rol van het cogito benadrukt. Bachelard verantwoordt zijn visie, die niet strookt met de
volksovertuiging waar dromerij geassocieerd wordt met psychische ontspanning, vermindering van aandacht, evasie, als volgt : reverie is steeds
een taalgebeuren. Taalscheppen, met de taal bezig zijn verhoogt de
bewustzijnsaktiviteit ". Meteen wordt ook duidelijk hoe belangrijk het
woord poetique is in de uitdrukking 'reverie poetique'.Het taalgebeuren
dat dit adjectief oproept verklaart de relatie tussen reverie en fenomenologie.
4. Bachelards fenomenologie
De klaarste omschrijving van fenomenologie en fenomenologische
methode vinden we in de inleiding op La Poetique de la reverie. Omdat
Bachelard hier duidelijk enkele fundamentele principes bespreekt, citeren
we hem even uitvoeriger : „Suivant les principes de la Phenomenologie,
it s'agissait de mettre en pleine lumiere la prise de conscience d'un
sujet emerveille par les images poetiques. Cette prise de conscience, que
la Phenomenologie moderne veut adjoindre a tous les phenomenes de
la Psyche, nous semblait donner un prix subjectif durable a des images
qui n'ont souvent qu'une objectivite douteuse, qu'une objectivite fugitive.
En nous obligeant a un retour systematique sur nous-memes, a un effort
de clarte dans la prise de conscience, a propos d'une image donnee par
un poete, la methode phenomenologique nous amene a tenter la communication avec la conscience creante du poete" ". Bachelard wijst ook hier
op het belang van het bewustzijn. Door een bewuste reflexie zal het
subject ( = de lezer) proberen een bepaalde duur to verlenen aan de
vluchtige poètische beelden, die op hun beurt ontstaan zijn in het
scheppend bewustzijn van de dichter. Door die gedwongen terugkeer
naar zichzelf krijgt de lezer een inzicht in de beelden en schept hij een
communicatiemogelijkheid met de dichter. Het is duidelijk dat Bachelard
de relatie lezer-beeld sterk benadrukt. Het beeld is het beeld zoals het
aan mij verschijnt, de dichter is de dichter zoals hij zich aan mij openbaart. Deze bewuste reflexie is enigszins verwant met de fenomenologische reductie van Husserl. Bachelard schrijft : „Quand un reveur de
reveries a ecartá toutes les 'preoccupations' qui encombraient la vie
quotidienne, quand it s'est detache du souci des autres, quand

p.

52 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, o.c., p. 5 en
2, 6, 11.
53 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, o.c., p. 1.

La poetique de P espace, o.c.,
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est vraiment ainsi l'auteur de sa solitude" ". De dromende lezer
die probeert na te gaan hoe het beeld van de dichter inwerkt
op zijn bewustzijn, laat al het overbodige verdwijnen om zich volledig
te kunnen concentreren op de relatie beeld-bewustzijn. Het beeld wordt
echter niet passief ondergaan, er is een actieve deelname, „un effort de
clarte - . Deze eis tot actieve medewerking wordt regelmatig herhaald.
Het doel van deze bewuste reflexie op de beelden, die groeit uit de
verwondering ( = reverie) van de lezer, kan omschreven worden als
een verlangen om de poètische beelden in hun essentie te vatten. Bachelard wil doordringen naar de kern van de fenomenen. „La phenomenologie est fonde A. prendre l'image poetique dans son etre propre" ".
Bachelard tracht dan ook „d'en saisir la realite specifique" ". Doorheen
deze citaten klinkt het essentialisme dat tot de typische verworvenheden
van de fenomenologie behoort. Bachelard wijst er ook op dat de
fenomenologische benadering grondig verschilt van de empirische beschrijving die slechts passief registreert. De fenomenoloog overstijgt de
beschrijving om door te dringen naar de kern van de dingen. Dit
gebeurt dan op een intuitieve wijze. In verband met de beelden van
woningen schrijft hij : „Le geographe, l'ethnographe peuvent bien nous
decrire des types tres varies d'habitation. Sous cette variete le phenomenologie fait l'effort qu'il faut pour saisir le germe du bonheur central,
sar, immediat. Dans toute demeure, dans le chateau meme, trouver la
coquille initiale, voila la tache premiere du phenomenologue- ".
Tenslotte is ook de aandacht voor de relatie lezer-beeld, verklaarbaar
vanuit fenomenologisch perspectief. Intentionaliteit, een woord dat goed
de relatie subject-object uitdrukt, is een sleutelbegrip in de fenomenologie. Bij Bachelard gaat het om de intentionaliteit van de verbeelding.
Zoals elke psychische akt is de verbeelding gericht, ze heeft een object.
Dank zij deze intentionaliteit kan de lezer toegang krijgen tot de
beeldenwereld van de poezie. De relatie lezer-beeld is niet van causale
aard. De gerichtheid naar het object vindt a.h.w. een antwoord in wat
Bachelard noemt le retentissement', een begrip dat hij overnam van
E. Minkowski 58 . Hij stelt het tegenover 'la resonance', dat een passieve
opname van de beelden weergeeft. le retentissement' drukt een activi54 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, o.c., p. 148.
55 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, o.c., p. 4.
56 G. BACHELARD, La poetique de l'espace, o.c., p. 3.
57 G. BACHELARD, La poetique de l'espace, o.c., p. 210.
58 „C'est donc bien souvent a l'inverse de la causalite, dans

le retentissement si finement
etudie par Minkowski (...), que nous croyons retrouver les vraies mesures de l'etre dune
image poetique". G. BACHELARD, in La poetique de l'espace, o.c., p. 1.
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teit uit. De beelden bevatten een oproep om in zichzelf terug te keren
en de eigen existentie te verdiepen. Concreet moeten we het als volgt
zien : een beeld roept in ons de herinnering op aan andere beelden ; we
laten het inwerken zodat het echo's wakker maakt op verschillende
levensniveaus (gevoelens, kennis, ervaring). Dit is de resonantie. Op een
bepaald moment komt de lezer zelf actief tussen. Hij zoekt a.ssociaties
in zijn eigen verleden, in vroegere leeservaringen, in kennis (mythen,
legenden). Deze actieve inzet noemt Bachelard : retentissement.
Het leek ons interessant Bachelard heel even met Sartre te confronteren, omdat beide denkers de verbeelding en de verbeeldingsproducten
onderzoeken en zich in zekere mate door de fenomenologie lieten
inspireren. Sartre tracht door een fenomenologische reflexie de essentie
van de beelden en van de verbeelding te vatten ". Zijn bedoeling is de
verbeelding los te maken van de perceptie. De verbeelding heeft een
eigen vorm van intentionaliteit d.w.z. in de verbeeldingsakt bestaat er
een bijzondere relatie tussen object en subject. Vandaar dat het beeld
niet kan herleid worden tot een ding, het is eerder een manier van zijn
dan wel een inhoud. Wat betekent dit nu concreet ? Volgens Sartre is
het imaginaire zijn in zijn relatie tot de werkelijkheid vernietend. Het
beeld van mijn vriend Pierre is niets meer dan een bijzondere manier
om Pierre te benaderen. Deze benaderingswijze impliceert echter steeds
dat Pierre er niet werkelijk is. Om te kunnen verbeelden moet het
bewustzijn over irrealiteit beschikken. Irreèel is dan synoniem met niet
bestaand, niet gegeven aan de perceptie. Sartre richt dus vooral zijn
aandacht naar de zijnswijze van het beeld en naar de implicaties hiervan
voor het bewustzijn. Het literaire beeld wordt niet expliciet behandeld
en hij besteedt geen aandacht aan het probleem van de receptie. Ook
Bachelard wijst op de eigenheid van de verbeelding, die grondig verschilt
van de perceptie. Maar terwijl Sartre zich reflecterend neerboog op het
scheppend bewustzijn, komt bij Bachelard vooral de invloed van de
beelden op een ontvangend bewustzijn (lezer, toeschouwer) ter sprake.
Bachelard erkent de irrealiteit van de beelden maar hij verbindt het
irrele met de creativiteit. Het beeld draagt de mogelijkheden in zich
om los van elk verleden een nieuwe wereld te scheppen ". Was het
beeld bij Sartre een eindpunt, bij Bachelard is het een uitgangspunt om
dromend verder te bouwen ". Bachelard is echter veel minder helder en
59 J.-P. SARTRE, L'Imaginaire : Psychologie phenomenologique de r imagination, Paris,
Gallimard, 1948 (1940) .
60 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, o.c., p. 2.
61 F. PIRE, De l'imagination poitique dans l' ouvre de Gaston Bachelard, o.c., p. 160.
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theoretisch in zijn uiteenzettingen dan Sartre die met een zekere nauwgezetheid bepaalde Husserliaanse principes overneemt. Het hele oeuvre
van Bachelard mist de rationaliteit van Sartres leer. Naar de geest sluit
het dichter aan bij het werk van Merleau-Ponty, met wie hij de aandacht
voor en de verruiming naar het niet-rationele gemeen heeft. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is het begrip `cogito', dat eerder verwant is met la
raison elargie' van Merleau-Ponty dan met het Husserliaanse cogito.
`Le cogito du reveur', waarover Bachelard schrijft is een vorm van
subjectiviteit die groeit uit de ervaring van de lezer met de beeldenwereld
en waarin de dialoog zeer belangrijk is. Ook de aandacht voor de prereflexieve ervaringswereld hebben beide denkers gemeen. Toch reikt ook
de relatie Bachelard-Merleau-Ponty niet verder dan een vage verwantschap van enkele grondintuities.
Bachelard heeft dus bepaalde beginselen uit de fenomenologische
richting verwerkt op een eigen creatieve wijze, die echter de geest van
de fenomenologie zelf geen onrecht doet. Zoals hij zich niet strikt
gebonden voelde door de wetten van de psychoanalyse zo veroorlooft
deze eclecticus zich ook bepaalde vrijheden tegenover de fenomenologie
die echter het voorrecht kreeg 'het systeem van zijn keuze' to worden :
„II a lu tant de livres de philosophie ! Sous pretexte de les etudier, de
les enseigner, it a deforme tant de `systemes' ! Quand le soir est venu,
quand it n'enseigne plus it croit avoir le droit de s'enfermer dans le
systeme de son choix. Et c'est ainsi que j'ai choisi la phenomenologie
dans l'espoir de reexaminer d'un regard neuf les images fidelement
aimees, si solidement fixees dans la memoire que je ne sais plus si je
me souviens ou si j'imagine quand je les retrouve en mes reveries" ".
5. Enkele bedenkingen

Gaston Bachelard is een controversièle figuur. Door bewonderaars en
enthousiaste leerlingen wordt hij beschouwd als de vernieuwer van de
literaire analyse en als de grondlegger van de fenomenologische literatuurbenadering. De titel van V. Therriens studie is in dit opzicht
sprekend : La revolution de Gaston Bachelard en critique littaraire
(1970). Verdedigers van Bachelard zijn o.m. nog G. Poulet, J.-P.
Richard, J. Rousset, H. Tuzet. Zijn tegenstanders treft men vooral aan
bij de psychoanalysten (Mauron, Fayolle) en ook binnen de nieuwe
Franse stromingen zoals Tel Quel.
62 G. BACHELARD, La poetique de la reverie, o.c., p. 2.
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We stelden ons de vraag of men Bachelard niet in een bepaalde rol
dwingt, wanneer men hem bij de literatuurwetenschap wil inlijven ?
Bachelard ziet zichzelf als een lezer. Zijn werk betekent op de eerste
plaats een persoonlijke verrijking. Men moet het zien als een verzameling van beelden die hem uit vroegere lektuur bijgebleven zijn en die
een uitnodiging waren tot reveries. Vaak is hem L-aarbij niet langer
duidelijk wat hij ontleende en wat hij zelf uitdacht.
Anderzijds hoopt Bachelard dat zijn oeuvre jets zal betekenen voor de
literaire kritiek. De bijdrage van Bachelard zou dan liggen in de aanbreng van een eigen methode en in het catalogeren van de belangrijkste
beeldengroepen. Deze verdiensten dient men echter realistisch te bekijken. We zouden niet met V. Therrien over een revolutionaire vernieuwing durven spreken. Daarvoor mist het oeuvre de nodige systematische samenhang en methodologische klaarheid. De auteur bezondigt
zich te veel aan pointillisme, d.w.z. de beelden (de auteurs) worden
geisoleerd behandeld, los van de literaire contekst waarin ze thuishoren 63.
Negatief leek ons ook de reductie van de literaire werken naar een
bepaald beeldencomplex toe. Het werk van Nietzsche samenvatten als
een poetische weergave van het element lucht of Swinburnes oe uvre
zien als een herschrijven van het cultuurcomplex initiatie in het water,
heeft noodzakelijk een vertekening van het poetisch oe uvre tot gevolg,
wat waarschijnlijk niet de bedoeling was van Bachelard. Verder stelt
men ook een zekere willekeur vast bij de selectie van de teksten en we
wezen er ook vroeger op hoe gering het aantal literaire fragmenten
wel is. Al deze beperkingen moeten het belang van Bachelards geschriften voor de literaire kritiek relativeren.
Naast het pointillisme kan men ook het sterk hypotetisch karakter van
Bachelards interpretatie aanklagen, en het ontbreken van een grondig
uitgewerkte mensvisie. Het hypothetisch karakter houdt vooral verband
met de optie die Bachelard neemt in verband met interpretatie. Interpretatie is bij hem synoniem geworden van creatie ; het persoonlijk
verleden, de vroeger verworven kennis en cultuur spelen hierbij een
belangrijke rol. Wanneer de literatuurstudie van Bachelards interpretaties
gebruik wil maken, zal ze zich bezinnen over de waarde en de waarheid
63 „L'image poetique est bien revenement psychique de moindre responsabilite. Lui
chercher une justification dans l'ordre de la realite sensible, aussi bien que determiner sa
place et son role dans la composition du poeme sont deux taches qu'on n'a a envisager
qu'en second lieu. Dans la premiere enquete phenomenologique sur l'imagination poetique, l'image isolee, la phrase qui la developpe, le vers ou parfois la stance on l'image
poetique rayonne forment des espaces de latzgage qu'une topoanalyse devrait etudier".
G. BACHELARD in La poetique de r espace, o.c., p. 11.
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van zijn beschouwingen, m.a.w. ze is bekommerd om de vraag binnen
welk referentiekader de interpretaties geldig zijn. Voor Bachelard is
deze vraag volledig secundair. Nergens vindt men bij hem een volledig
uitgewerkte mensvisie zoals bij Freud of bij Merleau-Ponty. Er is alleen
de overtuiging dat al deze beelden, flitsen en herinneringen elkaar kunnen verduidelijken. De luchtigheid waarmee Bachelard zich vaak in
absolute termen uitlaat, roept bij de aandachtige lezer heel wat vragen op ".
Na deze kritische beschouwingen kan men zich afvragen of het werk
van Bachelard dan helemaal geen waarde beef t. Paul Ricoeur omschreef
zeer typerend de eigenheid van een dergelijke aanpak : „II y a en effet
une comprehension des symboles qui reste prise en quelque sorte dans le
monde symbolique, c'est le cas de toute phenomenologie purement
comparatiste qui se borne a comprendre le symbole par le symbole ;
cette intelligence dans le symbole est necessaire pour rompre avec la
pensee explicative et reductrice ; elle est meme suffisante pour une
phenomenologie descriptive, car elle est déjà une maniere de comprendre,
en tant qu'elle retient et relie ; ..." ". Dit is het niveau waarop Bachelard
werkzaam is. Het is trouwens zijn overtuiging dat het beeld vanuit het
beeld verduidelijkt moet worden. Komt Bachelard niet toe aan de
existentiele vragen zoals Ricoeur met zijn leuze 'le symbole donne a
penser', hij slaagt er wel in de lezer aan het dromen to zetten. Ricoeurs
zinsnede wordt bij Bachelard le symbole donne a rever'. Het is echter
duidelijk dat het literaire werk op die manier naar de achtergrond
verdrongen wordt. J. Ricardou spreekt in dit verband van 'une critique
centrifuge' ". Wanneer men echter de beperktheid van Bachelards eigen
benaderingswijze accepteert, zal men oog krijgen voor de interessante
visie die aan de grondslag ligt van heel zijn oeuvre. Bachelard werd
getroffen door het eigen karakter van de literaire beelden, die zich niet
laten vatten in formules en wetmatigheden. Alleen een ander beeld kan
het verduidelijken. Zijn werk is dan ook bijzonder waardevol als aanloop
tot een instauratieve hermeneutiek, d.w.z. een interpretatieleer die zich
niet vastklampt aan een reducerend systeem, maar de creativiteit van
64 G. BACHELARD, L'air et les songes, o.c., p. 84. De interpretatie die Bachelard bier geeft
zonder bewijsmateriaal van betekenis strookt bijv. niet met de interpretatie van Binswanger
in Le reve et P existence, Paris, 1954. Binswanger brengt niet alleen een aantal literaire
teksten bij elkaar, hij verwerkt ook gegevens uit zijn ervaringen met psychiatrische patienten.
65 P. RICOEUR, Finitude et culpabilite. La symbolique du mal II, Paris, Aubier Montaigne,
1960, p. 328.
66 j. RICARDOU, Un etrange lecteur in Les Chemins actuels de la critique, Paris, Plon,
1 967, pp. 372-79.
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het beeld respecteert. Bovendien bevat het 'oeuvre van Bachelard ook
een enorme hoeveelheid materiaal en bezit het door zijn persoonlijk
karakter een bijzondere aantrekkingskracht. Wie zich aan een themaonderzoek waagt, kan moeilijk dit origineel werk over het hoofd zien.
In de jongste jaren werden de meeste boeken van Bachelard opnieuw
uitgegeven. Bachelard wordt gelezen en bestudeerd aan de universiteiten.
Met hun leuze Timagination au pouvoir' eisten de studenten in 1968
een nieuwe aanpak. Misschien beantwoordt het werk van Bachelard wel
aan dit verlangen naar een grondige vernieuwing en getuigt deze vernieuwde belangstelling van de twijfel aan de almacht van elk wetenschappelijk systeem. Zeker is dat de reverie die voor alles de onherleidbaarheid van het beeld vooropstelt, een goede tegenpool vormt voor het
streng rationele structuralisme dat Frankrijk reeds geruime tijd in de
ban houdt.
R. BOUCKAERT-GHESQUIERE
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IN MARGINE

BEDENKINGEN BIJ EEN GEVAL VAN VERKEERDE
EMBLEEMINTERPRETATIE
( JACOB CATS, Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt, Amsterdam, 1632, I,
XXXVIII, p. 115)
Dat vader Cats ook in het buitenland tot de veel gelezen en bekeken emblematici
behoorde, komt nog eens duidelijk tot uiting in de prachtige studie die een groep
Hamburgse germanisten, onder leiding van W. Harms en H. Freytag, onlangs
hebben gewijd aan de toegepaste emblematiek in Schloss Weisenstein in Pommersfelden, Schloss Kohtivede of Ludwigsburg nabij EckernfOrde en het herenhuis
uit Gaarz (Holstein) 1 . Cats' aanwezigheid is, vooral via de Spiegel, het sterkst
in Ludwigsburg. In deze wandversieringen vallen uiteraard de onderschriften
weg : de oorspronkelijke emblemen zijn er gereduceerd tot het motto en de
pictura, zodat zij formeel meer op de impresa of het devies gaan lijken dan op
echte emblemata. Dat maakt hun interpretatie niet gemakkelijk, althans theoretisch. Een verklaring via de bronnen ligt dus voor de hand. In de praktijk lijkt
deze niet eens zo moeilijk voor wie enigermate met de embleemliteratuur is
vertrouwd. De vraag wordt moeilijker als men de toeschouwer zonder voorkennis
voor deze leerrijke wandversieringen plaatst. Is hij in staat door de confrontatie
van motto en afbeelding de zin van het (gereduceerd) embleem te achterhalen ?
In verband met deze vraagstelling is een discussie ontstaan die voor het verder
onderzoek van de emblematiek niet zonder belang blijkt en die o.i. bepaalde
theoretische opvattingen over de embleemletterkunde komt nuanceren. Bedoeld is
de theorie van Albrecht Schane, die wij hier niet meer in den brede hoeven
uiteen te zetten 2 . Zoals bekend probeert Schane de kwantitatieve onoverzichtelijkheid, de bonte verschijningswijzen en de anomalieen in de contemporaine embleemtheorie te ondervangen in een emblematisch ideaaltype. In het ideaalmodel
beantwoordt de drieledigheid (motto + pictura + onderschrift) van het embleem
aan een dubbele funktie : afbeelden en uitleggen. Hoewel beide funkties in
hoofdzaak respektievelijk over de pictura en de subscriptio verdeeld liggen, is het
zo dat elk van de drie embleemdelen aan deze dubbele funktie kan deelnemen.
Zo kan het motto niet alleen duidend zijn, maar tevens beeldbeschrijvend en
kan het onderschrift ook bijdragen tot de beschrijving van de pictura. In sommige
gevallen kan zelfs de pictura aan de uitleg meewerken, o.m. door de achter1 W. HARMS und H. FREYTAG, Ausserliterarische Wirkungen barocker Emblembficher.
Emblematik in Ludwigsburg, Gaarz and Pommersfelden. Munchen, 1975.
2 A. SCHONE, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock, Munchen, 1968 2 , p. 18-34.
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grondwerking. Aan deze interaktie stelt Schtine evenwel grenzen. De pictura
moet ideeel prioritair zijn : de emblematische zingeving (moraal, levenswijsheid,
gedragsregel, etc.) wordt in de pictura, draagster van een diepere betekenis,
ontdekt. Deze betekenis schuilt prioritair in de pictura. De prent is derhalve
geen illustratie bij de emblematische zingeving. Zij is er integendeel het vertrekpunt van. Deze prioriteit houdt dus in dat de pictura als een afbeelding van
een „eigen-zinnig" onderdeel van de werkelijkheid dient to warden apgevat.
Het moet m.a.w. gaan over een interpretabel vertrekpunt, iets wat op zichzelf al
`betekent' en bovendien voor een hogere zingeving vatbaar is. SchOne heeft het met
betrekking tot deze tweede vereiste over „potentielle Faktizitat", wat wij vrij
kunnen vertalen als de „feitelijke mogelijkheid" van wat in de pictura wordt
voorgesteld. Hiervan zijn evenwel niet uitgesloten : de fiktieve wereld van de
literatuur, de fabel, de mythologie, etc. In de pictura van het ideaalmodel gaat
het derhalve niet am de uitbeelding of de concretisering van abstracte ideeen of
begrippen, zoals dat by . in een allegorische voorstelling geschiedt, maar om het
aanwezig stellen van een vooraf gegeven (prioritaire) realiteit, waarin een diepere
betekenis schuilgaat. De pictura verdwijnt nooit geheel achter haar funktie van
betekenisdrager, zoals in de allegorie, maar wat zij voorstelt bestaat ook voor elke
betekenisonthulling. Indien dit laatste immers niet het geval is, duidt de pictura
zichzelf en kan van de typische emblematische funktie geen spraak meer zijn.
In het voornoemde boek heeft H. Freytag aangetoond dat in Ludwigsburg
soms zelfgenoegzame pictura voorkomen die daarenboven door louter beeldbeschrijvende motti zijn vergezeld 3 . Geen enkele emblematoloog zal zich daaraan
storen. Men kan hieruit alleen besluiten dat vele van de toegepaste emblemen uit
Ludwigsburg zich ver van ideaalmodel van SchOne verwijderen. Toch is deze
vaststelling ergens hinderlijk. Wie aan de hand van dit ideaalmodel een typologie
van het emblema, d.w.z. de totale produktie, wil opstellen, komt immers tot
eigenaardige vaststellingen. Een dergelijke typologie zou men zich kunnen voorstellen als een zonnestelsel, waarin alle embleemtypen zich in een grotere of
kleinere baan rond de centrale ster, i.c. het ideaaltype van SchOne, bewegen. Dat
gaat echter niet zonder historische bezwaren. Sommige sterren, die in belang,
schittering en aantrekkingskracht de centrale ster evenaren, warden op deze wij ze
op een ver verwijderde zijbaan geschoven. Men denke alleen maar aan
auteurs als Herman Hugo, Jacob Cats of Adriaan Poirters, die het zwaarte- of
hoogtepunt van de Nederlandse emblematiek uitmaken en die in zo'n schema
naar de achtergrond moeten verwezen warden, omdat ze het ideaaltype onvolmaakt realiseren. Historisch werkt zulke typologie dus vervalsend.
SchOne heeft in zijn uitvoerige en op vele punten verhelderende, corrigerende
recensie van Harms-Freytag dat bezwaar kennelijk aangevoeld 4 . Men zou zelfs
grof kunnen stellen dat hij het „emblematisch statuut" van de bewuste wand3 0.C., p. 23.
4 ZfDA 104/4
Anzeiger tier deutsche, Altertum and deutsche Literatur, Band
LXXXVI, Heft 4 (1975), p. 179-190.
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versieringen kost wat kost wil redden : „Ich finde keines (d.i. embleem), dessen
Inscriptio – wenn sie schon bildbeschreibenden Charakter hat – nicht zugleich
auch auslegende Funktionen wahrrahme, also Deutungshinweise gabe" 5 . Wij
geloven dat hij zich vergist.
Als voorbeeld kiezen wij het 38e embleem uit de Spiegel dat wellicht via een
uitgave van Alle de wercken (Amsterdam, 1655, p. 45) op de wanden van de
„Bunte Kamer" van Schloss Ludwigsburg is terechtgekomen. De pictura stelt
twee vrouwen voor die wijzen naar een strobundel die in de hoek van de haard
gevaarlijk dicht bij het brandend vuur is gezet. De rol van beide vrouwspersonen
is duidelijk delktisch : de oudere wendt zich bij het wijzen naar de jongere.
Een bedscêne op de achtergrond laat over de betekenis nog weinig twijfel
bestaan : zij behelst een waarschuwing tegen de (lichtvaardige) liefde. Het motto
Vyer by het stroo, dient niet alsoo blijkt louter beeldbeschrijvend. Aan de zelfgenoegzame betekenis van de pictura komt het niets toevoegen. Freytag rangschikt
dit Cats-citaat terecht in een groep emblemen „in denen das Motto ausschliesslich
die pictura beschreibt" 6 . SchOne verzet zich tegen deze interpretatie. Dat valt
hem niet moeilijk omdat hij, net als Freytag trouwens, het motto verkeerdelijk
interpreteert. Vier by het stroo, dient niet alsoo wordt door beide emblematologen
verklaard als Strohleuer ist unnfitz. Op deze wijze ontstaat inderdaad een discrepantie tussen motto en prent en verschaft het motto, zoals SchOne beweert, wel
uitleg. Maar deze toepassing, waarvan de betekenis ons trouwens ontgaat, had
Cats zeker niet op het oog. Het Italiaanse motto komt ons de zin van het
Nederlandse lemma gelukkig verduidelijken : La stoppa non sta bene appresso
it fuogo. M.a.w. vuur maken in de nabijheid van stro, dat mag niet. Men dient
het vuur van het stro weg te houden. De eerste van de spreuken waarmee Cats,
zoals in de Spiegel gebruikelijk is, het bewuste embleem stoffeert, luidt trouwens :
Vyer by het vlas, brant wonder ras. De zelfgenoegzaamheid van de bewuste
pictura wordt bovendien indirekt onderstreept door het onderschrift. Cats maakt
er een verhaaltje van, voert nieuwe beelden in en de uiteindelijke toepassing
komt geen nieuwe zingevende perspektieven blootleggen.
Het hele misverstand kan aanleiding zijn om de eigen retoriek van de emblematische pictura ander ogen te nemen. Schkine heeft, zoals gezegd is, zelf de
achtergrondwerking belicht. Deze suggereert een diepere betekenis die echter pas
in het tekstgedeelte volkomen duidelijk wordt. Er zijn echter nog andere elementen
waardoor de pictura zichzelf kan duiden. Het hele systeem van de „innerbildliche
Auslegung" is vrij complex. Men kan het in verband brengen met de theorie van
het ut pictura poesis : is het schilderij een stom gedicht, het spreekt zijn eigen
taal. Uiteraard mag men hierin niet overdrijven : niet alle onderdelen van de
prent – denken we maar even aan de prachtige en van 'even sprankelende
prenten van de zgn. realistische Nederlandse emblematiek – bezitten een duidende
5 0.C., p. 186-87.
6 0.C., p. 23 en 32.
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funktie : vele blijven „bedeutungsblind" en beogen meer het aangename dan
het nuttige.
De eenvoudigste vorm waarin de prenten zichzelf gaan verklaren geschiedt
via de voorstelling van herkenbare figuren. Dergelijke prenten zijn vooral tot
stand gekomen onder de invloed van de iconologische handboeken (Ripa). Men
treft ze overvloedig aan in de laat 17e- of 18e-eeuwse emblematiek. Men denke
by . aan allegorische vrouwenfiguren met kruis of anker, die respektievelijk het
geloof en de hoop uitbeelden of aan de aanwending van hieroglifische tekens,
waarvan de betekenis traditioneel was geworden. SchOne heeft het emblematisch
karakter van zulke picturae aangevochten. Het kan inderdaad niet warden ontkend
dat de spankracht van het embleem door allegorische elementen in de afbeelding
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aanzienlijk wordt verzwakt. Anderzijds komen dergelijke picturae over de gehele
geschiedenis van de emblemataliteratuur voor. De aanwending van de hieroglief,
de alomtegenwoordigheid van de Cupido-figuur in de liefdesemblematiek en
de sterk allegorische voorstellingswijze in sommige religieuze embleemboeken
zijn daarvan een treffende illustratie. Veel geraffineerder is de zopas vermelde
achtergrondwerking : het aantal zindragers in de prent wordt via deze techniek
vermenigvuldigd, waardoor de prent op de wijze van een retorische amplificatio
haar zin onderstreept. Zo wordt het motto Alta ghequelt (Combattuto sempre,
lamais repos) in de liefdesemblemen van Vaenius niet alleen geillustrecrd door
de afbeelding van Cupido in gezelschap van een door de liefdespij1 getroffen
en gekwelde man, maar op de achtergrond beukt de nooit aflatende zee tegen
een rots (naar het in het Latijnse bijschrift aangehaalde woord van Ovidius :
Mihi nulla quies, ut lapis aequoreis undique pulses aquis 7 . Tot de picturale
duidingselementen behoort eveneens de invoering van de menselijke figuur. In
de impresa was de voorstelling van de mens verboden (Giovo), maar de
emblematici hebben deze regel zelden strikt toegepast. Zo vond Roemer Visscher,
die direkt onder de invloed van Giovo stond, dat het derde Schock van zijn
Sinnepoppen „wat uyt den bandt ghespronghen was", precies omdat daar in de
picturae menselijke figuren voorkwamen 8. De betekenis van het verbod, dat,
zoals gezegd is, vooral de impresa gold, moet men zoeken in de relatie van de
prent tot het motto. Is het motto, zoals vaak, metaforisch gehouden, via een
uitbeelding van de menselijke figuur ligt de toepassing ervan voor het grijpen,
iets wat in de concettistische devieskunst het liefst werd vermeden. In Cats'
Spiegel zien we ander het motto Om de minne van het smeer, leckt de kat den
kandelaar een ondernemende jonge man in een van zuivel rijk voorziene kamer
een nogal ronde en potige boerendochter hartstochtelijk omarmen. De kat en de
kandelaar uit het motto staan naast het centraal gestelde paar afgebeeld 9. Zulke
picturae hebben nauwelijks behoefte aan een onderschrift : zij illustreren het
motto volmaakt en zijn volkomen onafhankelijk en zelfgenoegzaam tegenover het
onderschrift. Een andere groep duiders zijn de zgn. „Hinweiser". In vele
emblematische prenten treden immers vaak menselijke gestalten op die niet
direkt bij de voorstelling zijn betrokken, maar door hun aanwezigheid of gebaar
deze voorstelling verklaren of er het emblematisch karakter van illustreren. Een
bekend voorbeeld bieden in dat opzicht de platen van Hoofts sierlijke Emblemata
amatoria (Amsterdam, 1611), waarop een op zijn Hollands gekleed paar de
handelingen van Cupido, die zich op de voorgrond afspelen, op de achtergrond
komen repeteren of gewoon bijwonen. Dikwijls zijn de gebaren van zulke
toeschouwers zeer welsprekend en delktisch. Zij wijzen op de hoofdhandeling en
illustreren op deze manier de exemplariteit van de emblematische stof. Tot
7 O. VAENIUS, Amorum Emblemata, Antwerpen, 1608, p. 227. Het embleem werd eveneens in Schloss Ludwigsburg aangewend.
8 Sinnepoppen, ed. L. Brummel, 's-Gravenhage, 1949, p. III-IV.
Vgl. P. GIOVO, Dialogo dell'Imprese Militari e Amorose, Rome, 1555, p. 9.
9 Spiegel, I, XXXII, p. 98 ; eveneens in Schloss Ludwigsburg.

40

zelfde orde behoort de soms theatrale versiering van de randen van de
pictura, een duidingselement dat ook in veel titels van embleembundels tot
uitdrukking komt, zoals by. in de Leenheers Theatrum stultorum... Tooneel der
sotten, Vaenius' Theatro moral de toda la philosophia (beide te Brussel in 1669),
Sweerts' Tafereel der deugden en ondeugden (Amsterdam, 1703), etc. In de
religieuze liefdesemblematiek ten slotte, vindt men geregeld picturae die de
„potentielle Faktizitat" volkomen opgeven. Zij beelden het motto a.h.w. letterlijk
uit, waardoor de prent onwaarschijnlijk wordt. In de befaamde en invloedrijke
Pia desideria van Herman Hugo (Antwerpen, 1624) wordt het motto, een hoogliedtekst, Anima mea liquefacta est geillustreerd door een figuur (de ziel) die,
zoals was, aan het smelten is. Dezelfde figuur zit in de ribbenkast van een
geraamte gevangen om het motto Infelix ego homo, quit me liberabit de corpore
mortis huius (Rom. 7) uit te beelden. De pictura is hier gewoon de visuele
pendant van het lemma geworden : ze heeft zelfs haar rol als exemplum verloren.
Het ligt voor de hand dat ook een combinatie van al deze procedes de pictura
zelfgenoegzaam kunnen maken. In het geval van Cats' stro- en vuurembleem
geschiedt de zelfduiding via een combinatie van achtergrondwerking en deiktische „Hinweiser". In tegenstelling tot SchOne en in overeenstemming met Freytag
zijn zulke makkelijke emblemen in Schloss Ludwigsburg wel voorhanden. Uiteraard ging de voorkeur er naar emblemen waarvan de betekenis via het motto
duidelijk wordt. Maar er zijn er ook andere. Freytag citeert er nog een paar,
waaronder Spiegel (ed. 1655 , p. 147. Motto : Krepel wil altyt voordansen ;
pictura : boeren, dansend rond een meiboom, worden door een kreupele aangevoerd. \Vie zich in de Spiegel wil verdiepen, overigens een zeer amusante
bezigheid, vindt nog talrijke voorbeelden van dergelijke picturae met een louter
beeldbeschrijvend motto.
Hieruit besluiten dat Cats' Spiegel uit de tempel der embleemliteratuur moet
worden geweerd, zou voorbarig zijn. Cats' werkwijze beantwoordt wellicht aan
een ander concept van het zinnebeeld. Het is de vraag of we hiervoor niet
moeten teruggrijpen naar de vroegste bronnen van de Nederlandse emblematiek,
nl. Guillaume de la Perriere, voor wie het woord „illustrer" een betekenis bezit
die beslist met de retoriek van het emblema kan worden verzoend. Motto, prent
en tekst illustreren, elk op hun manier, een zelfde waarheid 10. Het ideaalmodel
van Schiine zou hiervan een zeer belangrijke en de meest gecompliceerde variante
zijn, die in de – als men dat woord wil gebruiken – „beste" embleemboeken
wordt verwezenlijkt. Ik ben er mij van bewust dat ik zo, op mijn beurt, Cats
als emblematicus wil redden. De emblematiek is echter een huis met vele
woningen.
Leuven, Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie, februari 1976.
K. PORTEMAN
10 B. TIEMANN, Fabel und Emblem. Gilles Corrozet und die franzOsische RenaissanceFabel, Munchen, 1974, p. 82-88.
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BOEKBEOORDELINGEN

Some Aspects of Hadewijch's Poetic Form in the „Strofische
Gedichten", (Bibliotheca Neerlandica Extra Muros, dl. III), Den Haag,

TANIS M. GUEST,

1975 ; 289 blz. ; fl. 37,50.
In een nog niet zo lang geleden verschenen artikel De chronologie der Strofische
Gedichten van Hadew#ch en haar persoonlijke ontwikkeling 1 maakt G. M.
Mesland een onderscheid tussen een „Nederlandse" Hadewijchopvatting, vertegenwoordigd door Van Mierlo en De Paepe, en een „buitenlandse" benadering,
met als belangrijke vertegenwoordigers Guest en Schottmann. Waar de eerste
richting zich zou hebben laten verleiden tot „een onaanvaardbare verwijdering
van de dichteres uit de middeleeuwen" (blz. 355), zou deze foute visie thans
vanuit het buitenland gekorrigeerd worden.
Wie evenwel Guests dissertatie gelezen heeft, zal bovenstaande konklusie nog
moeilijk kunnen beamen. Guest zegt immers zelf nadrukkelijk : „My purpose is,
then, to treat Hadewijch not specifically as a medieval poet, but simply as a poet ;
not divorced from her age, since no poet is that, but approached primarily from
the viewpoint of the modern reader and the impact on such a one" (blz. 1).
Haar onderzoeksterrein is de vorm van de Strofische Gedichten. Het boek valt
uiteen in een aantal hoofdstukken die o.a. strofe, rijm, klank en muziek, herhaling,
paradox en kontrast, personifikatie en beeldspraak behandelen.
Hoewel Guest er zich wel van bewust is, dat vorm en inhoud niet van elkaar
gescheiden kunnen worden ,gaat zij in de praktijk toch van een dichotomie
vorm-inhoud uit, wat al blijkt uit de formulering van haar doelstellingen op
blz. 1 : „I have sought to demonstrate some of the ways in which the emotions
are expressed...", de inhoud van Hadewijchs emoties gegoten in de vorm van
haar verzen dus. Samen met haar „anachronistische" standpunt tast dit de geldigheid van haar belangrijkste konklusies aan ; met name haar interpretatie van
minne, en haar bewering dat, bij Hadewijch, vorm ondergeschikt is aan inhoud.
Volgens Guest liggen „questions of interpretation and terminology... for the
most part outside (her) field" (blz. 2) ; zij maakt evenwel uitzondering voor
een „inhoudelijk" probleem, nl. de betekenis van het koncept minne, want „this
is beyond doubt the key word of the Strofische Gedichten, on which all else
depends, and the meaning which the individual finds in this word must inevitably
affect his whole attitude and approach to the poems" (blz. 2).
In nagenoeg dezelfde termen als in haar artikel in het Album Weevers 2, herneemt zij haar argumentatie tegen De Paepes minneopvatting, zoals deze die in
1 In Levende Talen, (1975), nr. 315, blz. 355-66.

2 T. M. GUEST, Hadewijch and Minne, in European Context. Studies in the History and
Literature Presented to Theodoor Weevers, Cambridge, 1971, blz. 14-29.
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zijn dissertatie 3 heeft uiteengezet. Guest meent dat De Paepes opvatting van
minne niet als God, niet als Kristus of de goddelijke Liefde, maar als „een
dynamische relatiebeleving" hem geleid heeft tot een „slightly misplaced
emphasis" (blz. 3). Hij heeft immers te weinig aandacht geschonken aan de
kracht die van de liefdesemotie uitgaat, en die bij de minnaar een verwarring
teweegbrengt „between the source of the experience and the experience itself"
(blz. 3). De Paepe legt te sterk de nadruk op de ene komponent, de emotie,
ten nadele van de andere, de Geliefde, „and in doing so (he) makes an intellectual
attempt to resolve a psychological confusion which perhaps should not be resolved,
since it is quite possible that the poet was either unaware of it, or conscious of
it as a deliberate ambiguity, with now one element, now the other, uppermost
in her mind" (blz. 4).
Natuurlijk is dit best mogelijk ; alleen kunnen we zoiets moeilijk weten ; we
hebben immers enkel een tekst, en hoe Hadewijch er zeven eeuwen geleden
precies over dacht, is op basis van de Strofische Gedichten moeilijk te achterhalen.
De moeilijkheid van de hele diskussie lijkt me hierin te liggen, dat Guest, door
haar scheiding van inhoud en vorm, minne als een afzonderlijk koncept probeert
te definieren, los van de betekenisartikulatie in de tekst, en meteen argumenten
gaat zoeken in een „realiteit kilter de tekst", die jammer genoeg ongrijpbaar is.
Eerste task van de literatuuronderzoeker is het dan ook „uit de studie van de
poetische tekst die minne draagt en zich rand minne beweegt, de betekenisinhoud
van minne op het spoor te komen" 4 . Niet de vraag „Wat is minne voor
Hadewijch geweest ?" moet onze eerste zorg zijn, wel „Hoe wordt het woord
minne in de Strofische Gedichten gebruikt ? In welke kontekst kan het optreden ?
Hoe funktioneert het ?"
De zwakheid van Guests definitie komt dan ook het best naar voren, wanneer
zij aan konkrete tekstinterpretatie doet. Verweet zij De Paepe aanvankelijk
„a slightly misplaced emphasis", dan valt zij bijvoorbeeld op blz. 101 weer
helemaal terug op de — nochtans door haar afgewezen — definitie van Van Mierlo
bij de interpretatie van Stg. XXXVIII, 41 : „Minne wilt dat minne aI minne met
minnen mane", „meaning : Love (the supreme Being) denies that the lover
should lovingly demand (to receive) the totality of Love". Toch een mooie
klassifikatie voor iemand bij wie zoveel emotionele verwarring heerst...
Niet alleen Guests minnedefinitie, maar ook het besluit waarheen zij ons langs
tweehonderdvierenveertig bladzij den „vormanalyse" brengt, doet vragen riizen.
Wat brengt deze konklusie (nl. „that any troubadour device or image she
(Hadewijch) employed was subordinated to the meaning she sought to convey")
ons eigenlijk bij ? Verschaft deze formule ons werkelijk inzicht in Hadewijchs
poetische techniek ? Is de klassieke vaststelling, nl. dat de inhoud primeert op
de vorm, eigenlijk wel meer als een vrij lege formule die ad libitum herhaald
4
3

N. DE PAEPE, a.w.,
N. DE PAEPE, Hadewijch.

Strofische Gedichten. Een studie van de Minne in het kader
der 12e- en 13e-eeuwse mystiek en profane minnelyriek, Gent, 1967.

43

kan warden bij elke dichter die wij nu „groot" vinden ? Over een aantal
problemen, by. het essentieel formulaire karakter van de middeleeuwse hoofse
lyriek, blijft Guest zwijgen. Nochtans zou het interessant zijn te weten of, en
in hoeverre, Hadewijch afwijkt van de middeleeuwse „creatio", die essentieel een
schrijven of zingen is vanuit een bepaalde habitus, een bepaalde, aan regels
gebonden, competence.
Het is vooral Guests anachronistische benaderingswijze, die haar belet verder
te gaan. Het voornaamste criterium dat zij (en onze tijd) hanteert bij het
beoordelen van poezie, is de originaliteit, de „mental shock" die het gedicht moet
veroorzaken bij de lezer : zie bijvoorbeeld blz. 56, 106, 107, 119, 121, 126, 131,
136, 148, enz. waar zij gal spreekt over „faults of construction, spectacular
purposes, commonplace images", als gold het een evaluatie van experimentele
gedichten. Zo dringt zij aan de middeleeuwse tekst haar eigen ideeen en esthetische criteria op. Op dat ogenblik wordt elke diskussie over de betekenis van
minne, de waarde van de gedichten, ... een zuiver subjektieve en „solipsistische"
aangelegenheid. Wat voor ons vaak origineel, of onverwachts, in die poezie is,
berust vaak op niets anders als op het feit dat, wat de middeleeuwer gewoon
leek, door de eeuwen of stand die ons van zijn tijd scheiden, ongewoon geworden
is. Begrippen als originaliteit, vernieuwing, moeten dan ook met de grootste
omzichtigheid gehanteerd worden.
Diezelfde omzichtigheid moet ons ook leiden bij de interpretatie van de
gedichten.
Zo komen we terug bij het punt waar we vertrokken waren : de minne. Guest
verwijt De Paepe zijn beschrijving van minne als een personifikatie : „(...) Minne
is not a personification. The whole tenor of the poems suggests that Minne for
Hadewijch is in itself an existence, a being („person" is perhaps too concrete
a term) and as such requires no personification. It is not a quality, or an
experience, or a relationship, but something as real to her as the hazel-bush,
though of a different and puzzling nature" (blz. 9).
Het vergt enige moeite am te begrijpen hoe Guest, die jongleert met begrippen
als personification, image, reality, existence, ... dit kan doen zonder deze woorden
te definieren, en zonder zich of te vragen hoe personifikaties funktioneerden in
de middeleeuwse literatuur. Beweringen als zou minne geen personifikatie
kunnen zijn, „since a personification would be in some sense Hadewijch's own
creation" (blz. 9), berusten louter op een moderne leeservaring. Dezelfde subjektiviteit vinden we terug in het onderscheid tussen „true personification" en
„semi-personification" (hoofdstuk VI), waar de lezer helemaal aan Guests
leeservaring overgeleverd is. Personifikaties kunnen tegenwoordig inderdaad erg
schematisch en irreeel aandoen. Vraag is echter of dit ook in de dertiende eeuw
zo ervaren werd, of een personifikatie niet het realiteitskarakter van bepaalde
koncepten, die door ons als abstrakties ervaren worden, deed toenemen !
Waarschijnlijk is het veiliger in een eerste stadium uit te gaan van een meer
linguistische beschrijving van de personifikatie. Diskussieren of minne voor
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Hadewijch al of niet een realiteit geweest is, lijkt me een erg spekulatieve
bezigheid, die teveel ruimte laat aan subjektivisme en die tot diskussies leidt
waar de een de ander niet meer begrijpt.
Er ware nog veel op te merken over dit boek, dat in details niet altijd vrij te
pleiten is van een zekere slordigheid. Verkeerde aanhalingen, onjuiste optellingen... komen nogal vaak voor, maar we willen niet in detailkritiek vervallen.
Wel lijken de vertalingen de betekenis van de tekst vrij goed weer te geven.
Het stemt tot vreugde te zien dat Hadewijchs werk bij herhaling de aandacht
van buitenlandse vorsers opeist, en dat we in een reeks als Bibliotheca Neerlandica Extra Muros kennis kunnen nemen van hun onderzoek. Guests metode is
evenwel voor teveel kritiek vatbaar, om ons te kunnen bevredigen. Het Iaatste
woord over de Strofische Gedichten is zeker nog niet geschreven.
F. WILLAERT

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent.
Jaarboek 1973-1974, XXIII-XXIV, tweede reeks, nr. 15 -1 6.
Het onverstoorbare tempo waarmee het Jaarboek van „De Fonteine" zijn chronologische achterstand heeft ingelopen, had iets van een waardige processiegang.
Het ging langzaam, maar deze traagheid werd ruimschoots gecompenseerd door
het hoog wetenschappelijke peil van de opstellen. Dat is ook nu weer het geval.
F. Puts biedt een samenvattende Geschiedenis van de Antwerpse rederijkerskamer 'De Goudbloem', die bedoeld is als inleiding voor een in het vooruitzicht
gestelde verhandeling over de verzamelbundel van Adriaen Wils. Een rijk gestoffeerde bijdrage over de `aristokratische' Antwerpse kamer, die tijdens haar
bestaan altijd enigszins in de schaduw van de `Violieren' is blijven zitten. Toch is
er wat understatement mee gemoeid als de auteur het belang van deze kamer
vooral op het vlak van de ideeengeschiedenis situeert. Is de `Goudbloem' voor
de verspreiding van de opvattingen der Reformatie inderdaad belangrijk geweest,
voor de eigenlijke literaire vernieuwing was zij dat niet minder. Ik bedoel hiermee
niet alleen de vertalingen van Cornelis van Ghistele, maar ook het spel van
sinne dat de kamer op het landjuweel van 1561 presenteerde. Het stuk is de
dramatische uitwerking van een embleem van Alciato, waaruit moet blijken dat
het nieuwe genre van de emblemataliteratuur niet alleen bij Frans Fraet, lid van
de Violieren, de aandacht had gekregen.
Eveneens op het probleem van de confessionele bindingen haakt het opstel in
van B. H. Erne over Het Refrein zonder Dicht nit 1528. In het Hollands gedicht
onderkent schrijver, in tegenstelling tot P. J. Meertens die de verzen in 1967
eveneens in het Jaarboek had gepubliceerd en ze aan een bekamper van de
Luthersen had toegeschreven, een hervormde hand. De vreemde titel verklaart
hij ingenieus maar overtuigend als `gedicht over zondaren'.
De hoofdbrok van het Jaarboek vormt de ingeleide en van aantekeningen
voorziene uitgave van het historiaelspel Joseph, bezorgd door G. R. W. Dibbets
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en Prof. Hummelen, een unicum uit onze 16e-eeuwse letterkunde, wellicht geschreven door Jeronimus van der Voort en bewaard in een 17e-eeuws afschrift
uit het archief van de Tiolieren' te 's-Gravenpolder. Het stuk is het enige
bewaarde voorbeeld van een rederijkersbewerking van dit in de literatuur vaak
gedramatiseerde bijbelse gegeven (Gen. 37-47). Het literair meer dan verdienstelijke spel behandelt de gehele geschiedenis, van de verkoop tot en met het terugzien in Egypte en volgt het bijbelverhaal nagenoeg op de voet, waarbij evenwel
vooral de figuren van Jacob en de vrouw van Putifar op de voorgrond treden.
Dat het optreden van de sinnekens, de enscenering, de inrichting en het gebruik
van het toneel uitvoerig worden beschreven ligt in deze publikatie van Prof.
Hummelen voor de hand. De transscriptie van het in slechte staat verkerende
manuscript was een hele krachttoer. De woordverklaring is loyaal en uitstekend.
Patricia Pikhaus poogt te bewijzen dat G. A. Bredero's „Symen sonder
Soeticheydt" een tafelspel is. Door haar grate vertrouwdheid en ervaring met het
genre kan zij verschillende aspekten van het bewuste spel in de traditie van het
tafelspel plaatsen. Het betoog is overtuigend, maar de criteria zijn me niet altijd
even duidelijk, vooral waar schrijfster Symen als bruiloftsspel afschrij ft. Het blijft
de vraag of bij de genologische situering van dergelijke toneelliteratuur de
uiterlijke gegevens (aanleiding, gelegenheid, etc.) niet moeten doorwegen op de
inhoudelijke, zoals die b y . op blz. 180 warden aangeduid. Trekken wij de criteria
van Pikhaus door, dan zijn tafelspelen die op een bruiloftsmaal worden opgevoerd
en uiteraard op de situatie van het trouwfeest inhaken, daarom nog geen bruiloftsspelen. Dat kan best waar zijn van achter een schrijftafel, maar ik zou dat niet
graag hebben moeten duidelijk maken aan de mensen die achter de dis zaten en
voor wie zulke spelen werden opgevoerd. Is de praxis niet veeleer determinerend ?
De geciteerde themata van waaruit schrijfster het bruiloftsspel omschrijft – de
pro en contra's van het huwelijk, etc. – zijn het bruiloftsspel niet, maar geliefde
themata in het bruiloftsspel.
Ten slotte wijdt het Jaarboek bij monde van R. Lanckrock en B. H. Erne een
in memoriam aan Paul Rogghe en L. M. van Dis. In de rubriek boekbesprekingen
gaat de aandacht uit naar twee recente publikaties over het toneelleven te Gent :
Jaak van Schoor, Een huis voor Vlaanderen. Honderd jaar Nederlands beroepstoneel te Gent (1972) en R. Lanckrock, Romain Deconinck en „Het Gents
Volkstoneel" (1972).
K. PORTEMAN

Kluchten. Volledige uitgave, bezorgd door DR. C. KRUYSKAMP.
Tweede, herziene druk. B. V. W. J. Thieme & Cie, Zutphen z.j. (Klassiek
Letterkundig Pantheon 182).

G. A. BREDERO ' S

Een vijftal jaar na haar eerste verschijnen is de editie-Kruyskamp van Bredero's
kluchten aan haar tweede, herziene druk toe. In dit tijdschrift, XIV, 298-313,
heb ik die editie indertijd gunstig besproken. Het is voor een recensent altijd
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verheugend vast te stellen, dat met zijn suggesties rekening wordt gehouden. En
dit is dan inderdaad in deze tweede druk gebeurd, m.n. voor een aantal plaatsen
in de woordverklaring. Ook in andere opzichten legt deze uitgave er getuigenis
van af, dat de bezorger de literatuur blijft bijhouden en aanwenden. Een beetje
jammer vind ik, juist in dit licht, dat de zetfoutjes die tekst en aantekeningen
hier en daar ontsierden, zijn blijven staan. Wat de tekst betreft, noteerde ik er
terloops in Koe 78, 179, voor 182, 203, 228, 528, 548 ; Syrnen 283 ; daar ik
niet als corrector las, vrees ik dat er meer zijn. Wat de annotatie betreft, heeft
Jo Daan mij ervan overtuigd, dat hiar interpretatie van Meulenaer, Den drucker,
r. 23 juist is, ander verwijzing naar WNT V, 1389. De haan loopt dus niet
over koolplantjes, maar over gloeiende kolen.
L. RENS

Toneelwerken. Uitgegeven door DR. W. J. C. BUITENDI JK. (Van
Gorcum's Literaire Bibliotheek nr. 28) . Assen 1975. VIII + 516 blz.
Geb. f 128–.

JAN VOS,

Na zijn verschijning in de tweede verzamelbundel Gedichten, van 1726, heeft
het toneelwerk van Jan Vas twee en een halve eeuw moeten wachten eer het
herdrukt werd. Maar die herdruk, en de presentatie ervan, maken veel goed.
Dankzij een officièle opdracht heeft Dr. W. J. C. Buitendijk zich naar behoren
daaraan kunnen wijden. Het resultaat is een model-editie, zoals uit het volgende
zal blijken. Met een slag beschikt de Nederlandse literatuurgeschiedenis over een
basiswerk, dat de hele Jan Vos-filologie in een prijzenswaardig ruim en modern
kader synthetiseert. Dit is niet alleen te danken aan de gekende vakbekwaamheid
en acribie van de editeur, maar ook aan het hart dat hij in de hele onderneming
gelegd heeft, overtuigd als hij is dat Jan Vos eerherstel verdient en dit hier dan
maar ten voile moet krijgen. De figuren van het eerste plan, om een uitdrukking
van Van Duinkerken te varieren, mogen Vos zo'n pleitbezorger benijden !
De fraai uitgegeven editie begint met een synthetische biografie, die zelfs na
Warps nauwgezette arbeid nog met nieuwe elementen voor de dag mag komen.
Ze plaatst Vos' afkomst en ambacht in het juiste perspectief, dat veel minder
plebejisch blijkt dan algemeen geloofd werd. Even juist corrigerend neemt ze de
mening op de korrel dat Vos en veel van zijn tijdgenoten (ipso facto laaghartige) brooddichters waren. Het deel over de mens en de dichter komt neer
op een echte daad van eerherstel. Het roept zelfs de wens op dat het meest
leesbare uit de niet-dramatische poezie (de puntdichten b.v.) ook eens nieuw
geèditeerd zou warden. Volgt een pracht van een receptiegeschiedenis, waar men
zich o.m. bewust wordt van het ongelooflijke feit dat Jan Vos in de Geschiedenis
van de Letterkunde der Nederlanden gewoon niet voorkomt.
Aran en Titus

Aan de tekst gaat een knappe, lijvige inleiding vooraf, die zich tot een
boeiende dialoog leent. De inhoud wordt, zeer keurig, analytisch weergegeven.
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1k meen echter dat daarbij onvoldoende strak in scenes is ingedeeld. Buitendijk
beschouwt als het begin van een toneel het moment dat nieuwe personen optreden. Zelfs indien deze mening juist was, past hij ze nog op een paar plaatsen
niet toe. Persoonlijk voel ik meer voor de opvatting dat er ook een scênegrens is
waar een personage van het toneel afgaat (en waar het decor wisselt) ; dat leidt
natuurlijk tot een vrij verschillend beeld. 1k geef even aan, steeds ander
Buitendijks nummering, waar m.i. articulaties in zijn beschrijving ontbreken
11,2 (Bassianus en Rozelyna af) ; 11,5 (Aran af) ; 11,9 (Aran op ; en voor mij is
vanaf vs 943 alleen Titus nog op het toneel) ; 111,2 (keizer en rechtbank af) ;
111,4 (Aran af) ; 111,5 (Quintus af) ; 111,6 (de geesten af) ; 111,8 (Quiro en
Demetrius vluchten) ; 1V,2 (Rozelyna op) ; IV,3 (Thamera af) ; V,1 (Lucius
op) ; V,2 (de geesten af en Rozelyna op) ; V,3 (Aran op).
Vervolgens gaat de editeur in op de structuur van deze tragedie die hij
classicistisch noemt. Hij onderzoekt nauwkeurig de (relatieve) eenheid van plaats.
Het derde bedrijf speelt m.i. in of bij een bas (vs 1432). Buitendijk laat even de
teugels schieten waar hij beweert dat na vs 1568 Lucius en de zijnen de drie
booswichten gevangen nemen. Neen, de prinsen ontkomen, brengen hun moeder
op de hoogte en maken aldus IV,3 mogelijk. Aan de zeer goede behandeling van
de rei zou ik toevoegen dat er geen slotrei is, een verschijnsel dat in de vormingsjaren van tragedie en tragicomedie wel tot de mogelijkheden behoort en bij
Vondel tot het einde toe nog vaak blijft voorkomen. Buitendijk stipt ook niet
aan dat de Rei van Jofferen zwijgend deelneemt op zijn minst aan 111,5, waar
Markus vanaf vs 141 lb de „Roomsche maagdenschaar" verzoekt Titus' zaad te
bewenen, wat de rei op het einde van het bedrijf dan ook doet. Een belangrijke,
en nog niet opgeloste vraag is die van de verhouding Vondel-Vos t.a.v. de
prioriteit voor de indeling van de reizang in Zang, Tegenzang en Toezang. Ik
zou met beslistheid voor Vondel willen pleiten. 1. Aran en Titus was in 1638
wel al voltooid, maar niemand weet in welke vorm ; bij de publikatie daarvan
was Vondels Maeghden sinds twee jaar gedrukt. 2. En qua kennis van de oudheid
en qua formele vernieuwing lijkt Vondel steviger toegerust en creatiever te zijn
geweest. 3. De formele in Maeghden is een zuivere repliek van de Griekse ; in
Aran en Titus daarentegen hebben we een mengformule, waarin de opvatting uit
de Gysbreght (verschillende, gedifferentieerde reien) nog meespeelt.
Wat de kernidee betreft, volg ik Buitendijk geheel. Wel zou ik willen opmerken dat het ideeengoed bij Vos meer als een traditioneel dan als een voor
hem existentieel gegeven voorkomt. De sententies worden gelegd in de mond
van de personages die er door de situatie van het ogenblik voor in aanmerking
komen, niet als per se geldige maximen of als weergave van de houding der
personages zelf (uitzondering gemaakt voor de machiavellistische pleidooien van
Aran). Het onderzoek van de karakters is goed, maar kon iets meer rekening
houden met de stereotypie die het barokdrama kenmerkt en b.v. voor het Duitse
taalgebied vrij goed bestudeerd is. Saturninus is de typische topzware treurspeltiran, die uit willekeur ageert en juist daarom moeilijk in actie komt. Niet de
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wettigheid drijft hem, maar de ingevingen of inblazingen van het ogenblik en
juist daarom treft hij steeds weer de verkeerde beslissing. Hij begrijpt niets en is
aldus lachwekkend in zijn elkaar vaak tegensprekende bevelen, die weinig of
geen vat op het gebeuren hebben. Hij is er wezenlijk bang voor dat een einde
aan zijn macht wordt gemaakt. Dit type van treurspeltiran is kenmerkend voor
de Haupt- and Staatsaktion, waarmee Buitendijk de Aran en Titus terecht gelijkstelt. Titus zelf vertoont als karakter enige gelijkenis met Geeraerdt van Velsen.
Van rechtvaardige wordt hij, door de weerwraak, zelf tot monster. Maar het is
duidelijk dat hij onder een noodlot staat dat hem geen andere weg openlaat. Zijn
dood is ergens meer zoendood dan strafdood.
Zeer goed zijn verder de paragrafen over Stof etc., waar de editeur voortbouwt
op W. Braekman ; over het Barokdrama, al mis ik juist hier aansluiting met de
rijke Duitse literatuur ; over de Opdracht aan Van Baerle. Ook de paragraaf
over de Taal – op voorwaarde dat men zich met het louter taalkundige aspect
tevreden stelt. Bij het moderne onderzoek, zowel in Engeland als in Duitsland,
wordt heel wat rekening gehouden met de fenomenologie van de taal, met de
stijl als Spiegel van, en aldus als middel tot inzicht in het wereldbeeld. Dit
aspect ontbreekt helaas geheel – hoezeer ook Buitendijk, zonder betwisting, in
staat is het te leveren : het wezenlijk retorische van deze stijl, waarin de actiemomenten, zelfs bij een theatervakman als Vos, tot het minimum beperkt
blijven, ten voordele van een declamatorische demonstratie van affecten, waarin
alles op de spits is gedreven, niet alleen via een bestendig gebruik (en misbruik)
van hyperbolen en steeds op dezelfde nagel slaande anaforen, maar ook door
de louter retorische wijze van uiting, via uitroepen, retorische vragen, stichomythieen e.d.m. Er was m.i. ruim aanleiding om daarop te wijzen, om in de
tekst zaken aan te stippen als de obligate discussie over koningsmacht en -plicht,
die over de lief de, het bodeverhaal over een terechtstelling, de oratio pro domo
van een beschuldigde, de terzijdes, de spookscenes, de nadrukkelijke drievoudige
herhaling van elementen van wraak en vertwijfeling, de Hercules Furens-imitatie,
de ook al obligate Seneca-imitatie bij het vermoorden van de kinderen en de
revolte van de moederlijke ingewanden na de eetscêne. Wel komt veel hiervan
op een of andere plaats ter sprake, maar niet in een systematisch geheel. Evenmin
wordt Vos' dichttaal in een historische contekst geplaatst. Er was aanleiding te
over om aan te tonen dat – enerzij ds – Vos een gespierde, welluidende, gedragen,
geritmeerde alexandrijn weet te schrijven, die bladzijdenlang aangehouden kan
worden en zelden of nooit in dreun vervalt ', anderzijds – Vos in zijn drama's een
onloochenbaar imitator van de Vondeltaal is (zoals in zijn puntdichten van
Huygens). Vos is onbetwistbaar creatief in het theatrale, zij het met voorbeelden
als Hooft en Coster in het Senecaanse ; maar in de taal is hij een (Hooft- en)
Vondel-epigoon, hoezeer hij zijn instrument krachtig en tot rijke schoonheid weet
aan te slaan. Tevens zou duidelijk zijn geworden, hoe die schoonheid toch zelden
1 Dat gebeurt echter wel naar behoren bij de

Medea.
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vlekkeloos blijft, maar vaak door wansmaak wordt aangetast ; een wansmaak die
gedeeltelijk met de tijdstijl samenhangt, maar gedeeltelijk toch oak met Vos'
gebrek aan beschaving (dit dan niet als anti-plebejisch verwijt, maar als spijtige
vaststelling bedoeld). Met iets meer van die beschaving was Vos meer dan nu
een groot dramatisch auteur geworden, die naast Vondel mocht staan.
Wat de vertalingen betreft, ben ik niet zo zeker of de vele Duitse Andronikusstukken nu juist op Vos' realisatie van het thema berusten. Het stuk over parodieen
en opvoeringen is weer uitstekend, de waarderingsgeschiedenis eveneens. Alleen
treedt Buitendijk hier voor mijn gevoel een ietsje te apologetisch op. Niet alle
kritiek tegen Vos berust op voeringenomenheid, jaloezie, Frans-classicisme,
standenwaan. Vele critici hebben op zijn minst de wil objectief te blijven, en
de meest positief-gerichte beschouwer kan niet anders dan in Aran en Titus
bepaalde feilen vaststellen. Op een paar details moge ik even ingaan : Vondels
verbetering van vs 1-2 is reeel en berust op de klank ; wanneer Buitendijk een
tijdsverschil met een later stuk wil accentueren, dateert hij AT op 1638 (blz.
89), maar ten opzichte van een vroeger stuk dateert hij het op 1641 (blz. 90) ;
de behandeling van Vos in AGN VII is van de hand van Cornelia (niet Cornelis)
W. Roldanus ; de programmatische opzet van Max Wagners betoog moge terecht
gewraakt worden, de waarneming dat Shakespeare zelfs in zijn gruwelstuk
menselijk veel dieper en fijngevoeliger is dan Vos kan onmogelijk worden
afgewezen. Ik heb er de Titus Andronicus nog eens op nagelezen, en kan alleen
Wagners stelling beamen ; die wordt geenszins aangetast door Buitendijks
demonstratie op blz. 95, die alleen het uitwendige en de uitbeelding betreft,
niet het inwendige dat hier ter sprake ligt.
Daarmee komen we aan de tekst, weergegeven volgens druk I, als de laatste
door Vos zelf afzonderlijk bezorgde. Ik heb die enkel kunnen vergelijken met
een exemplaar van druk J (waar dan nog de bladzijden 41-48 in ontbreken...).
De meeste onderlinge afwijkingen zijn van typografische en orthografische aard,
of betreffen de punctuatie. Het belang van dit laatste punt mag niet worden
onderschat. En J lijkt mij op vele plaatsen een betere lezing te geven : Inhoud
r. 3 Saturninus, ; 30 Aran, ; 34 was, ; 44 die, ; 53 Lucius, ; Spel boven sc. 1
Saturninus. ; vs 137 steunden, ; 158 Hy ; 191 gebraakt ? ; 262 slachte ? ; 286
vleuglen. ; 295 Gezag ? ; 298 been. ; 300 moordt. ; 455 doorkrabt. ; 556 vermoeden. ; 579 hoofdt : ; 602 zoo quaadt, ; 663 mondt. ; 749 Titus ! ; 1127
voldaan. ; 1237 Bruidegom, ; 1287 verschuilt. ; 1431 stil, stil. ; 1534 spreekt.
hoe ; 1566 wille, ; 1708 versteurt : ; kanttekening bij 1715 Ovid. ; vs 1751
Demetrius. ; 1752 blusten ! ; 2054 gelekkertandt,. Hier en daar zal het zetduiveltje wel een rol spelen bij die verschillen. De andere afwijkingen zijn weinig
talrijk : Spel vs 21 Rifeesch (Riseesch) ; 45 kielen (zielen) ; 46 zielen (kielen) ;
142 blinken (klinken) ; 261 all' d' (all') ; 337 tegens (tegen) ; 437 hen (hem) ;
485 barst (borst) ; 513 maak (maakt) ; 623 omvangen (ontvangen) ; 677 Voort
(Voorts) ; 779 mijn (mij) ; 1120 elk (elke) ; 1520 morselen (morsselen) ; 1624
oneerelijk (oneerlijke) ; 1950 beticht (bericht). Haast overal biedt J de betere
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lezing. Een probleem vormt 437. Volgt men I, dan verwijdert de wereldse
machthebber de geestelijke, daar hij diens mensenoffer assimileert met „Atreus
moordbanket". Toch kan ook de lezing van J zin hebben. De context is nl. de
strijd van Aran tegen Titus. En Aran heeft in 371- de ergste gruwelen goedgepraat in machiavellistisch perspectief en bepleit nu een listige aanslag op Titus.
Dat deze door de priesterschap gesteund wordt, vindt hij niet erg. De priesterschap kan immers uit de burg verdreven worden door wie Atreus' daad wil
herhalen.
De toelichting is doorlopend op het hoge niveau dat bij de voorbeeldige
editie past. Bij het drempeldicht van Constanter mocht meer nadruk zijn gelegd
op de ingewikkelde woordspelingen. Bij dat van Van Baerle vat ik gespooks
(vs 3) letterlijk op ; en de disch in vs 11 verwijst eerder naar Atreus en Thyestes
(of Progne en Tereus) dan naar Tantalus, want daar werd het vlees niet aan een
van de ouders voorgezet ; eigenlijk zou dat drempeldicht een schitterend uitgangspunt vormen voor een beschouwing van Vos' stuk in het perspectief van
zijn eigen tijd ; nog zou ik vs 16 anders interpreteren : ook de Barmhartigheyt
kan naar Saturninus verwijzen – had deze aan het voorbestemde offer Aran
geen genade geschonken om Thamera's wil, dan zou de ketting gruwelen nooit
zijn aangevangen. Bij het drempeldicht van Vechtersen zou ik in de noot bij
vs 26 eerder mecenas dan mecenaat hebben verwacht. Inhoud r. 14 vervoerde :
mogelijk is ook verleidde. Spel vs 1 den Adelaar : verwijst naar de aquila zie
Vertooning voor 't spel etc. ; 7 en 385 waagt . mogelijk is ook dreunt van (de
roem van) ; 37 : wijzen op het doorgedreven held-motief ; 45-46 : zijn door
Agamemnons wraakopzet duizend schepen bevolkt met duizenden soldaten die
bij Troje aan land zijn gekomen ; 68 went : wordt ; 165-173 : nog sterkere
klemtoon op de allusies op de strijd tussen de staat en de kerk, de bestendige
vijand van het toneel ; 189- : Bactrie wordt vergeleken met een zee waar men
alleen dank zij de sterren zijn weg kan vinden ; 257 : liefst Charybdis localiseren ;
283 : in verband te brengen met 625 en m.i. geen aposiopese ; 354 eigen
broedermoord : broedermoord tussen Romeinen zelf ; 388 wil : is bereid om ;
402 : gaat de Gotische dynastie te gronde door het geweld van Rome ; 413 :
bedoeld wordt het huwelijk van Thamera met de keizer ; 481 : cfr 511 : hei,
hee ; 482 staan na uitleggen, cfr 502 ; 545 ruggelings : achteruit ; tussen 599 en
600 : Thamera leest de brief ; 704 deez' : Bassianus ; 830 erfgenot : niet zozeer
deelgenoot, maar genothebber in de erfenis ; 911: verwijzen naar Vondels
Palamedes, die het motief bekend had gemaakt ; 921b : een specialist in Romeinse
geschiedenis vindt hier misschien nog meer concrete zinspelingen op oudRomeinse leiders ; 953 : is het uitgesloten het boek (de boeken) te determineren
waar Vos zijn indrukwekkend klassiek arsenaal heeft gehaald ? ; 1193 simbaalen :
kan Vos aan de klinkklank van zulke sieraden gedacht hebben ? ; 1229 : waarna
hij vervolgd werd door de Erinyen en de schim van zijn moeder ; 1515 : kan
Lucius niet bedoelen dat er geen soldaten meer in Rome zijn, daar alien deel
uitmaken van Titus' leger ? ; 1551 : m.i. begint er een nieuw toneel na 1548,
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wanneer Titus vertrokken is en Lucius, voor de aankomst van de officieren, kort
monologeert ; 1569a : val aan ! ; 1845b : m.i. is gans 1845 terzijde, Wraakzucht
mag immers niet aan Titus onthullen dat zij Thamera is ; 1955b- : terzijde ;
2051 raaven : raaf.
Zeer interessant en leerrijk is de lijst der tekstvarianten tussen A en I, met
commentaar in de inleiding. Hetzelfde geldt voor de addenda die betrekking
hebben op AT. Misschien was het nuttig geweest de hele Korte Inhoud „Voor
den Autheur", waar Buitendijk n.a.v. vs 1692 zinspeelt, ergens over te drukken.
Oene

Deze klucht verschijnt hier volgens de derde druk van de oorspronkelijke
(Oene I, als Bijvoegsel I) en volgens de vijfde druk van de meer blijspelachtig
uitgewerkte versie (Oene II). De verhouding tussen beide wordt nauwkeurig

nagegaan.
Bij de inhoudsweergave van Oene 11 gebruikt Buitendijk ook bedrijfsaanduidingen. De klucht is evenwel, anders dan Casters Teeuwis de Boer of Huygens'
Trijntje Cornelis, door de auteur niet in bedrijven ingedeeld. Het gaat hier dan
ook ten hoogste om „bedrijven" in de zin van Stuivelings structuuranalyse van
Bredero's kluchten. Volgens het principe van sceneindeling waaraan ik de voorkeur geef, zouden nog volgende splitsingen doorgevoerd moeten warden : 1,3
bij vs 46 (Ritsaart af) ; 11,2 bij vs 420 (Oene vlucht) ; 111,3 bij vs 518 (de
ratelwachts af) ; IV,4 bij vs 595, 5 bij vs 611 en 7 bij vs 641, waar Oene telkens
een ogenblik alleen op de planken is ; V,1 bij vs 713 (schout, voordien slechts
aan de deur hoorbaar, op – er is ook een polytopische voorstelling denkbaar,
waar beide groepen vanaf het begin op de scene zichtbaar zijn ; dan vervalt
deze splitsing) ; V,2 bij vs 788 (kruier en Trijn af) ; V,3 bij vs 800, waar
schout en pachter, en bij vs. 803, waar Oene naar de brand weglopen. Buitendijk
interpreteert 1,4 als een twistgesprek tussen Oene enerzijds, Ritsaart en Fijtje
anderzijds. Ik geloof veeleer dat Oene hier een matamoreske alleenspraak houdt,
die door het in de achtergrond verscholen minnaarspaar op spottende commentaar
onthaald wordt.
Zeer terecht situeert de editeur het stuk in de burgerstand, wat ook door de
ons vreemd aandoende scheldscenes niet wordt tegengesproken. Na de verhouding tot Jan Zoets lochen Iool te hebben aangegeven, gaat hij dieper in op
de taal. Hier brengt hij een citaat uit Kruyskamps editie van Bredero's kluchten,
waarvan ik weet dat Jo Daan het voor een dialectologische ketterij houdt.
Overigens is het onderzoek van de kluchttaal goed, al blijft het weer tot het
linguistische en prosodische beperkt. Het stilistisch onderzoek blijft dus achterwege, en zo wordt er geen nadruk gelegd op de reminiscenties, m.n. van Bredero,
die er voorkomen. Een voorbeeldje : IV,4 met zijn allusies op de toiletscene uit
Spaanschen Brabander. Niet alleen de tragedie, tot de klucht toe is in de
Renaissance met behulp van „set pieces" uitgebouwd. In de paragraaf over de
waardering neemt Buitendijk het terecht op voor kluchten als deze, die inderdaad
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naast de hekelende genrestukken van de Nederlandse schilderkunst mogen staan.
Vas gaat naar mijn gevoel de maat alleen te buiten in de overbodige, onfunctionele, scatologie van de beginscenes. Overigens moet men de waardering van
's dichters tijdgenoten bijvallen.
De tekst volgt, zoals gezegd, druk L. Behalve in de spelling wijkt hij slechts
weinig of van de mij ter beschikking staande druk M. Het gaat vooral om
verduidelijkingen. In het volgende zonder ik woorden die in M zijn toegevoegd,
van cursivering uit. De versie L staat tussen haakjes. Vs 28 eindigt op : of
men most et School draagen : Staat jou dat niet aan ? (draagen gaan) ; 74
familiaris (familiarus) ; 108 Of aars zel je me et snot etc. ; 121 zoo op 'er religi
staen ; 152 bewaar (bewaart) ; 189 in plaats van schaars zeuven duim vyf duym ;
197 exhereditatie (exheridatie) ; 215 beschempten (beschempte) ; 228 eeveliens
(al eeveliens) ; 277 binnen (zijn) ; 354 By men (me,) ; 390 as 'er noch Bien ;
402 de duivel self ; 408 bonsibokx (bonsikokx) ; 815 moet hum (zel hum).
Vaak is het verschil onbelangrijk. Toch biedt M m.i. een betere versie in 28, 74,
108, 121, 152, 189, 197, 215, 354, 390, 402.
De woordverklaring, hier een bijzonder lastige opdracht, kan alleen voortreffelijk genoemd warden. Een vraagtekentje heb ik bij : 111 : houdt Krotten
noodzakelijk verband met Kräte ? ik denk b.v. aan de nog bestaande Zuidnederlandse uitdrukking Krot en Compagnie, waar ik connotaties in de zin van krot(waning) of (ban)krot meen te bespeuren ; 189 : de tekst uit M geeft een
lichtjes andere verklaring ; 388 : ik hoor in koutwaremis een oxymoron koud/
warm, dat helemaal in de context past van dit leugenverhaal-vol-onmogelijkheden ; 422 : bedoeld wordt toch wel dat Oene bijzonder snel loopt ; dan doet
de vergelijking met Visschers embleem niet ter zake ; 553-556 : ik hoar ook
bij de vroegere zoetigheden al de scatologische ondertoon die in 556 aan de dag
komt ; 588 : je bent even onnozel als Jan Plomp, die uitwerpselen at i.p.v.
pannekoeken – cfr 76 ; 642 : is er geen contradictie tussen Ritsaart, die zijn
dubbelganger wil gaan afstraffen, en Oene, die juist dit ogenblik uitkiest om
Ritsaarts gedaante weer aan te nemen, dan nog wel met de bedoeling „zoo kom
ik niet int lijen" ? ; 655 : kan mondigh er niet (ook) op zinspelen dat zij niet
op haar mondje gevallen is ?
Inwyding van de Schouburg

Dit allegorisch spel van 1665 wordt wel vermeld in de Bibliografie, is echter,
ondanks zijn geringe omvang, niet opgenomen. Dat is geen zwaar poètisch of
literairhistorisch verlies, te meer de bijlagen fragmenten eruit bevatten en op
blz. 500 de belangrijkste vindplaatsen warden opgegeven.
Medea

Ook aan dit stuk gaat een lijvige inleiding van ruim 35 blz. vooraf, met
gross°, modo een gelijkaardige structuur als die bij AT. Andermaal zou mijn
indeling in scenes er anders uitzien dan die van Buitendijk. Hij telt er 38, wat
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al veel is, ik liefst 84... Dit stuk doet namelijk een hele reeks problemen van
scene-indeling rijzen, waarvoor spijt de paging van Steen Jansen nog geen
sluitend systeem is gevonden. Voor mijn indeling laat ik gelden dat er een
nieuwe scene is, niet alleen bij opkomen en afgaan van spelende d.i. sprekende
personages, maar ook bij situeerbaar opkomen en afgaan van zwijgende personages, en bij iedere grondige verandering van decor. Dus scenewisseling bij iedere
metamorfose in I, bij iedere verschijning van helse gedrochten in III enz. In
detail breng ik splitsingen aan in Buitendijks 1,3 (de oproeping van Kolchos, de
genoemde metamorfoses) ; 1,4 (bruiloftspaar af, nieuwe metamorfoses) ; 11,4
(Jason af) ; 11,5 (Iris af) ; 11,7 (Jason af) ; 11,8 (Kreon en Kreiisa af) ; 11,9
(m.i. wordt de Hooftman weggestuurd en komt hij weer op na Jasons berouwmonoloog) ; III,1 (ingevolge Charons opkomen en Medea's getover zie ik hier
liefst zeven scenes !) ; III, 2 (Hypsipyle af en weer op, – bier en in 111,3 zie
ik korte monologen van Hypsipyle resp. Medea, elk een ogenblik alleen op het
toneel) ; 111,4 (met al de helse gedrochten !) ; IV,3 (Voester af, het ballet,
Hypsipyle's geest op) ; IV,6 (Kreon af) ; IV,7 (de kinderen op, Medea af) ;
IV,1 1 (Medea af) ; V,2 (Merkuur af, sceneverandering) ; V,3 (sceneverandering).
Mijn indeling levert een veel bewogener en banter beeld op dan die van
Buitendijk. Ik acht het stuk ook veel minder classicistisch dan hij doet. In geen
geval ben ik het ermee eens dat Medea eenheid van handeling zou vertonen.
Buitendijk meent dat de verdubbeling van het wraak-om-ontrouw-motief daar
geen afbreuk aan doet. Ik meen dat de realisatie van die verdubbeling dat wel
doet, en die niet alleen. Voor Aristoteles moet de tragedie een geheel zijn, wat
betekent dat de delen een organische samenhang moeten vertonen, elkaar wederzij ds conditioneren. Wat zonder schade voor het geheel weggelaten kan warden,
is geen deel, stoort dus de eenheid. M.i. steekt het stuk vol overbodigheden : de
toverkunsten in 1,3 (een vergelijking met Corneille toont aan in welke mate ze
voor de tragedie overbodig zijn, hoezeer ze ook tot het kijkstuk bijdragen) ; de
Hypsipyle-episodes, die hoofdzakelijk sensationele bedoelingen hebben : het
kinderoffer, de vrouwenoorlog, de verschijning van Iris, de tweestrijd van Jason,
de necrophiele scene met het afgehouwen hoofd, het Dolle-Mina-gedoe voor
Radamandt, de spookverschijningen (het is duidelijk dat dit alles niet de aandacht toespitst op, maar ze afleidt van het gegeven – waarvan men bij Euripides
een klassieke uitwerking kan zien die echt met de geest van Aristoteles' beschouwingen strookt) ; de toverkunsten van Medea aan de hellepoort, met het
Parisballet ( !) ; de revue van helse gedrochten ; het grootste gedeelte van V.
Zelfs wanneer men toegeeft dat de Barak Aristoteles' instemming met epeisodia
te goeder trouw ruimer interpreteerde dan eigenlijk mag, gaat dat alles beslist
te ver. Het past uitstekend in een opera-achtige opzet, maar verstoort de tragedie.
Eenheid van plaats is er al evenmin, met de hel- en hemelscenes. De zogezegde
synthese van de dubbelmotieven hangt met haken en ogen aaneen : na Hypsipyle's
nummertje hoort ze zo snel mogelijk in Lethe, niet eerst nog als beloning voor
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een dagje naar de aarde ! Buitendijk doet IV,11 wat veel eer aan door het
Shakespeare waardig te achten ; het is een knappe, effectvolle scene, maar wat
draagt ze bij tot het tragische Medea-motief ? Vos maakt ook een totaal on.Aristotelisch misbruik van de methane. Hij beperkt zich geenszins tot de aanvaardbare toekomstvoorspelling van Jupiter, maar gebruikt ze om : Medea naar
de hel te laten vliegen (I,4), Iris te laten verschijnen (II,5), Medea's vele
metamorfoses mogelijk te maken (1,3 en III,1), hellegedrochten te laten defileren
(III,4), de hemelkloot op de bruiloft te laten neerdalen (IV,3), Medea met haar
drakenwagen te laten pronken (IV,7 en IV,11), het vliegwerk van Juno, Venus
en Merkuur mogelijk te maken (V) ; Medea is met de resterende eenheid van
tijd (hoe onwaarschijnlijk ook), de misschien wel bedoelde eenheid van handeling, de peripetie, de anagnorisis, wellicht door Vos inderdaad opgezet als
classicistische, zij het in geen enkel opzicht Horatiaanse, noodlotstragedie. Maar
zijn overdrijvingen allerhande, in de episodes, in het kunst- en vliegwerk, in het
gruwelpathos, doen die opzet mislukken. Er is zodanig des Guten zuviel, dat het
geheel erdoor ontkracht wordt. De overdaad aan gruwelen en sadisme stompt af,
en de mythologische en magische gegevens werken op de duur gewoon burlesk.
Zeer goed en juist acht ik het hoofdstuk over de invloeden, m.n. die van
Corneille's „pieces a machines ou a intrigues compliquees" (dus niet de tragedies). Het deel over de versbouw toont overtuigend aan Welke knappe alexandrijn
Vos schrijft, en waaraan dat te danken is. Mag ik m.b.t. de bouw van Vos' reien
opperen dat het bier gaat om een contaminatie van twee formules van Vondel :
de vierdelige rei met twee zangen en twee tegenzangen (feptha b.v.) en de
driedelige, met tang, tegenzang en toezang (Lucifer b.v.). Bij Vondel zelf vindt
men al de combinatie van de vierledige reizang met een afsluitende strafe, die
hij in Salomon „toezang", in Faeton „slotzang" noemt. De benamingen bij
Vondel lijken meer verantwoord, Vos improviseert terminologisch maar wat.
De Voorrede wordt geheel geparafraseerd, zodat dit kapitale stuk prachtig tot
zijn recht komt. Kapitaal stuk : en als oorspronkelijke theorie, en als staaltje van
17e-eeuws rationalistisch denkwerk. De denkernst en -moed van Vos verdienen
alle waardering. Die voorrede is van Europees belang, ook al vindt men reeds
vroeger sporen van zelfstandigheid tegenover de Ouden (b.v. de voorrede van
Francois Ogier bij de Tyr et Sidon (1628) van Jean de Schelandre).
Ook de paragrafen over opvoeringen, drukken, navolgingen, waardering zijn
uitstekend. (Terloops : op blz. 344 zal „hem" in de zin over Koopmans wel
slaan op Vos). Ik zou mijn eigen waardering even nader willen bepalen. Vos
heeft m.i. een stuk willen schrijven dat en volwaardig treurspel en piece a grand
spectacle was. Een onmogelijke onderneming, die moest mislukken. Bij het lezen
(ook bij het kijken) gaat men dat echt jammer vinden, juist omdat Vos voor
beide genres onbetwistbaar een groat talent bezat. Na I is de indruk dat men
een grote tragedie tegemoet gaat, waarin Vondeliaanse gedragenheid samengaat
met elementaire passie. Het kannibaalse brallen van Hypsipyle brengt een eerste
ontgoocheling : waarom heeft een tragicus met die mogelijkheden de verleiding
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van de sensatie niet beter weerstaan ? Steeds meer gaat men dit als cruciale fout
van Vos erkennen : in se waardevolle tragediefragmenten worden te ver gedreven
(11,8 ; 11,9). In III vallen we dan van ontgoocheling in ontgoocheling : de
toverstukjes van Medea, 'outer visuele sensatie ; de burleske scene met Radamandt: de hellerechter bang voor feministische propaganda ! ; maar vooral het
helse rariteitenkabinet : het kijkspel heeft het contact met de tragedie gewoon
kapotgemaakt. IV begint dan weer sterk, al wordt het de hele tijd door ontsporing
in de draak bedreigd. En V heeft weliswaar een indrukwekkend bodeverhaal,
maar komt toch neer op een mythologische epiloog zonder veel dieper effect.
Na al de toegespitste gruwelen zullen Jason en Medea elkaar nog terugvinden !
En terugblikkend op het geheel stellen we vast hoe alles hier als ingredient is
gebruikt, hoe de tragische elementen hun wezenlijke betekenis hebben verloren.
Elke figuur heeft sententies ter beschikking om de grootste misdadigheid en de
grootste nonsens te verantwoorden. De vrouwen zijn van wreeksters van echtbreuk,
waarvoor men begrip kan hebben, sadistische moordenaressen-om-de-moord geworden. Jason is een echte karikatuur, niet alleen om zijn zwakke momenten in
IV,7, maar vooral om zijn potsierlijke ommekeer bij het begin van II,10. Misschien
blijft de heiligheid van het huwelijk gelden, maar overigens lijkt bij Vos het
wereldbeeld van de 17e eeuw inderdaad door uitholling van de waarden aangetast. Over blij ft een onbeheerst, amoreel, autonoom sensualisme dat bitter
constrasteert met de hoge religiositeit en zedelijkheid van Vondel. Jammer dat
dit de keerzijde moet zijn van de verbeeldingskracht, de luciede intellectuele
moed en de gewettigde moderne fierheid uit de Voorrede.
De tekst heb ik vergeleken met die van druk C. Weer stip ik enkel die plaatsen
aan waar C een betere lezing biedt : Voorrede 16 van den Vondel (van) ; 205
dat (die). Spel vs 15 Hoe ! ; 316 zy, ; 343 Kreuz' (Kreuz') ; 374 nachtgeest, ;
469 aan (van) ; 488 harnassen, ; 491, 1649 en 2288 weer- ; 496 en 498 : ://: :
700 vrouwen ! ; 797 best. ; 804 gehouwen, ; 824 ik hoor, ik hoor (ik hoor) ; 1141
zoo (zo) ; 1151 hemelschaaren ; 1170 het hooft ('t hooft) ; 1203 haat- (haat) ;
1245 pijn.; 1256 rijzen,; 1274 naa (naar) ; 1519 lyen ; 1570 u (uw) 1595
deeze (deez) ; 1598 wakkre ; 1612 grendels, ; 1771 stooten, ; 1780 halsen
(halsen) ; 1865 de (die) ; 2152 overwonnen, ; 2218 toverstof, ; 2303 Aetes
(Aetus) ; 2344 bange (lange). De combinatie fs wordt in de tekst meestal iss
weergegeven, ik denk ten onrechte.
De toelichting verdient andermaal alle lof. Hier en daar zie ik het lichtjes
anders of ruimer : 17-19 en 1721 Absyrtus (Apsyrtus) ; 714 : Hypsipyle en de
haren gaan af, omdat anders het gevecht op het toneel, dat Vos in zijn voorrede
veroordeelt, niet vermeden kan worden ; 878 vruchtbaarend' betekent bier wel
gewoon vruchtdragende ; 1023 Helschegeest : deze vermelding in A is in B en C
vervangen door Charon ; is het uitgesloten dat ze niet naar deze later verschijnende figuur verwijst, maar wel naar de snelle nachtgeest die Medea naar de hel
had gedragen (374) ? 1197 liever : wie een driftkop was, kan na lange jaren
etc. ; 1500 maagde vallen : kan in deze gruweltekst oak letterlijk bedoeld zijn ;
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1594- : deze formule wordt letterlijk herhaald in 1606- en 1638- ; 1703 : de
toneelaanwijzing na dit vers verdient m.i. uitleg ; wordt bedoeld dat de rot van
Medea's kinderen door spoken wordt gespeeld, zodat de kindermoord slechts
schijn is ? anders begrijp ik het gebeuren hier en na vs 1806 niet goed ; 20172030 : t.a.v. de strofische bouw van de Slotzang ben ik het eens met noot 1 op
blz. 332 ; ook het metrum sluit m.i. de bedoeling uit een Shakespeare-sonnet te
schrijven ; 2142 : wat een enjambement ! ; 2194 niet verhoort : m.i. kreeg Been
voldoening ; 2245 in de Maghreb (liever dan : in Mauretania) ; 2246 Libanon
(liever dan : Libanus).
Zeer juist, en oorspronkelijk gezien, is het besluit waar Buitendijk aan de
hand van een motievenvergelijking in de drie bier gealiteerde stukken van Vos
concludeert tot een „zwart" levensgevoel bij de dichter, dat verwant kan zijn aan
dat van vele modernen. De demonstratie kan in detail genuanceerd of aangevuld
worden. Sub 2 : Aran wordt niet gebrutaliseerd ; Medea treft Jazon ook door
zijn braid te vermoorden. Sub 4 : het is niet omdat men er later een harlekijn
van gemaakt heeft, dat de Hooftman bij Vos al de vermelding „droogkomiek"
verdient ; ten hoogste is hij dat onvrijwillig geworden omdat hij bij elk van
Jasons wisselende stemmingen een matigende sententie paraat moet hebben.
Sub 5 : indien Aran incarnatie is van de demonische mens, waarom dan niet
ook de Medea van IV,1 ? Sub 9 : vergeten we al de verbranden van Korinthe niet !
De editie wordt afgesloten met een kostbare reeks bijlagen, waarin wij Vos en
zijn opvattingen nog beter leren kennen (maar waarom Huygens lofdicht van
blz. 106 herhaald ?), een ondanks de bescheiden voorstelling toch zeer verdienstelijke bibliografie, een personenregister. Ze bevat enkele fraaie illustraties,
waaronder vooral het getekende portret door Jan Lievens en de prachtige Medeaets van Rembrandt opvallen. Zander de minste twijfel heeft Jan Vos met dit
boekwerk in alle opzichten het eerherstel gekregen waarop hij om zijn theatercreativiteit, zijn tragisch talent, zijn sterk geritmeerde en beeldende verskunst,
zijn intellectuele moed recht heeft.
LIEVEN RENS

Florence den XlVden Mei 1265-1865. Aan Conrad Busken
Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door DR. JACOB SMIT. Culemborg,
Tjeenk Willink/Noorduyn. tweede druk 1975, 224 blz. Klassieken
Nederlandse Letterkunde.

E. J. POTGIETER,

Voor aanvullingen of verbeteringen in zijn tweede druk van Potgieters Florence
heeft Jacob Smit niet meer ruimte gekregen dan het aanvankelijk wit op de
pp. 8 en 49 ; de tekst zelf is onveranderd gebleven, een aantal kleine correcties
in voetnoten mocht worden aangebracht. Vermoedelijk had Smit het zelf graag
anders gezien. Want al in de verantwoording van de eerste druk vermeldt hij
dat de typografische verdeling in terzinen is gehandhaafd, hoewel er goede
redenen zouden zijn geweest, die te laten vervallen (p. 7). De kwestie is bekend :
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op de vraag van Huet, waarom hij terzinen schrijvend, die niet als terzinen
drukken liet, heeft Potgieter, na enige dagen nadenken, aan het verlangen van
zijn vriend voldaan, en daartoe gestreept tot het hem schemerde. Het resultaat is
niet bevredigend, de discussie erover wel danig interessant en uitnodigend tot de
„dissertatie met een volledige formele analyse van Florence" (Smit, N.Tg. 1964,
p. 84). Als ik het voor en tegen overweeg en probeer te verwerken in mijn
leeservaring – en tot meer ontbreekt mij nu de tijd –, dan deel ik Smits conclusie :
het „gedicht bleef en blijft een doorlopend gedicht met strofische neigingen die
door het later ingebrachte wit overgeaccentueerd zijn." (Florence, 2e dr. p. 49).
Want het blijft bij het lezen hinderen dat er zoveel minder „functioneel wit"
dan „niet-functioneel wit" is (Smit, N.Tg. 1964, p. 85). „De typografie, tegenwoordig helaas vaak door bezuinigingsnoodzaak voorgeschreven, blijkt bij het in
zich opnemen van poezie altij d weer een machtige factor te zijn", schrij ft
M. Nijland-Verwey in haar recensie van de eerste druk, in dit tijdschrift, jrg. 4,
1960, p. 317. En staan blijft haar opmerking op dezelfde pagina : „Wat
Potgieter, na 13 zangen te hebben laten zetten in aaneengeschakelde strofen, nog
met een mime Koppermaandagfooi en misschien een klein bedrag aan extracorrectie-kosten, kon laten veranderen, dat was ander de omstandigheden, bij de
huidige zetterslonen van 1960 uitgesloten (ook al gaf de wijziging papierbesparing) en zo zullen we tot nog weer een nieuwe editie moeten wachten, voor
Potgieters aanvankelijke bedoeling in druk wordt uitgevoerd !"
A. P. BRAAKHUIS

Karel van de roestrIne en het Symbolisme, Gent,
Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, nr. 5, reeks XII, Memorabilia, luxe-editie, 26 cm X 20.5 cm,
35 blzn., met twee portretten, gereproduceerd naar tekeningen van Gustave
van de Woestijne, 1975. – 500 genummerde exemplaren, 150 fr.

ANNE MARIE MUSSCHOOT,

In deze crisisperiode van het literair comparatisme, waarin dit voor een groot
deel prijsgegeven is voor nieuwere gebieden van onderzoek, het structuralisme,
de sociologie, het statistisch literair onderzoek toegepast op de literaire tekst,
derhalve een vorm van microlinguistische in plaats van macrolinguistische detailstudie, waagt zich Anne Marie Musschoot, althans met deze benadering van haar
onderwerp, ik zal niet zeggen op glad ijs, maar dan toch op tot nu the niet
ernstig verkend terrein. Een terrein dat eenmaal, gezien in het kader van de interregionale, internationale, althans Westeuropese contactliteraturen, eenmaal zal
moeten worden ontgonnen. En dit op een soepele, ruime, intelligente vergelijkende basis. In het geval Van de Woestijne staat immers als een paal boven water :
indien hij in het Frans geschreven had, – en dit scheelde ten slotte zeer weinig, –
zou hij tot de literatuur van het Franse symbolisme behoord hebben, en hiervan
een oorspronkelijk facet hebben vertoond.
Ik heb het hier niet in het bijzonder over sommige onmisbare benaderingspogingen vanwege Anne Marie Musschoot om, in ruim verband (zie de titel
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van haar opstel), reeds enkele van die eigenaardigheden of facetten uit te stippelen. Als o.m. het feit dat Van de Woestijne in zijn beginwerk te uitsluitend
zou kunnen gewaardeerd worden als exponent van het decadente fin-de-siecle,
dat eng verbonden is met het symbolisme ; het feit dat hij, als in zijn oorlogsdagboeken, als hyperindividualist, open stond voor het omgevende leven ; het
feit dat hij formeel vooral twee vormen van symbolisme heeft aangekleefd, het
stemmingssymbolisme en het symbolistisch, metaforisch transcendentale symbolisme ; het feit, ten slotte, dat bij hem duidelijk zou warden gemaakt wat literaire
symbolistische mode in zijn werk is, en wat oorspronkelijke interpretatie van die
mode, b.v. zijn houding tegenover de vrouw als erfzondelijke, tot verdoeming
voerende, fatale Evagestalte.
Hoe dan ook, ik zie, in verband met Van de Woestijne, de hele comparatistische
problematiek als volgt. Indien zich ooit iemand op dit gebied veilig wil voelen,
en zich niet wil tevreden stellen met het noteren van sporadische overeenkomsten,
parallellismen, zelfs zgn. „beinvloedingen", die per slot van rekening weinig aarde
aan de dijk brengen, – men kan door om het even wie alles doen zeggen, als
men er maar enige handigheid toe bezit, – zou men zich m.i. aan enkele voor de
hand liggende, wetenschappelijk gefundeerde gedragspatronen dienen te houden :
1. een congenialiteitsbeeld ophangen, dit met wel gekozen aspecten, van de
manier waarop Van de Woestijne, temporeel en spatiaal, in tijd en in ruimte
genetisch, evolutief, dus historisch als verwante symbolist in te schakelen is in
wat nu het Franse, bij uitbreiding het Westeuropese symbolisme heet te zijn ;
2. steunende op dit ideologisch en ook formeel integratiebeeld, een interferenViebeeld trachten vorm te geven, dit om aan te tonen langs welke wegen, menselijke contacten, boeken, auteurs, tendensen, feitelijk teksten en contexten, Van
de Woestijne zich zo ontwikkeld heeft (als men wil, zich zo heeft laten „beinvloeden"), dat hij in het verwantschapsbeeld kan ingepast worden ;
3. steunende op dit ideologisch en ook formeel interferentiebeeld, een intertekstbeeld trachten te geven, het spreekt vanzelf van vergelijkende aard, waaruit
zo accuraat mogelijk zou kunnen blijken dat Van de Woestijne nu niet leentjebuur heeft gespeeld, maar zeer aandachtig, al dan niet bewust of onbewust
sommige details van zijn wereldbeeld, sommige wijzen zich uit te drukken,
sommige termen, formules, geijkte of niet geijkte beelden, metaforen of symbolen
van Franse, subs. Westeuropese voorbeelden werkelijk heeft overgenomen, wat
wij „ontleend" noemen. Dit kan natuurlijk rechtstreeks van auteur tot auteur
gebeurd zijn, of een omweg gevolgd hebben, of langs een Franse schrijver, of
misschien ook langs een schrijver in een andere Westeuropese taal dan de Franse
taal.
Als bedoelde drie beelden enige vorm hebben gekregen dan kan pas, – dit is
ten slotte het belangrijke literaire, artistieke en cultuurhistorische einddoel van
dergelijke comparatistische studie, – ik blijf dit „comparatisme" noemen, – de
strikt oorspronkelijke Van de Woestijniaanse bijdrage tot het Franse symbolisme,
subs. het Westeuropese symbolisme volgen. Indien die individuele, en artistiek
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geldende bijdrage er niet was, waarom dan ten slotte verder over dergelijk anderwerp voortbomen ? Zoals trouwens over sommige niet-individuele, niet-artistieke,
dus nutteloze voortbrengselen op gebied van geest en kunst.
Luik, 20.1.1976.
M. RUTTEN
Critisch Bulletin. Dl. I : Bibliografische beschrijvingen,
analytische inhoudsopgaven ; Dl. II : Index. Amsterdam, Thespa, 1975,
330 blz. + 434 blz. Literaire Tijdschriften in Nederland, 1 en 2.

P. J. VERKRUIJSSE,

Vij ftien jaar nadat in Vlaanderen door wijlen Dr. Rob. Roemans en ondergetekende een aanvang werd gemaakt met de Bibliografie van de Vlaamse literaire
tijdschriften een reeks die in de loop van 9 jaar tot 14 afleveringen uitgroeide
en bedoeld was als een vervolg op de Bibliographie van de Vlaamsche Tijd-'
schriften 1893-1930 door Dr. Rob. Roemans wordt in Nederland gestart met
de LTN Literaire Tijdschriften in Nederland. Bibliografische beschrijvingen,
analytische inhoudsopgaven en indices. Eind vorig jaar verschenen nrs. 1 en 2 in
de reeks gewijd aan Critisch Bulletin (1930-1957). Het werk werd reeds in
1972, mede dank zij een regeringsopdracht, afgesloten. De uitgave, mogelijk
gemaakt door de steun van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, verschijnt onder de auspicièn van de Werkgroep Documentatie
der Nederlandse Letteren.
Al blij ft het hoofddoel – het ontsluiten van de tijdschriften – hetzelfde, toch
is bij de Nederlandse onderneming uitgegaan van het opzet dat de bibliografie
tevens als grondslag moet kunnen dienen `voor historiografische, statistische en
andere onderzoekingen'. Dit heeft dan ook grotendeels opvatting en uitzicht
ervan bepaald. In Tijdschriftanalyse', zijn bijdrage tot Weerwerk. Opstellen
aangeboden aan prof. dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, heeft P. J. Verkruijsse aan de
hand van drie schema's aangetoond welke vragen in verband met een tijdschrift
zo zonder moeite kunnen beantwoord worden :
- Wie zijn de recensenten en hoe groot is hun aandeel aan het tijdschrift ?
– Welke literaire genres worden er besproken en hoeveel plaatsruimte krijgen
die genres toebedeeld ?
– Welke literaturen worden besproken en in wat voor kwantiteit ?
– Houden bepaalde recensenten zich met bepaalde genres bezig ?
– Zijn de recensenten gespecialiseerd in een bepaalde literatuur ? Daarom wordt van elk besproken werk vermeld in welke taal het gesteld of uit
welke taal het vertaald is, tot welk genre het behoort, waarbij uiteraard gesteund
wordt op de gegevens verstrekt in het tijdschrift, en hoelang de recensie is,
hiervoor rekenend met 1/3 blz. Op die manier ontstaan een aantal kolommen
waaruit de belangstellende gegevens kan afleiden.
In deel I worden eerst realia verstrekt over het tijdschrift : een jaaroverzicht
met de paginering van de twaalf afleveringen van elk der 23 jaargangen en een
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concordantie met de paginering toen (1930-1941) Critisch Bulletin niet alleen
zelfstandig maar ook als bijvoegsel bij De Stem verscheen met doorlopende
paginering, gegegevens over bijzondere nummers, redaktie, uitgave, druk, formaat,
omslag, prijs, oplage – dit laatste althans voor de periode 1950-1955. Ten
slotte worden bibliotheken vermeld waar het tijdschrift aanwezig is. Voor Vlaanderen kan de Belgische en Luxemburgse centrale catalogus van lopende buitenlandse tijdschriften, samengeseld onder de leiding van A. Cockx, waarnaar in de
Verantwoording verwezen wordt, geen informatie verstrekken daar het Critisch
Bulletin in 1965, datum van verschijnen van de centrale catalogus, geen lopend
tijdschrift meer was.
Ter aanvulling wijzen we erop dat het tijdschrift ook aanwezig is in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, te Gent in de Universiteitsbibliotheek (maar
met volgende leemten : I, nr. 7 ; III, nr. 9 ; VI, nr. 12 ; XVII, nrs. 4-6, 8-12),
in de bibliotheek van het Seminarie Nederlandse Letterkunde, in de Stadsbibliotheek (jrg. XIII-XXIII).
Dank zij de lijst van de medewerkers (Dl. 1, pp. 34-39) ziet de gebruiker
onmiddellijk over wie hij informatie kan vinden als auteur. Dat de initialen en
pseudoniemen in de mate van het mogelijke opgelost worden, ligt voor de hand,
maar een `zie ook' verwijzing van de echte naam naar de initialen en/of pseudoniem was zeker niet overbodig geweest. Nu komt de gebruiker dit enkel te
weten via de globale index.
Voor wie niet met Critisch Bulletin vertrouwd is, ware een toelichting, in een
voetnoot, bij N.S. na een auteursnaam, om erop te wijzen dat de auteur slechts
medewerkte aan Nationaele Snipperdag', een gemeenschappelijke aflevering van
de Nederlandse letterkundige en algemeen-culturele tijdschriften, uitgegeven in
plaats van de afzonderlijke april-nummers 1954 – toelichting die nu op p. 30
moet gezocht worden – welkom geweest.
In de analytische inhoudsopgave (pp. 47-329) worden de bijdragen per aflevering behandeld, zodat men een beeld krijgt van elke aflevering, met inbegrip
van de illustratie die voorop staat met een asterisk bij de blz. Deze schikking
biedt de mogelijkheid in de index te verwezen naar een specifieke bijdrage door
jaargang, jaartal en paginering aan te geven. Wie echter wil weten wat een
auteur in Critisch Bulletin geschreven heeft, moet dit zelf aan de hand van de
index reconstitueren.
In hoever is de inhoudsopgave analytisch ? Daar Critisch Bulletin in hoofdzaak
recensies bevat, is de toelichting een opgave, vaak een herhaling van de besproken auteur en zijn werk
Houwink, R.
I (1930) 1, 1-3
I oh. de Meester, Eva (Bussum, C. A. I. van Dishoeck,
1929)

toelichting

Johan de Meester : Eva
recensie
Ned –d roman
N

2 1/3 (blz.)
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De herhaling van besproken auteur en werk is kennelijk ingegeven door een
streven naar eenvormigheid, daar een recensent vaak een titel voor zijn bijdrage
bedenkt :
2 (1931) 12, 356-359 Leroux, Karel
Menschen, oprijzend uit een roman
toelichting
Maurice Roelants : Het leven dat iv# droomden
recensie
Ned(VI) – roman
3
of alleen de titel van het werk vermeldt :
18 (1951) 1, 19-23 Buckinx, Pieter-G.
Het schone geheim der poezie
toelichting
Albert Westerlinck : Het schone geheim der poezie
4
Ned(V1) monografie (poezie)
recensie
Dit systeem van inhoudsopgave wordt tot het uiterste doorgevoerd en leidt tot
gevallen als
18 (1951) 3, 144
Administratie Critisch Bulletin
Mededeling
toelichting
Mededeling van de Administratie over de speciale band
voor de jaargang 1950
varia
0
(0 – want minder dan 1/3 blz.)
of
binnenzij de
Redactie
achterIn : Ingekomen boeken
omslag
varia
2/3
Gelukkig worden deze auteurs en titels niet opgenomen in de index, wat wet
gebeurt voor boekaankondigingen van de rubriek Uit de werkplaatsen.
Deel II, de index, is eigenlijk een klapper op het tijdschrift geworden, want
alle persoonsnamen, titels van werken, van verhalen uit een verhalenbundel,
titels van gedichten en soms eerste verzen, reekstitels e.d. zijn er zonder enig
onderscheid in opgenomen.
Het staat in het tijdschrift, dus het staat in de index.
Dit systeem, dat met grate nauwkeurigheid is doorgevoerd – al is een enkele
keer een naam vergeten – verklaart waarom het registerdeel zo'n lijvig boekdeel
is geworden. De titels zijn bovendien tweemaal opgenomen, eenmaal onder de
naam van de auter, eenmaal op hun alfabetische plaats. Wel is een typografisch
onderscheid aangebracht : titels zijn cursief gedrukt, persoons- en zaaknamen
romein, rubriektitels kapitaal.
In de verwijzing is typografisch een gradatie uitgedrukt. Zijn de pagina's
romein gedrukt dan is het trefwoord in de tekst slechts `vermeld', zijn ze cursief
gedrukt dan is het trefwoord `behandeld', zijn ze vet gedrukt dan is het trefwoord
`uitvoerig behandeld'.
De romein gedrukte paginaverwijzingen zijn niet te tellen. Maar wie is ermee
gebaat te weten dat in jrg. x, op p. x een persoon – een historische figuur, een
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een boek, een gedicht, een film, een
een werk
kunstenaar, een uitgever
schilderij – vermeld is ?
Enkele voorbeelden mogen deze bedenking verduidelijken en staven : Hendrik
de Vries beeindigt zijn recensie (18(1951), 15-9) van Sleutelromance van
Halbo C. Kool met de zin 'Het is een „de wijste partij kiezen" a la Greshoff'.
En Greshoff staat in de index.
In Anthonie Donkers recensie van De schoonheid van ons land. Dl. 6. De
Vlaamse steden (18(1951), 496) lezen we `wie ... Brugge bezocht en er het
hoofd ontblootte voor het standbeeld van Guido Gezelle...'. En Gezelle krijgt
zijn plaats in de index.
De recensent van Willem de Zwijger van Henriette Laman Trip-De Beaufort
(18 (1951), 269-278) 'evert kritiek op de slechte beeldspraak en schrijft p. 272
`Ergens op een doek van Breughel staat volgens schrijfster altijd wel een kerk
„klein, harmonisch en gaaf als een kippenei".' En Breughel prijkt in de index.
Waar de grens ligt tussen `vermeld', `behandeld' en `uitvoerig behandeld' is
niet zonder meer duidelijk.
J. Presser laat zijn recensie van de reeks Gastmaal der eeuwen (18 (1951),
30-32) voorafgaan door een opsomming van de werken die erin verschenen zijn ;
ze warden verder niet afzonderlijk besproken en toch levert dat en bij het
betreffend werk onder de naam van de auteur en bij de titel in de alfabetische
rangschikking een gecursiveerde verwijzing op.
Karel Jonckheere wijdt 1/2 blz. aan Frank Baurs Ten geleide in de recensie
van Paul de Rycks Vlaamse dichtkunst van deze tijd (19 (1952), 59-64), en
de verwijzing bij Baur is 60 cursief.
De recensie van een vertaling van fabels van La Fontaine, die bestaat uit
enkele regels die amper een aankondiging zijn, gevolgd door de fabel Le rat
de vine et le rat des champs en de Nederlandse vertaling ervan, opdat de lezer
zelf zou kunnen oordelen over de kwaliteit van de vertaling, levert voor de index :
La Fontaine
Fables 11 (1940) 262-264 (vetjes)
Rat de vine et le rat des champs 11 (1940) 263-264 (cursief)
Stadsrat en de veldrat 11 (1940), 263-264 (cursief)
en
Rat de ville et le rat des champs : Jean de La Fontaine 11 (1940) 263-264
Stadsrat en de veldrat : Jean de La Fontaine 11 (1940), 263-264
Resultaat : 7 regels in de index. Informatie : er bestaat een Nederlandse vertaling
door Jan Prins : Veertig fabels van La Fontaine.
Wie de gelukkige bezitter is van Critisch Bulletin en dit thuis kan naslaan,
verliest hooguit een kwartier, maar wie daarvoor naar een bibliotheek loopt...
Het systematisch optekenen van alle woorden met een hoofdletter, dat na
enkele afleveringen bijna een automatisme moet geworden zijn veroorzaakt aantekeningen als :
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Lady Chatterley's lover 18 (1951), 579-580, 582-585 (vetjes)
Lady Chatterley's minnaar 18 (1951), 584 (cursief)

en toch gaat het op p. 584 niet speciaal over een vertaling, wat wel het geval is
op p. 582, maar aldaar wordt de Nederlandse titel in het tijdschrift niet vermeld !
Ook de zaaknamen in de index roepen tal van vraagtekens op. Het begint
reeds met het eerste : A 20 (1953), 398, en dat blijkt dan de beer A. uit
Elseviers Weekblad te zijn.
Het woord `aanhalingsteken' komt in het tijdschrift voor op p. 68 in 12 (1941),
`anoniem' op p. 85 en p. 274 in 2 (1931). En dan ?
Bij `bloemlezing' tellen we 10 verwijzingen. Naar Atonaal, Vlaamse dichtkunst
van deze tijd, Voor de bijl, Over de kling, Nederlandse poezie tot 1880, om er
slechts enkele te noemen, wordt niet verwezen, naar J. Pressers bloemlezing nit
de gedichten van Heinrich Heine wel.
Bij het lemma 'in memoriam' treffen we geen enkele vet gedrukte paginaverwijzing aan, hoewel tal van in memoriams ettelijke bladzijden beslaan. Dat
o.a. de verhandeling van Jan Schepens `Bij het herdenken van de twee grote T's
(15 (1948), 428-431) niet is opgenomen, wekt wel enige verwondering, daar
P. J. Verkruijsse er zelf aan toevoegde `herdenkingsartikel n.a.v. het overlijden
van Felix Timmermans en F. V. Toussaint van Boelaere'. Dit artikel vindt dan
wel een plaats sub Vlaamse literatuur – want het vangt aan met de woorden
`In de Vlaamse literatuur' – samen met een verwijzing naar Letterkundige
Almanak voor Vlaanderen 1930, een recensie van Walschaps Carla, van E. Claes'
Toen O.L.Vr. heuren beeweg deed, van Willem Putmans Vader en ik, van
Vlaamsche vertelkunst en naar Dirk Costers herinneringen aan de Vlaamse
literatuur. Nu de Nederlandse literatuur moet het met nog minder stellen : een
verwijzing naar Erts, letterkundig jaarboek, Balans, algemeen jaarboek der
Nederlandsche kunsten en naar V. R. Blijstra's verhandeling Literatuur en schaal.
De zaaknamen zijn niet zo talrijk geworden als we verwacht of gevreesd
hadden. Bij het doorbladeren van jrg. 18 hadden we, in het licht van het gebruikte systeem, nog opgenomen : bliscappen, paasspel, kampliteratuur, inspringen
(een verhandeling), rijmverdoezeling. Een recensie van 4 1/3 blz. van Westerlincks Het schone geheim der poezie hadden we bij het lemma poezie ondergebracht.
Dat de auteur niet alle titels en gegevens op hun juistheid kon controleren,
nemen we grif aan. N.a.v. een niet aan het tijdschrift ontleende identificatie,
even een kleine rechtzetting : Walschap gebruikte in Dietsche Warande en Belfort
het speudoniem Pertinax, maar daarom is bij nog de Pertinax niet die vermeld
wordt door Siegfried E. van Praag in zijn Transche literatuur van 1940 tot
1945. II' (13 (1945-1946), 145-150) nl. 'de bekende, onafhankelijke journalist
van de Echo de Paris', auteur van Les fossoyeurs. Dit ter informatie. Dat bij
ordenen van duizenden fichen en evenzovele kaarten voor de inhoudsopgave'
geen fouten geslopen zijn, getuigt voor de accuratesse en zorg waarmee P. J.
Verkruijsse is te werk gegaan. Hij heeft in de bibliografie van Critisch Bulletin
64

een schat aan gegevens verzameld, die we node zouden missen. Hij is echter de
dupe geworden van een systeem van onverantwoordbare volledigheid, hoe paradoxaal het ook moge klinken. 'Le mieux est souvent l'ennemi du bien'. Het
streven naar volledigheid, tot in de details althans wat de eigennamen betreft,
is een vlotte bruikbaarheid niet ten goede gekomen.
Een oordeelkundiger opname en verwijzing had niet alleen de auteur maar
ook de gebruiker veel tijd bespaard.
HILDA VAN ASSCHE

Studies voor Zaalberg, aangeboden door collega's en oud-collegds, medewerkers en oud-medewerkers van de vakgroep Nederlandse taal- & letterkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden ter gelegenheid van z?in afscheid
als hoogleraar op 24 oktober 1975. Publikaties van de Vakgroep Neder-

landse Taal- & Letterkunde, Leiden, 1975, 288 biz.
Deze bundel bevat elf studies, zowel op het gebied van taal- als letterkunde,
alfabetisch gerangschikt volgens de auteursnamen. Onder de literairhistorische
bijdragen wordt de eerste plaats ingenomen door een uitvoerige studie van
K. Bostoen, „De jonge Vander Noot (ca. 1537-1567)" (pp. 1-52). Hij is de
eerste, na Floris Prims, die serieus archiefwerk t.a.v. de Antwerpse renaissancist
heeft aangevat, en dit met vruchtbaar resultaat. Bostoens artikel bestaat enerzijds
uit „kritische kanttekeningen" bij de tot nu toe gepubliceerde gegevens, anderzijds uit nieuw ontdekte stukken. Als belangrijkste aanwinst acht ik de uiteenzetting over Van der Noots financiele toestand ca. 1562 : waar tot nu toe, op
het gezag van Prims, Van der Noot voor die jaren van spilzucht beticht wend,
daar moet men thans, op basis van Bostoens informatie, Van der Noots geldtransacties als minder noodgedwongen aanzien. Voor het eerst ook is een mogelijk
contact met de purist Jan van de Werve, auteur van Het Tresoor der Duytscher
talen, waarschijnlijk gemaakt door aanverwantschap en gelijktijdige bekleding van
het schepenambt. Ondanks Bostoens intensief speurwerk is hij er niet in geslaagd
uitsluitsel te verschaffen aangaande Van der Noots geboortejaar. Ook diens
echtgenote Cecilia de Billihe blij ft een schimmig bestaan leiden. Ten slotte nog
enige opmerkingen : Van der Noots mogelijke „vooruitstrevende ideeen" (p. 22)
op sociaal gebied lijken mij weinig overeenstemmend met het egocentrisch
karakter van een dichter, die zich steeds op zijn aristocratische afkomst beroemt
en het gezegde Odi profanum vulgus tot het zijne kon maken, zowel in poeticis
als t.a.v. zijn publiek. De voorstelling als zou Van der Noot zich hebben ingezet
„dat verscheidene [calvinistischej soldaten betaald zouden worden" (p. 25) is
een overdreven gevolgtrekking uit het versiag (p. 44), waarin enkel staat dat hij
door deze soldaten aangemaand is voor hun betaling te zorgen. De talrijke
voetnoten en omvangrijke literatuur getuigen van Bostoens conscientieuze aanpak.
H. A. Gomperts zet in „Louis Paul Boon en de werkelijkheid" (pp. 73-85)
vooreerst de verteltechniek in enkele van Boons meest bekende romans summier
uiteen hij gebruikt dit ceuvre „als toetssteen voor een theoretische kwestie,
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namelijk de relatie tussen literatuur en werkelijkheid" (p. 81). Gomperts beklemtoont de functie van de literatuur binnen een bepaalde maatschappelijke en
culturele samenhang. Op basis hiervan kan hij de belangstelling van een buitenlandse lezer voor de belevenissen van Boons kleine helden verklaren.
In „Lombarden en paragraaftekens in de Reynaert" (pp. 104-125) vermeldt
M. J. M. de Haan vooreerst de mening van Buitenrust Hettema, volgens wie de
rubricering in hs. A diende om plaatsen in de codex terugvindbaar te maken,
terwij1 J. W. Muller met Ka1ff er eerder „eene verdeling – ten behoeve van de
voordracht – in... zes of zeven lessen" in zag (p. 108). Dank zij eigen onderzoek
komt De Haan aan de hand van de editie-Hellinga tot een meer genuanceerd
overzicht, waarbij men in hs. A de tekst zo verdelen kan, dat er ongeveer 200
hoofdstukjes ontstaan, met een gemiddelde lengte van 18 verzen. Zo zijn de
eerste 465 verzen zeer gemakkelijk onder te verdelen in 23 stukjes. Verdere
analyse van de Reynaert onder dit oogpunt kan verhelderend zijn voor het
verband tussen structuur en voordracht.
S. J. Lenselink bespreekt in „Een en ander over Hooft's treurspel Geeraerdt
van Velsen" (pp. 159-175) de hoofdpersonages van dit drama in het licht van
enige teksten, die Hooft stellig geraadpleegd beef t, als daar zijn Coornhert en de
Divisie-kroniek. De reacties van Geeraerdt blijken verantwoord te kunnen worden
uit Coornhert en Stephanus Brutus' Vindiciae contra tyrannos. Neerslag van deze
laatste lectuur vindt men ook in de woorden van Gijsbett van Aemstel, terwij1
begrip voor de gedragingen van Machtelt van Velsen bij Hoofts publiek kennis
van de Divisie-kroniek veronderstelt. Als besluit toont Lenselink aan dat Hooft
uit de meest deugdelijke bron, Melis Stoke, geen treurspel zou gepuurd hebben,
wat hij wel kon dank zij de Divisie-kroniek : die „bracht uitkomst, want de
vrouw in het spel" (p. 173). De literatuur der eigentijdse monarchomachen
was een dankbare toegift om de stof te actualiseren.
H. P. G. Scholten keert zich in „ 'Ambrosia, uw naam klinkt als een veelvoud' "
(pp. 176-186) tegen Oversteegens visie in Vorm of Vent, als zou Jan Engelman
behoren tot de „katholieken die voor hun goed recht opkomen om dat geloof als
prive aangelegenheid te behandelen en geheel of gedeeltelijk buiten hun kunst
en kunstbeschouwing te laten" (p. 177). Oversteegens Engelman-citaten blijken
alle te stammen uit een publikatie van 1931, die weinig representatief is voor
Engelmans opvattingen ervoor en daarna. Diens ideeèn over literatuur in relatie
tot levensbeschouwing zijn gecompliceerder. Hij beklemtoont dikwijls de „autonome wijs" (p. 180) der poezie, maar laat zich op het kritische vlak vaak leiden
door levensbeschouwelijke criteria. Om Engelmans hele literatuuropvatting vast
te leggen moet men rekening houden met literairhistorische, biografische en
psychologische factoren. Ook t.a.v. Gerard Bruning, Du Perron en Ter Braak
ziet Scholten Oversteegens voorstelling als „een constructie tegen feiten in"
(p. 183) : ontwikkelingen worden gereconstrueerd uit bronnen, die reeds om
louter chronologische opeenvolgingen hiervoor niet in aanmerking kunnen
komen.
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B. van Seim maakt een grondige studie van „De 1731-1735 edities van De
Hollandsche Spectator" (pp. 187-259). Naar analogie met buitenlandse spectatoriale geschriften en op basis van het ontbreken van de „stok" (lijst van boekhandelaars, bij wie het tijdschrift verkrijgbaar was) in bepaalde exemplaren, gaat
Van Seim op zoek naar het bestaan van mogelijk twee edities, uitgegeven door
Hermanus Uytwerf. Bij het nagaan van het zetsel in exemplaren van De
Hollandsche Spectator, berustend te Leiden en Den Haag, bleek dit inderdaad
het geval te zijn. De volgorde van deze twee edities wordt vastgelegd aan de
hand van redactionele (aanwezigheid van de stok) en typografische (mise en
page ; behandeling van de drukfouten) argumenten. Van Seim kan ook een
beroep doen op een extern argument : de vrij lange citaten in gelijktijdige
recensies. Als grondslag voor een kritische editie wijst hij editie A aan ; de
varianten in B zijn zeker niet van Van Effen afkomstig. In een uitvoerige bijlage
volgt een voorbeeldige en zeer gedetailleerde beschrijving van de edities volgens
de analytisch-bibliografische methode. Van Selm aarzelt niet om zeer in detail
te treden, wat voor dergelijk onderzoek niet enkel een geruststelling, maar nu
eenmaal een noodzaak is.
H. A. Wage bespreekt in „Gideon's herkomst" (pp. 280-288) de figuur van
Gideon Florensz uit de Leicestercyclus van Bosboom-Toussaint. Gideon is een
eigen schepping van de schrijfster, „de belichaming van haar `zuivere geloof',
van de christen-ridder in ondogmatische, maar stellig niet onorthodoxe zin"
(p. 284). Wage bewijst dat de karakterisering van deze figuur veel verschuldigd
is aan de schildering van de goede predikant Godefried in Vondels hekeldicht
„Harpoen". Niet enkel reminiscenties, ook overgenomen formuleringen warden
in dit verband aangewezen. Vermoedelijk kende Bosboom-Toussaint dit en
soortgelijke hekeldichten van Vondel via Bakhuizen van den Brink. Tegelijk
met deze referentie biedt Wage een verklaring aan voor de discrepantie tussen
Bosboom-Toussaints mening dat Gideon „een uit haar binnenste gerezen figuur"
(p. 286) is, en zijn nauwe verwantschap met Vondels Godefried : na het vertrek
van Van den Brink heeft zij zich gered in het schrijversschap, en zo zal Gideons
herkomst „haar vermoedelijk door een heilzame creatieve drift verborgen gebleven zijn" (p. 286).
Voor de taalkundige bijdragen beperk ik mij tot het aanstippen ervan : C. van
Bree stelt in „Regionale varianten van de Sjwa" (pp. 53-72) een meer palatale
uitspraak ervan in het Noorden naast een meer open in het Zuiden vast ; ook
vroegere fasen van het Nederlands warden in het onderzoek betrokken. J. Griffioen bespreekt in „Opbouw" (pp. 86-103) het brugklasdeel van de gelijknamige
schoolboekenserie en komt tot de kernachtige conclusie dat dit een overbodig
boek is. Ineke Holierhoek en J. G. Kooij bestuderen semantische en syntactische
eigenschappen van tonen in „Tonen, laten zien, ontoonbaar eigenschappen en
relaties" (pp. 126-158). In „Wie zijn dat" (pp. 260-279) ontleedt C. F. P.
Stutterheim de twee zinnen, die mogelijk (en gehoord) zijn, naargelang de
klemtoon op „zijn" of „dat" gelegd wordt.
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Gent, december 1975

WERNER WATERSCHOOT

Spel van Sinne. Door de Leidse rederUkerskamer De Witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561. Publikaties van de Vakgroep Nederlandse
Taal- & Letterkunde, Leiden, 1975, xxxi-62 blz.
Samen met de Studies voor Zaalberg, en in dezelfde uitvoering bezorgd, is
deze uitgave aan de jubilaris aangeboden als huldeblijk vanwege de afdeling
Nederlands, gevestigd aan het Levendaal te Leiden. De editie is bezorgd door
een werkgroep en, zoals in de „Verantwoording" (p. viii) wordt gesteld, ligt de
nadruk op de taalkundige analyse, eerder dan op een letterkundige inleiding, die
zou moeten resulteren uit literairhistorisch onderzoek en studie van de originele
bronnen. In het onderhavig voorwerk volgen na de „Verantwoording" enkele
gegevens over „De Leidse kamer De Witte Acoleyen" (p. x), gebaseerd op
recente literatuur en op enkele stukken uit het Leidse stadsarchief. De uiteenzetting over „Het rederijkersfeest te Rotterdam van 1561" (p. xiiij) stoelt op
de druk van Willem Silvius (1564). Een „Historische plaatsing" (p. xvi) tracht,
op basis van enige literatuur, de ideologische standplaats van de auteurs der
Rotterdamse spelen (nog katholiek of reeds hervormd ?) vast te stellen. De
ontleding van „Enkele vormaspecten" (p. xviii) getuigt van een conscientieuze
uitwerking ; na een kritische beschouwing van het stuk als toneelwerk volgt een
zorgzame ontleding van de rijmstructuren. Bij de „Taalkundige opmerkingen"
(p. xxv) mocht onder het punt syntaxis ook de constructie niet om volprijsen
(v. 373) opgenomen worden (vgl. Stoett, Syntaxis, § 154 en WNT, IX, 1948
met vbn. uit typische rederijkersliteratuur).
Van de eigenlijke tekst (pp. 1-42) wordt zowel een diplomatische als een
kritische editie gegeven, met de corresponderende verzen tegenover elkaar geschikt binnen dezelfde opening. Dit procede kent men o.m. door de uitgave van
Het liedboekje van Marigen Remen (Utrecht, Instituut De Vooys, 1966), maar
in het huidige geval mag men toch de vraag stellen of de kritische uitgave
noodzakelijk was : de afkortingen zijn zees eenvoudig, het aantal drukfouten is
miniem, en moderne interpunctie bij deze vrij eenvoudige tekst is niet levensnoodzakelijk. In de diplomatische teksteditie is de spelling stilzwijgend aan het
huidige gebruik aangepast : vv wordt w of uu, v/u krijgt de huidige klankwaarde,
i wordt i of j. De transcriptie van de tekst is met zorg geschied. Als afwijkende
lezingen (tegenover het exemplaar van Silvius' druk GUB BL8162) noteerde ik
enkel v. 62 wonder daden (voor wonder-daden), v. 204 datme (voor datmen),
v. 237 van de (voor van den) en v. 449 waten (voor vaten).
Bij de lectuur van de „Aantekeningen" (p. 43) zijn er natuurlijk enkele
plaatsen, waar elke willekeurige lezer zijn (subjectieve) interpretatie meest
geschikt acht. Ik vermeld dan ook als persoonlijke bedenkingen : Titelblad
octroy slaat wel op de noodzakelijke toestemming van de overheid voor het
inrichten van deze specifieke wedstrijd, en niet op de officiele „erkenning" van
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de kamer ; v. 145 vercreghen : verzwegen „hebben", niet „worden" en parallel
met v. 144 ; v. 166 heeft...nodt : is Adam in moeilijkheden geraakt (zie WNT,
IX, 2139 met vbn. i.v.m. de dood) ; v. 249 wise ghesinde : niet eerder bep. bij
vriendt (v. 248) ? ; v. 278 : de parafrasering is onduidelijk ; tot welk doel hij
zich had gewend tot haar, wier man... ; v. 341 (aant.) „rijksgenote" wel voor
„rijksgrote" ; v. 356 party : en van onze wederpartij (WNT, XII, 569), de
ooze machten ; v. 365 daardoor blijven wij getroost door steun in deze benauwenis ; v. 501 vervult met : de uitleg „vervuld was" is vermoedelijk van v. 499
hierheen verdwaald geraakt. Ten slotte is het mij niet altijd duidelijk in welke
mate bijbelverwijzingen nagespoord zijn : bij v. 86 b.v. kon men refereren naar
Exod. 34:6 of Ps. 86:15.
Als geheel genomen : een welkome uitgave.
Gent, december 1975
WERNER WATERS CHOO'T
Populaire literatuur (Amsterdamse smaldelen I). Thespa (A'dam),
Kl. 8°, 272 blz. Tweede druk, met corrigenda, 1975.

1974.

De onder deze titel gepubliceerde bundel is, naar men uit een vrij verstopte
mededeling (noot 1 bij het artikel Trivilularia van T. Rombout) kan opmaken,
ontstaan in aansluiting op het verslag van „de werkgroep `triviale literatuur' van
een kandidatengroep van het Instituut voor Neerlandistiek" (te A'dam). Wanneer
dit onderzoek plaatsvond en wat het verslag ervan eigenlijk inhield, vindt men
niet nodig te zeggen. Uit het stuk van Rombout kan men afleiden dat die werkgroep niet verder is gekomen dan een inventarisatie van de zeer diverse opvattingen over het begrip triviale literatuur, en dat een aantal wetenschappelijke medewerkers van het genoemde instituut toen besloten heeft ieder voor zich een nader
onderzoek in te stellen. Zij spreken daarbij niet van triviale literatuur, maar
bezigen consequent het germanisme triviaalliteratuur, met de ostentatieve verwaarlozing van een zuiver taalgebruik, die kenmerkend is voor de Amsterdamse
neerlandici, en voor dit hele geschrift. Dit gebrek aan zuiverheid geldt helaas
niet alleen de taal, maar de hele inhoud van het boekje. Als het de bedoeling
van de samenstellers geweest is de blijkbaar al te magere uitkomsten van het
onderzoek van de genoemde `werkgroep' te verbeteren, dan kan men alleen
constateren dat die poging grandioos mislukt is. Karakteristiek is wat J. Fontijn
in de Inleiding zegt over de titel. De artikelen in deze bundel betreffen, zegt hij,
„boeken en schrijvers, die in de loop der jaren aangeduid zijn met etiketten als :
populaire literatuur, triviaalliteratuur, amusementsliteratuur, massaliteratuur, yolksliteratuur. Wij hebben ten e i n d e r a a d voor (sic) de term `populaire
liteatuur' gekozen". De verwarring die uit deze benamingen spreekt, en die nog
vergroot wordt door het invoeren van termen als vulgair, Schund, Kitsch, wordt
door de samenstellers van deze bundel in genen dele opgehelderd, integendeel ;
zij komen over het algemeen niet verder dan probleemstelling, vaak schepping
van problemen, en machteloosheid in het hanteren van de gestelde problemen.
Zij lopen vrijwel allen in de door hen zelf opgestelde val : om over „triviaal69

literatuur" te kunnen spreken moet men eerst weten wat triviaal en vooral wat
literatuur is, en zij verdrinken stuk voor stuk in dit probleem. Het bontst maakt
het de heer Verdaasdonk in zijn stuk met de omineuze titel „Triviaalliteratuur,
suggesties voor een probleemstelling". Hij doet het niet minder dan met een
onderzoek naar het wezen van de begrippen taal, tekst en fiktionaliteit, en zijn
conclusie is „dat het onderzoek naar fiktionaliteit nog niet andernamen kan
warden zolang we geen toetsbare hypotheses hebben over teksten, waarin direkt
over aktuele werkelijkheid wordt gesproken". Met betrekking tot het ter discussie
staande onderwerp van de triviale literatuur kan men niet anders concluderen
dan dat het stuk van de beer Verdaasdonk niets meer is dan – men vergeve mij
de goedkope woorspeling – een schijngeleerd gedaas, dat het probleem geen stap
verder brengt en waar niemand voor dit onderzoek iets aan heeft.
Het is in deze recensie uiteraard niet de plaats dat onderzoek zelf ter hand
te nemen ; het enige wat ik kan zeggen is dat een meer bevredigende behandeling
van het onderwerp slechts te bereiken was geweest door een beperking van het
begrip, niet door de vrijwel oeverloze uitbreiding ervan, zoals bier is gebeurd 1.
In het vijfde artikel, „Het triviale drama of de jacht op sukses" wordt niet,
zoals men zou verwachten, een stuk als De Twee Wezen van d'Ennery „ander
de loep genomen" (woorden van de schrijver), maar nota bene een voorbeeld
van het „piece bien faite", nl. La Tosca van Sardou, dus iets dat veeleer als
salonstuk is te betitelen. Het laatste artikel gaat over „populaire romans", waarander dan warden verstaan de boeken van schrijvers en schrijfsters als Kortooms,
Ewout Speelman, mevrouw Visser-Roosendaal, H. J. van Nijnatten-Doffegnies
enz. Dit zijn in hoofdzaak streek-, familie- en historische romans en vooral zgn.
damesromans. Als er nu iets vaststaat op dit glibberige gebied is het toch wel
dat deze romans niet behoren tot de triviale literatuur in de oorspronkelijke
zin, nl. die van de avonturen-, ridder-, rover- en griezelverhalen zoals die in
Duitsland in de periode 1780-1830 ontstonden. Het kenmerkende van de „populaire roman" is immers juist afkeer van al het excessieve en voorkeur voor het
conventionele, traditionele, landelijke, godsdienstige, het „eenvoudige", geschematiseerde burgerlijke en agrarische leven. Hier ligt dus een gemiste kans tot
beperking van de probleemstelling.
Het uitvoerigste artikel is dat van H. Pleij ander de ongelukkige titel „Is de
laat-middeleeuwse literatuur in de volkstaal vulgair" ? Pas in de allerlaatste
alinea stelt de schr. de vraag aan de orde naar de inhoud van deze laatste term
en blijkt dat hij zich van de twee zeer verschillende betekenisaspecten eigenlijk
nauwelijks bewust is. De vraag zoals hij gesteld wordt is volkomen mallotig :
als men vulgair opvat als yolks-, zoals in Vulgair Latin, Volkslatijn, is hij een
tautologie ; de andere betekenis, `onbeschaafd, grof' heeft betrekking op een
1 Het Reallexikon van MERKER & STAMMLER heeft in zijn eerste uitgave geen artikel
over Trivialliteratur ; de tweede uitgave is nog niet zo ver. In het Dt. Wärterbuch staat
een artikel Trivialliteratur zonder definitie en met slechts een citaat, dat uit 1855 dateert,
en de term als voor zichzelf sprekend gebruikt.
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social of sociologisch aspect en is hier misplaatst. Gelukkig heeft de inhoud van
het artikel met de vraagstelling nauwelijks iets te maken en vindt men er
belangwekkende opmerkingen in over de receptie van literatuur in de volksklasse
en de rol van de drukpers daarbij ; de drukkers van de volksboeken waren zich
ervan bewust dat zij het yolk moesten leren lezen. Daardoor is deze bijdrage de
meest waardevolle in deze overigens teleurstellende bonte bundel, waarvan niet
alle aspecten in de bespreking konden worden betrokken. Het artikel van
Beekman over vampierverhalen (die hij hardnekkig „vampierenverhalen" noemt,
een volstrekte wanformatie) komt niet verder dan een formalistisch invullen
van schema's.
C. KRUYSKAMP
Leiden, januari 1976
De wetenschappelijkheid van literatuurwetenschap. Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in
de Franse letterkunde na 1500 aan de faculteit der letteren aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam op 22 maart 1974. (19 blz.).

A. KIBPDI VARGA,

Deze inaugurale rede weerspiegelt een paar tendenzen in de huidige literatuurstudie, zowel wat betreft de standpunten die ze afwijst, als wat betreft de
orientatie van het onderzoek die ze aanprijst. Schr. constateert dat middelpuntvliedende krachten in de literatuurstudie aan het werk zijn. Vanuit het paniekerige
besef dat zij zo moeilijk een eigen methode kan ontwerpen, bestudeert zij haar
objekt vanuit een of andere hulpwetenschap (de linguistiek, de psychoanalyse,
de sociologie, en zo meer). Hij stelt de vraag aan Welke voorwaarden moet
warden voldaan, om de literatuurwetenschapper te ontlasten van zijn minderwaardigheidsgevoel en hem een status van wetenschappelijkheid te laten verwerven. Dit is evident een kapitale vraag, waarvoor wij in het licht van het
heersende methodologische eklektisme vrij gevoelig, wellicht hypergevoelig geworden zijn. Men tracht op zoveel manieren – en meestal weer vanuit een of
ander model uit hulpwetenschappen – de wetenschappelijkheid van de literatuurstudie veilig te stellen. Men kan moeilijk verwachten, dat deze rede meteen een
sluitende oplossing zou bieden. Het komt me veeleer voor, dat zij enkel de
eeuwige vraag op eigentijdse manier (en zonder paniek) herformuleert.
A Kibedi Varga stelt in het kort twee pogingen voor (twee `problematische
uitstapjes'), die ertoe strekken om de literatuurstudie een wetenschappelijk statuut
te schenken : de toevlucht tot de geschiedenis en tot de linguIstiek. Uit zijn
expose over de literatuurgeschiedenis blijkt zijn grote achting voor G. Lanson.
Ik heb ook elders al opgemerkt dat het werk van Lanson het voorwerp van een
rehabilitatie uitmaakt. Schr. wijst de traditionele beoefening van de literatuurgeschiedenis af, omdat de literatuurgeschiedenis, die wij kennen, eigenlijk geen
geschiedenis van de literatuur zou zijn wegens haar te nauwe verbondenheid met
de algemene geschiedenis. Literatuurgeschiedenis als `Allerleiwissenschaff zou
tot het verleden moeten behoren ; het `misverstand' omtrent de literatuurge71

schiedenis moet opgehelderd worden, maar hoe ? Hij stelt alleen maar de vraag
(blz. 10), en bespreekt kritisch een tweede problematische uitstap, de linguistiek.
Hij maakt een bilan op van dit soort inbreng gedurende de jongste decennia,
maar het resultaat is even weinig bemoedigend. Eer de literatuurstudie als
integrerend bestanddeel in de linguIstiek zou kunnen opgenomen worden, zoals
R. Jakobson het ooit formuleerde, zou de linguIstische theorie naast de fonologische en syntaktische ook nog een semantische en pragmatische component
moeten uitwerken, en zou zij bovendien de lezer (de `literatuurconsument')
exakter in het vizier moeten kunnen ktijgen. Dit blijkt nog verre toekomstmuziek
te zijn. Inmiddels is gebleken, dat de overheveling van een zinsgrammatica als
model voor de beschrijving van teksten eveneens een zeer problematische onderneming is (blz. 13). Hetzij met losse hypothesen', hetzij met `totaalvisies van
een zo hoge graad van abstractie, dat elke verificatie of falsificatie ervan
onmogelijk bleek', is de literatuurstudie in haar streven naar wetenschappelijkheid
niet gediend (blz. 13).
Is er op dit ogenblik een valabel alternatief ? Kan men een theoriemodel
ontwerpen, dat rekening houdt met de eigen aard van het poaische spreken,
d.w.z. towel met de abstrakte schema's als met de `contenus d'experience%
anders uitgedrukt : met het algemene en met het particuliere ? A. Kibedi Varga
stelt `een schijnbaar eenvoudige oplossing' voor, die erin bestaat een theoriemodel
voor een toekomstige literatuurwetenschap te ontwerpen in aansluiting bij de
traditionele retorica. Dit biedt alvast het grote voordeel, dat men in een reeds
bestaand kader kan werken en met teksten (of tekstsoorten) bezig blijft. Een
van de belangrijkste taken van deze retorische literatuurwetenschap zal zijn het
onderscheiden van tekstsoorten. De retorische literatuurwetenschap zal een sociale
wetenschap zijn, omdat teksten nu eenmaal in een (sociale) communikatiecontext fungeren ; zij zal ook hulpwetenschappen als de linguIstiek, de logica
en de sociale psychologie moeten integreren. Zij zal tegemoetkomen aan het
tegenwoordig dringend geformuleerde verlangen om de lezer en de receptie
van teksten op te nemen in de studie van informatieve en persuasieve tekstfunkties. Het renouveau van de retoriek in de huidige literatuurstudie is beslist
niet te miskennen, en het is niet verwonderlijk dat Schr. dit `schijnbaar eenvoudig' voorstel doet. Niettemin blijft de kapitale vraag open, hoe in dat model
de `rhetorique generale' van een wellicht beperkt aantal tekstsoorten gecombineerd
kan worden met de `rhetoriques particulieres' van een in principe oneindig
aantal teksten. De auteur komt in ieder geval de verdienste toe, dat hij deze
vraag nog eens duidelijk en met de nodige voorzichtigheid heeft gesteld, in de
overtuiging dat wij tot niet veel meer in staat zijn dan tot voorlopige antwoorden.
MARCEL JANSSENS
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Verder ontvingen wij :

Taal- en letterkundig gastenboek voor Prof. Dr. G. A. van Es. Opstellen, de

70-jarige aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, 1975. 297 blz. Te verkrijgen door
overschrijving van f. 27.50 op postgiro 3460700 t.n.v. Secr. Comm. afscheid
Prof. Van Es, Groningen.
Dit hulde-album bevat, buiten de bibliografie van PROF. VAN ES, vijfendertig
bijdragen, waarvan 21 van Taal- en 14 van letterkundige aard zijn. Onder de
linguistische zijn ook van belang voor de literair-georienteerde de opstellen van
C. B. VAN HAERINGEN (Voorhout 637-640 : een alternatieve interpretatie) en van
C. P. STUTTERHEIM (B duur en B mol bij Huygens en anderen). Specifiek van
letterkundige aard zijn : H. BEKKERING, Vestdijks breidelloos relativisme (welk
relativisme de kandidaat voor de Nobelprijs niet alleen zou gehanteerd hebben
in zijn hoedanigheid als 'burgers', maar evenzeer als schrijver tegenover meningen
en gebeurtenissen in zijn romans en in zijn essays over literatuur) – W. BLOK,
Andries de Hoghe : een Plato Christianus (waarin parallellen met de door Boutens
in 1919 uitgegeven `Strafen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe' gezocht
worden bij Plato, in de Bijbel en in de gnostische literatuur) – j. BOSCH, De
plaats van Maria in Hadew?jchs 29e lied (waarin ingegaan wordt op de betekenis
van de term conduut, gezien als het medium waardoor Maria in het verleden
Moeder der minne kon warden, en alle ootmoedigen dat (in disjuncte zin) nog
kunnen) – PAUL P. J. VAN CASPEL, Van Dublin naar Harlingen : Joyce en Vestdijk
(over de herkenbaarheid van trekken van Leopold Bloom maar ook van Stephen
Dedalus in de figuur van Meneer Visser) – j. ELEMA, Het vertalen van het
woordkunstwerk (waarin vooral op grand van analyses van Goethe-vertalingen
betoogd wordt dat steeds van primair belang is, welke functie ritme, betekenis,
rijm en klank binnen de omlijsting van het artistieke geheel vervullen, waarbij
de vertaler het recht (en de plicht) heeft de diverse elementen tegen elkaar of
te wegen) – j. GERRITSEN, De tekst van Bredero's Liedekens (waarin aangetoond
wordt, dat de uitgave van 1644 tegenover 1621 en 1622 een onafhankelijke getuige is, die door een tekstuitgever niet mag worden verwaarloosd) – M. J. M.
DE HAAN, Is Ferguut's geluk spreekwoordelijk (over de vele spreekwoorden in
de Fergus en de Ferguut met als mogelijke bronnen de Disticha Catonis en de
Proverbe au Vilain), – G. KAMPHUIS, J. A. Weiland over de roman (1820) (over
de doorwerking van bepaalde opvattingen van de Verlichting, de preromantiek
en de Duitse klassieke periode op Weilands opvattingen intake de romans, zoals
uiteengezet in diens Scribleriana en over de invloed van die opvattingen op
Aernout Drost) – G. KAZEMIER, Lanseloet van Denemerken (over een vermoedelijk Deense ballade, een bijbels verhaal en de roman over Lancelot van Lac die
aan de middelnederlandse auteur gegevens voor zijn toneelstuk zouden verstrekt
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hebben) * K. MEEUWESSE, Vondels uitbreiding van psalm 122 en C. P. Hooft
(waarin bewezen wordt dat de woorden `hoofd' en loofdstad' in de aan
Hierusalem Verwoest toegevoegde psalmuitbreiding van 1620 als naamspeling op
burgemeester Hooft functioneren, wat steun verleent aan de opvatting dat het
toneistuk geschreven werd met parallellen voor ogen uit de situatie in de
Republiek) – W. A. ORNEE, Een vergeten werk van Pieter Langendijk (waarin
aandacht gevraagd wordt voor het niet-dramatische werk van Langendijk, in het
bijzonder voor zijn in samenwerking met Claes Bruyn geschreven Tafereelken
der eerste christenen (1722), bijschriften bij 92 prenten van Jan Luyken)
Dante lezende (over de auteur van Il convivio als theoreticus van
-M.RUTEN,
de vier betekenissen van de literaire tekst, als innovator in structurele, misschien
ook structuralistische, richting van de moderne tijden) – MARG. H. SCHENKEVELD,
Nogmaals 'De Molen' van J. H. Leopold (over de patologische elementen in
het behandelde gedicht, waarbij het symbool als een der centrale thema's gezien
wordt en verwantschap wordt geconstateerd met de opvatting van Mallarme) en
tenslotte s. F. WITSTEIN, Hoofts Achilles ende Polyxena (een onderzoek naar de
aesthetische code voorgestaan door het publiek dat Hoofts dramatische eersteling
met zoveel waardering ontvangen heeft en in welke code het utile dulci, de
varietas en de copia de belangrijkste elementen uitgemaakt hebben). Varietas en
copia zijn ook de kenmerken van dit Gastenboek, zoals dit kon en mocht verwacht
warden in een bundel, waarmede men een zo veelzij dig geleerde als Prof. Van Es
heeft willen huldigen.
P. BRACHIN, Faits et Valeurs. Douze chapitres sur la literature neerlandaise et
ses alentours. Recueil offert au professeur Pierre Bachin A. l'occasion de son
soixantieme anniversaire. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1975. 222 biz. Prijs :
f 62.50 (Bibliotheca neerlandica extra muros).
Het kan Been gemakkelijke taak geweest zijn uit de indrukwekkende lijst
publicaties van de bekende hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Sorbonne twaalf opstellen te kiezen die van Prof. Brachin's veelzijdige werkzaamheid een representatief beeld beogen te geven. De bedoelde lijst, na een
biografische schets in deze bundel opgenomen, vermeldt niet minder dan 104
oorspronkelijke tijdschriftartikelen naast een groat aantal in boekvorm verschenen
werken en bijdragen en de vele uitvoerige vertalingen van boeken en opstellen
van anderen, het ceuvre van een man wiens pen zelden kan hebben stilgelegen.
De bijdragen opgenomen in deze bundel die zijn titel aan een uitspraak van
W. Asselbergs ontleent („De geschiedenis der letteren is een wetenschap van
feiten, alvorens een wetenschap van waarden te warden") zijn ondergebracht in
twee rubrieken, een eerste getiteld „D'un siecle A. l'autre", waaruit, zoals de
schrijver van het Woord vooraf, Sadi de Gorter, zegt, Brachin's bekommernis
blijkt om de continuiteit van het Nederlandse verschijnsel en de onomkeerbaarheid van de Nederlandse uitingsvormen aan te tonen. De tweede rubriek „Par
dela les frontieres" omvat een (grater) aantal bijdragen die de Nederlandse

74

literatuur in hun Europese context situeren, een situering die, weer volgens
De Garter, niet louter beschrijvend is, maar van een zeer kritische stellingname
getuigt, waardoor deze bijdragen slechts aan betekenis kunnen winnen. Wanneer
men de gebloemleesde bijdragen op hun zuiver wetenschappelijke waarde toetst,
zal men ongetwijfeld een verschil in niveau constateren, maar ook hiervoor biedt
Sadi de Garter ons de verklaring, wanneer hij van Prof. Brachin zegt : „professeur, chercheur, vulgarisateur, it l'est au vrai sens de ces substantifs". Dat Prof.
Brachin deze drievoudige taak op zich heeft genomen, waar hij zich tot een had
kunnen beperken, strekt hem slechts tot eer ; alleen dienen zijn lezers, als ze zijn
werk willen taxeren, met die vrijwillige keuze van de auteur rekening te houden
en de verschillende artikels ook met een verschillende, aangepaste, maatstaf te
meten. Maar zelfs als vulgarisator voor Franssprekenden weet de gehuldigde
auteur de Nederlandssprekende deskundigen op het gebied van hun eigen
letterkunde te boeien, door het leveren van karakteristieken waarin een onderwerp
grondig blijkt uitgediept en in zijn voorstelling netjes afgerond. Een voorbeeld
hiervan is het opstel over Carel van Mander. Wij laten hieronder de lijst der
opgenomen bijdragen volgen :
1. De Brusselse Kamer „Den Boeck" op het Gentse Reder#kersfeest van 1539.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Carel van Mander, trait d'union entre Nord et Sud.
Vondel and Gustaf-Adolf.
La souffrance dans rceuvre lyrique d'Henriette Roland Hoist.
L'expressionisme sur la scene flamande : Herman Teirlinck.
Anton van Duinkerken als stilist.
Le Cercle de Muiden (1609-1647) et la culture franfaise.
Le sejour en France de Wolff en Deken (1788-1797).
Potgieter et la litterature suedoise.
Les Pays-Bas vus par Hoffmann von Fallersleben.
Un ambassadeur de la culture franfaise en Hollande : Frans Erens.
Jan Greshoff le francophile.

Dutch Studies. An Annual Review of the Language, Literature and Life of the

Low Countries. Volume 2. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1976, 231 blz. Prijs :
f 65.
Deze tweede aflevering van Dutch Studies die er, spijt pessimistische geruchten, dan toch gekomen is en, naar wij hopen, door nog meer zal gevolgd worden,
opent met een uitvoerige stellingname van de redactie met betrekking tot de
Engelse benamingen ter aanduiding met al wat met Noord- en Zuid-Nederland
(samen of afzonderlijk) te maken heeft. Ter vertaling van het woord `Nederlands' in verband met taal- en letterkunde verkiest de redactie de term „Dutch"
te behouden, aangezien „Netherlandic" in het Engels een barbarisme is en door
zijn associatie met „the Netherlands", geen aanduiding oplevert dat daarmede ook
een in Belgie gesproken taal bedoeld wordt. Bij verder onderscheid beveelt de
75

redactie voor de aanduiding der taalvarianten de toevoeging 'Northern' of
`Southern' aan. Ook dit geldt towel voor de taal als voor de literatuur. De
inhoud van dit jaarboek bevat hoofdzakelijk bijdragen van linguistische aard,
zoals JOHN GLEDHILL, Applied Linguistics in the Seventeenth Century, and the
Dutch Grammar of Willem Beyer, 1661, 1681, NIENKE BAKKER, The Dutch
Dictionary en B. C. DAMSTEEGT, Spelling and Spelling Reform in the Netherlands.

Op het gebied van de literatuurstudie is een bijdrage opgenomen van JORIS
over fames Joyce's Impact on Simon Vestdijk's Early Fiction, een
onderwerp waarover de laatste jaren meer dan een opstel verschenen is (vooral
in verband met Meneer Visser's Hellevaart). In zijn studie komt Duytschaever
tot de conclusie dat Joyce gedurende ten minste drie jaren, na Proust en Kafka,
een van Vestdijks belangrijkste „mentors" is geweest, evenwel niet in die mate
dat de Nederlandse auteur als een epigoon van de Ierse schrijver moet warden
aangezien. In de rubriek „History" handelt J. FLEERACKERS over The Historical
Force of the Flemish Movement. Past Aims, Present Achievements and Future
Cultural Aspirations. J. J. TH. M. TERSTEEG wijdt een uitvoerige bespreking van
de 5 afleveringen in de reeks Naar de letter door de werkgroep `textus sub tecto'
van het Instituut De Vooys te Utrecht. Dutch Studies II wordt besloten met een
bibliografisch gedeelte, achtereenvolgens bevattend : Bibliographical Aids in

DUYTSCHAEVER

Dutch Language Studies (c. VAN BREE), Deutschsprachige Publikationen zur
niederlñndischen Sprachwissenschaft, 1962-1971 (A. J. WELSCHEN) en Publications
on Dutch Language and Literature in Languages other than Dutch, 1972-1973

(with additions tot 1971) (W. GOBBERS), waarbij vooral het laatste overzicht
overvloedige gegevens bevat waarmede de beoefenaars der Nederlandse literatuurstudie hun voordeel kunnen doen.
De Franse Nederlanden. Les Pays Bas franfais. Jaarboek uitgegeven door de

stichting Ons Erfdeel vzw., 1976, Murissonstraat 160, B-8530 Rekkem, 256 biz.
Prijs : 500 F – f 35,–.
In een Woord vooraf' schetst de hoofdredacteur J. DELEU het opzet van deze
publicatie ads volgt : „Om het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijk
verantwoorde informatie over de verschillende aspekten van de Franse Nederlanden en hun betrekkingen met Belgisch-Vlaanderen en Nederland te bevorderen, publiceert de Stichting Ons Erfdeel vzw dit jaarboek. Het is de bedoeling
van de redaktie dat alle aspekten van het kultureel, sociaal, ekonomisch en
algemeen maatschappelijk gebeuren in verband met de Franse Nederlanden aan
bad komen. Ook wordt ernaar gestreefd om door het geven van konkrete informatie, onder meer een bibliografie, het verder onderzoek aan te moedigen... Het
jaarboek is als een tweetalige publikatie (Nederlands-Frans) opgevat. Dat betekent dat de artikelen gesteld zijn in de oorspronkelijke taal van de auteurs en
dat iedere bijdrage wordt gevolgd door een korte samenvatting in de andere
taal. Verder werd, mede door het plaatsen van zoveel mogelijk originele illustra76

ties, gepoogd om ook aan een wetenschappelijke publikatie een aantrekkelijk
uiterlijk te geven."
Van de zeer gevarieerde reeks bijdragen, waaruit dit Jaarboek is samengesteld
vermelden wij Nicasius Ellebodius van Kassel, kanunnik van Esztergom, door
DR. A. L. I. SIVIRSKY over een in de 16e eeuw naar Hongarije uitgeweken befaamd
humanist, auteur a.m. van een „verhelderende parafrase met interpretaties" van
Aristoteles' poetica, L'univers imaginaire d'Emmanuel Looten door RENILDE
VANHERCKE en vooral Achttiende-eeuwse literatuur in het Nederlands in NoordFrankrijk. 1. De toneelbedrijvigheid door DR. JOZEF SMEYERS, waarin geconstateerd wordt dat de kwaliteit der onderzochte toneelproductie het niet haalt bij de
kwantiteit. De tema's gaan dikwijls op een oude overlevering terug of vinden
hun oorsprong in het schooltoneel. Vooral religieuze en (pseudo-)historische
stukken vallen in de smaak, terwij1 de 17e-eeuwse Franse klassieken een entoesiast
aangeboorde bran van inspiratie blijken te zijn. Naar Voltaire's werk schijnt een
bijzondere belangstelling te zijn uitgegaan op nader anderzoek waarvan aangedrongen wordt. Verder vermelden wij nog : E. DEFOORT, Vital Celen en Frans
Vlaanderen, ODETTE CROMBEZ, Richesses des bibliotheques du Nord et du Pas-deCalais en A. DEMEDTS, Tien jaar kontakten met de Franse Nederlanden. Het
Jaarboek wil ook de lezer inlichten over de belangrijkste publicaties die op een
of andere wijze op de Franse Nederlanden betrekking hebben. De hier geboden
bibliografie valt mager uit (slechts 12 titels) ; interessant is daarentegen de lijst
van periodieken die regelmatig en in de breedste zin informeren over de Franse
Nederlanden. De lijst van zulke tijdschriften die in 1975 verschenen zijn, omvat
29 titels.
Studia Germanica Gandavensia, XVI, 1975. 222 blz. (Rijksuniversiteit te Gent,
Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren). Prijs bij intekening : 300 F door
overschrijving op P.R. 000-0489481-19 van Universiteitsvermogen'-Ontvangsten.
St.-Pietersnieuwstraat 25, B-9000 Gent.
Van letterkundige aard zijn de bijdragen in deze aflevering : L. FORSTER,
Further to Janus Gruterus' English Years, – R. COPPIETERS, Echo Patterns in
English Contemporary Fiction, – J. DE VOS, Shakespeare Productions by the
Vlaamse Volkstoneel', – K. VERSLUYS, A Look at Faulkner's Characters, H. J.
LELOUX, Spatmittelalterliche Versionen eines Marianischen Abecedariums aus
Norddeutschland and dem Nordosten der Niederlande, en R. DUHAMEL, Zijn de
litteraire genres classificerende of structurerende principes ? Naar een semiotische
genretheorie.
Ten huize van ... Twaalfde reeks. Davidsfonds, Leuven, 1976.
356 blz. Ge111. Hierin gesprekken met o.a. Wies Moens, Marnix Gijsen, Rene
Goris, Hella S. Haasse en Ward Ruyslinck.
J. FLORQUIN :

L. R.
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Zojuist verschenen
(Penninc en Pieter Vostaert)

ROMAN VAN WALEWEIN
ed. Dr. G. A. van Es
fotomechanische herdruk van
DE JEESTE VAN WALEWEIN EN HET SCHAAKBORD
Uitgegeven door Dr. G. A. van Es. Deel 1
(Zwolle, 1957, Zwolse drukken en herdrukken 26a)
ISBN 9011 91609 3 331 blz. BFR. 325
Klassieken Nederlandse Letterkunde
De tweedelige uitgave van De jeeste van Waleivein in de Zwolse drukken
en herdrukken 26a + 26b worden niet meer herdrukt.

TJEENK WILLINK/NOORDUIJN, CULEMBORG, 1976

Zojuist verschenen
(Henric van V eldeke)

SINT SERVAESLEGENDE
ingeleid en toegelicht
door
Dr. G. A. van Es
fotomechanische herdruk
Klassieken Nederlandse Letterkunde
ISBN 90 11 91866 5 2de druk BFR

250

TJEENK WILLINK/NOORDUIJN BV
CULEMBORG

SPIEGEL DER LE TT EREN
verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor België 420 fr. ; voor Nederland f 30,45
incl. B.T.W. f 31,65.
Voor abonnementen en advertenties wendt men zich tot uitgeverij De Sikkel n.v.,
Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen ; voor Nederland tot de firma Ma rt inus 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, 3030 Heverlee.
Boeken die naar het oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen,
worden, naargelang de plaatsruimte dit toelaat, gerecenseerd.

TER A 11'ENTIE 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 (éénmaal
te onderlijnen).
4. De voetnoten worden op afzonderlijke bladen bijgevoegd en doorlopend
genummerd.
5. In de voetnoten worden de auteursnamen in klein kapitalen gezet (in de
tekst tweemaal te onderlijnen) ; titels van boeken en tijdschriftartikels worden
gecursiveerd (in de tekst éénmaal 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 v an art ikels hebben recht op 20 overdrukken. Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld.
ADRESSEN VAN DE MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
PROF. DR. M. RUTTEN : Quai de !'Ourthe 15, 4000 Luik (B.).
MEVR. DR. R. BOUCKAERT-GHESQUIERE : Waverse baan 228, 3031 Oud-Heverlee(B.).
DR. K. PORTEMAN : Predikherenberg 59, 3200 Ke.rsel-Lo (B.).
LIC. FR. WILLAERT : Ooststraat 54, 8480 Veurne (B.).
PROF. DR. L. RENS : Lelielaan 16, 2630 Aartselaar (B.).
Dit. A. P. BRMKHUts : Hofstede de Grootkade 41, Groningen (N.).
DR. W. WATERSCHOOT : Grootzand 46, 9150 Grembergen (B.).
DR. C. KRUYSKAMP : Rapenburg 49, Leiden (N.).
PROF. DR. M. JANSSENS :

Waverse baan 172, 3030 Heverlee (B.).
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Uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting van België en
van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur
Driemaandelijks tijdschrift. Verschijningsdatum december 1976.
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Redactie :
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DE FRAGMENTEN VAN EEN ZOGEN.
„ROMAN VAN CAESAR", ZI JNDE EEN
MNL. BERI JMDE ROMEINSE GESCHIEDENIS*
In F. J. Mone, übersicht der niederliindischen Volks-Literatur iilterer
Zeit, Tubingen 1838, p. 85 wordt gewag gemaakt van „acht Quartblatter
einer Perg. Hs. des 14. Jahrh. von Buchdeckeln abgelost, welche Willems
im Anz. V, 345 flg. [18361 beschrieben and Proben gegeben hat, mit
dem Bemerken dass die Bruchstucke nicht zu Maerlants Spiegel historiael
gehOren... Die Fragmente befassen gegen 2000 Verse, sind mit Ersparung
des Raums geschrieben, and verrathen dadurch, dass in seiner Vollstandigkeit das Gedicht einen grossen Umfang hatte." Van die acht bladen
worden er twee in het handschriftenkabinet van de universiteitsbibliotheek te Gent bewaard, onder signatuur MS 1643. Ze zijn afkomstig
uit de nalatenschap van F. A. Snellaert, die ze van Jan Frans Willems
kan hebben gekregen, en uitgegeven door Nap. de Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten I, Gent 1897, pp. 535-542 (fol. VII),
pp. 544-545, 724-728 (fol. V) en door W. de Vreese, Tijdschr. voor
Ned. Taal- en Letterk. 15 (1896), pp. 74-78 (fol. V). Wij zijn zo
gelukkig geweest de zes overblijvende, sedert lang zoekgeraakte folio's
terug te vinden in MS 19613 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel 1.
Alle acht de bladen zijn eens in het bezit geweest van Willems, die
er een afschrift van vervaardigde dat in 1847 bij de veiling van zijn
boekerij ander de hamer kwam 2 . Na enig zoeken zijn wij erin geslaagd
* De professoren A. van Limy en E. Rombauts zijn zo vriendelijk geweest enkele opmerkingen te maken bij onze tekstuitgave, die tot een verbetering van de commentaar hebben
geleid. Wij betuigen hun hiervoor onze oprechte dank. Hulp kregen wij oak van lic.
J. Coussens bij het collationeren van de drukproeven.
1 Onze dank gaat naar Dr. J. Deschamps, die ons bij onze nasporingen van onschatbare
hulp is geweest.
2 Bibliotheca Willemsiana II, Gent [18471 p. 163, nr. 4762. „Fragmenten van Gedichten, in-r, halve kalfl. band. Bevat : Legende van den H. Amandus (gedrukt). +Fragment van den Gaidoen (gedrukt). +- Gedichten van Willem van Hillegaertsbergen. +De beschrijving van het Hulthemse handschrift met opneming van eenige dichtstukken.
- Der Leken Spieghel (naar het handschrift Van Hulthem). - Acht stroken parkement uit
de bibliotheek te Brussel [cursivering van ons}."
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ook dat afschrift op het spoor te komen. Het berust veilig en wel in de
Gentse universiteitsbibliotheek, MS 2145.
Volgens Willems' beschrijving telden de bladen oorspronkelijk drie
kolommen. Doch daar voor fol. I tot V en voor fol. VIII wordt vastgesteld dat zij midden in de lengte zijn doorgesneden, is het te vermoeden
dat daar nog een gehele kolom is weggevallen. Dit zou dan ook het
geval zijn met fol. VI dat nog drie kolommen heeft, terwij1 fol. VII er
vier telt. Alle bladen zijn aan boven- en/of onderzijde besnoeid, soms is
er een hele reep afgeknipt, zodat niet meer met zekerheid is uit te maken
uit hoeveel regels iedere kolom was samengesteld. Ruw geschat moet
dit aantal tussen 38 a 42 hebben geschommeld. Ondanks al deze verschillen is het goed denkbaar dat de fragmenten tot hetzelfde handschrift
hebben behoord. Geen enkel ervan is gerubriceerd en op geregelde
plaatsen treft men een opengelaten vierkant van ca. 10 mm aan voor
de oningevulde lombarden.
Het schrift (littera textualis) wijst naar de eerste helft van de veertiende eeuw en men kan op zijn minst twee handen onderscheiden. De
eerste hand schreef fol. I tot III en zij maakt een archaiserende indruk,
a.m. door het steevast gebruik van lange 5 aan het woordeinde. Fol. V
tot VIII zijn van een andere en betere hand ; de ductus ervan is ronder
en vaster. Fol. IV zou door verschillende handen kunnen geschreven
zijn : vanaf de negende regel op V°c (vs. 845 in onze editie) menen wij
een verandering in de schrijfhabitus te kunnen opmerken en die vaststelling wordt ondersteund door het feit dat van hieraf aan de versregels
met een hoofdletter beginnen, wat boven op fol. IV niet het geval is.
Rekening houdend met hetgeen verder zal worden gezegd over de
volgorde waarin de fragmenten moeten worden gelezen, is het wellicht
niet gewaagd te veronderstellen dat de kopiist die ermee begonnen was
de omvangrijke codex of te schrijven hier om een of andere reden zijn
werk neerlegde, misschien omdat hij het beu was, en dat dit dan door
een bedaagder, met betrekking tot zijn schrijfgewoonten conservatiever
scrivein werd voortgezet. Absolute zekerheid hierover hebben wij natuurlijk niet. Men mag daarbij niet vergeten dat de bladen op veel plaatsen
onleesbaar zijn. Zij hebben aanzienlijk geleden, vertonen lijm- en vochtvlekken, wormstekige gaatjes en scheuren en op enkele ervan zijn sporen
van leder overgebleven. De inkt is sterk verbleekt en bier en daar zijn
er letters, soms hele woorden afgesleten. Wij zijn verplicht geweest
talrijke passages onder de kwartslamp te bestuderen om ze te kunnen
ontcijferen.
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Bij de correctie hebben beide handen gebruik gemaakt van expungering en doorhaling ; nu en dan is een verkeerd geschreven woord zo
goed als mogelijk verbeterd. Vergeten letters en woorden zijn doorgaans
boven de regel ingevoegd. Eenmaal zijn twee op elkaar volgende verzen
(vss. 738-739) met elkaar verwisseld ; duidelijke verwijzingstekens brengen de lezer evenwel snel terecht. De abbreviaturen zijn meestal van het
traditionele type, met uitzondering van de afgekorte eigennamen, die op
enkele uitzonderingen na geen onoverkomelijke problemen opleveren.
Van de weinige plaatsen waar zintekens voorkomen, dienen vermeld
vss. 13 ( ?), 161, 162, 167, 250 (?), 477, 519, 603, 923, 1167 en 1212.
Op al deze plaatsen scheidt een punt op de regel of een middelhoge
punt hoofdzin van bijzin, twee onafhankelijke zinnen of twee op elkaar
volgende identieke woorden. Voorts staan romeinse cijfers steeds tussen
twee punten, behalve wanneer zij aan het begin van een versregel voorkomen ; in dit laatste geval ontbreekt gewoonlijk de punt voor de cijfers.
Een uitzondering vormt het raadselachtige sx, vs. 639.
Een vluchtig onderzoek van de taal der fragmenten heeft aangetoond
dat het verkeerd is ze als „Vlaamsch" te bestempelen, gelijk Lieftinck
doet in Bouwstoffen, art. 914 sub A XII. leder vakgenoot weet wat voor
een hachelijke onderneming het is de oorsprong van een handschrift aan
de hand van de taal te willen achterhalen, omdat meestal twee of meer
dialectlagen, die van de auteur en die van de afschrijver(s) over elkaar
been liggen en ook omdat wij slechts zeer gebrekkig op de hoogte zijn
van de mnl. dialectgeografie. Veel gegevens spreken elkaar tegen en tal
van bijzonderheden moeten nog grondig worden onderzocht. Toch hebben wij gemeend een poging tot lokalisering te moeten wagen en onze
voorzichtige conclusie luidt : Westmiddelnederlands, Brabants getint.
Als wij afzien van provinciale begrenzing, kunnen wij onder de verschillende taalvormen in de tekst een meer westelijke en een meer oostelijke
groep onderscheiden. Noordelijke dialecten en extreem oostelijke (Hollands, Gelders, Utrechts, Limburgs e.d.) zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd, terwij1 ook kenmerken van het kustmnl. (ingweoons) zo
goed als ontbreken 3.
3 Bij het signaleren van een taalvorm hebben we niet telkens de door ons gekozen
lokalisering met het noemen van bewijsplaatsen aangevuld. Wij verwijzen daarvoor naar de
gebruikte referentiewerken : A. VAN LOEY, Middelnederlandse Spraakkunst, I. Vormleer,
Groningen-Antwerpen 19644 ; idem, Klankleer, Groningen-Antwerpen 1965 4 ; A. VAN
LOEY, Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de XIII' en XIV° eeuw,
Brussel 1937 (aangehaald als ZWBr.) ; P. VAN HAVERBEKE, De 13de-eeuwse Middelnederlandse oorkondentaal te Brugge en omgeving, Gent 1955 ; J. JACOBS, Vergelijkende klanken vormleer der Middelvlaamsche dialecten, I. Klankleer, Gent 1911 ; H. VANGASSEN,
Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands, Hertogdom Brabant,
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Meer oostelijke vormen zijn het pers. vnw. sg. si (nooit soe) ; af,
brachte (nooit of, bros. hte) ; op (nooit up) ; erde 567, 601, 786, 1043,
1071, erterike 344 ; ermoede 1369 (naast arm 1364, armelike 1366) ;
Berne 735, 825 ; geslechte 20, mechtech 99, 288, 913 (Van Loey, Mnl.
Spr. II, § 6, opm. 2 ; ZW/Br. p. 29) ; onuertellec 1098, suert 772, 871,
1066 (nooit suert, suaert) ; beide(n) 46, 106, 133 etc., heide 831, meint
185, meinde 1389, gemeinlike 881, 1132 ; bekin 519, kinde 1266 (voor
1300 beperkt tot Brabant en de Denderstreek, maar in de 14e eeuw ook
elders in gebruik naast kennen, dat vooral in Holland en Vlaanderen
voorkomt, terwij1 in West-Vlaanderen kinnen onbekend lijkt ; veel
materiaal in ZTVBr. p. 171 en bij Vangassen, Brabant, passim ; voor de
lokalisering zie Gysseling, Moriaen p. 40) ; scep 1398 (Gysseling,
Moriaen p. 41) ; steet 707, 737 ; dunct 223, 648, 722, donct 536, 1208,
dos 425, 1001, 1120, 1184, 1260, 1370 (naast dus, aldus passim) ; 2e
pers. sg. sprecti 848, 854 (Van Helten § 184, Franck § 16) ; luttel 636,
hulpt 119, 195, 571, gehulpen 985 ; selen 627, 628, 654, 716, 988, 1241,
selewi 226, 428 ; et (= het) 609, 736, ets 105, 688 ; -ech in machtech
155, mechtech 99, 288, 913, hantdadech 320, rouwech 424, onwerdech
853, onledech 941 ; het suffix in qualec 389, onuertellec 1098 en herscape
1114 (Van Loey, Mnl. Spr. II, § 68, opm. 3 en ibid. I, § 1113) ; 3e pers.
sg. begonsten 138, togen 1073 (dat volc en menech persijn als collective
opgevat ?) ; thoet 1068, 1396 en ook wel 570 hoeft (: groet), waar het
rijm de brab. vorm hoet vereist. Meer westelijke vormen zijn harde 57,
85, 105, 107, 173, 221, 600, 636, 736, 742, 1332 (naast eenmaal herde
696) ; machtech 155, aldermachtechste 671, geslachte 400 ; sceden 197
(Van Loey, Mnl. Spr. II, § 59) ; heldi 895, 899 (naast hilt 464, 528,
926, 928, hilden 216) ; lettel 495 ; euel 1352 ; dulheide 236, sturten
785 ; conewi 715 (naast connen 272, 457) ; hachte (: onsachte) 538 ;
entie 550 (naast dale „te dale" 777, zonder verscherping van de d).
Onzeker zijn starc 229, 602, sterken 999 (Van Loey, Mnl. Spr. II, § 7) ;
gewen 1407, selueren 1384, veschere 1385, 1399, 1408, went 1109 (dgl.
vormen komen het meest voor in het Oostvl. en het Limb., maar ook in
het Brab. zijn ze niet onbekend ; Van Loey, Mnl. Spr. II, § 9) ; klene
(: ghemene) 678, cleine 399, 401 ; (t)irst(e) 346, 887, 901, 1101, 1269,
Belgisch inter-universitair centrum voor Neerlandistiek 1954 (aangehaald als VANGASSEN,
Brabant) ; H. PAARDEKOOPER-VAN BUUREN en M. GYSSELING, Moriaen, Zutphen z.j. [19711
K.L.P. 183 (aangehaald als GYSSELING, Moriaen). Terloops werden ook al eens J. FRANCK,
Mittelniederliindische Grammatik, Arnhem 1971 (reprint van de uitg. 1910) en w. L.
VAN HELTEN, Middelnederlandsche spraakkunst, Walluf 1973 (onveranderde herdr. van de
uitg. 1887) geraadpleegd. De lezer kan meestal via de registers op de genoemde werken
onze beweringen zonder veel moeite controleren.
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iersten 493, dierste 621 ; ien 666, wie „wee" 1040 (rijmend op curie) ;
bedeeruen 19 ; peisde 186, peinsde 984, 987, 1348, 1388 (Van Loey,
Mnl. Spr. II, § 15 opm. 1 : vooral Brab., maar ook Vlaams) ; geslegen
523, 770, verslegen 163 (naast geslegen 492, 858, verslagen 869) en
geueren 148, 1341 (naast geuaren, gheuaren 125, 575, 872, 1060, 1270
etc.). Alleenstaande vormen zijn dat gone 1178, dat typisch is voor
westelijk en noordelijk Vlaanderen (Gysseling, Moriaen p. 40), naast
overal elders diegene 737, 767, 1106, den genen 756, mettien genen 486 ;
do „daar" (: carbelio) 82, dat vooral in Limburg wordt aangetroffen
(Van Loey, Mnl. Spr. II, § 41 Aant. b) .
Ook al zijn niet alle vormen aan een bepaalde streek toegewezen en
al zijn er wellicht meer determineerbare vormen in de tekst te vinden,
het is toch wel duidelijk dat de fragmenten, zoals zij tot ons zijn gekomen, eerder oostelijk dan westelijk zijn gekleurd, d.w.z. eerder
Brabants/O.Vlaams dan W.Vlaams. Naar onze mening wijst dan de
vorm selen, selewi (8 maal, nooit sullen) wel heel sterk in de richting
van Brabant'. Over de taal van de auteur hebben wij daarmee nog geen
uitspraak gedaan. Misschien kan een studie van de rijmklanken ons hier
verder helpen. Wij zullen er te zijner tijd op terugkomen.
Een onderzoek naar het woordgebruik hebben wij niet ingesteld,
omdat wij ons niet op het gladde ijs van de mnl. woordgeografie hebben
willen begeven. Toevallig kwam onder onze aandacht wamsoel 499, dat
brab. zou kunnen zijn en synoniem is van het algemeen verspreide
wambeys „kamizool, borstrok". Van wamsoel geeft het Mnl. Wdb. 9,
1642 een voorbeeld uit de stadsordonnantièn van Brussel a° 1343, terwijl
het ook vermeldt een Jacob de wamzoolstickere, Antwerpen a° 1358. Zo
ook heeft het Leidse hs. van de Roman van Limborch (U.B. Lett. 196),
door Lieftinck in de Bouwstoffen art. 843 gekenmerkt als „Brabantsch,
Westvlaamsch gekleurd", bk. 10, vs. 422 wambeys, waar men in het
fragm.-Max Rooses (Antwerpen, Mus. Plantijn-Moretus, M 15.10), dat
zonder twijfel Brabants is, op dezelfde plaats wamsoel leest.
4 Een onderzoek naar de spellingsgewoonten van de kopiisten heeft weinig substantieels
opgeleverd. Spellingen als gerachte 243, vloechte 796 komen zowel in Vlaanderen als in
Brabant voor , o voor oe (cone 393, 585, 682, 688 etc., done 689, Bloch 570, 1399, vroch
201, in gloden 375, drogen 1161, ropen 1211, vloke 799, genomen „genoemen" 1087) is
oostelijk en dat is eveneens het geval voor de grafieen i, ii (= ie) in grike(n) 268, 553,
584, 862, 866, 869, griic 606, 610, niit 629. Westelijk is daarentegen u voor eu, wanneer
gevolgd door r : vure 752, dure 753, vre (: dore) 160, 247, senature 115 (VAN HAVERBEKE
p. 29). Voorts wijst het gebruik van enkel teken voor lange klank in gesloten lettergreep
op oudere taal, eerder dan op dialect (VAN LOEY, Mnl. Spr. II, § XV ; ZIVBr. p. 2 e.v.).
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Het is een vergissing, wanneer Snellaert de fragmenten beschouwt als
de bewaard gebleven resten van een Roman van Cesar', vermits er
gebeurtenissen in worden verhaald die zich uitstrekken van 48 v.Chr. tot
het jaar 14 n.Chr., toen Tiberius' neef en pleegzoon Drusus Nero
Germanicus werd uitgezonden naar Germania om er de dood van Publius
Quinctilius Varus te wreken, in het Teutoburgse woud in de pan gehakt
door Arminius, vorst der Cherusken. Veeleer dienen we te denken aan
een berijmde Romeinse geschiedenis, die de heldendaden uit de crisisperiode van de republiek en het begin van de keizerstijd behandelt 6.
Geschiedenis, maar dan naar middeleeuwse opvatting, schijnen de fragmenten ons inderdaad te bieden, hoewel sommige procedes van de
roman, zoals gezantschappen en beschrijvingen van veldslagen erin
worden toegepast 7 , terwij1 ook de vertrouwde anachronismen en anatopismen niet ontbreken 8.
Met Nap. de Pauw 9 zijn wij van mening, dat de bladen niet moeten
gelezen worden in de volgorde waarin zij door Willems zijn medegedeeld in de Anzeiger fur Kunde der teutschen Vorzeit 5 (1836), pp. 345351. Voor zover men uit de inhoud kan opmaken, dient fol. VII vooraan
te komen, gevolgd door de folio's VIII, VI, V, IV, II, I en III.
Het eerste fragment (fol. VII) verplaatst ons naar een niet nader
genoemde stad, misschien Dyrrhachion, thans Durresi aan de Albanese
kust. Caesar heeft er twee boden naar toe gezonden, om Pompeius tot
verzoening te bewegen of hem op te vorderen tot de strijd. Een ervan
herinnert hem aan een gewelddaad, door zijn vader op zijn eigen of op
Caesars vrouw gepleegd. Hierop antwoordt Pompeius dat hij dat niet
heeft vergeten en dat hij zijn vader, die jammerlijk werd neergestoken 10,
wil wreken. Beide aanvoerders stellen hun legers op voor de slag, die
een bloedig verloop ke p t en eindigt met de overwinning van Caesar bij
Pharsalus in Thessalia, 49 v.Chr. Deze begeeft zich nu naar Egypte om
er de vijand, die daarheen is gevlucht, voorgoed te vernietigen en hij
5 Zo ook J. VAN MIERLO, De letterkunde van de middeleeuwen I, [1949) 2, p. 155,
evenwel met een vraagteken.
6 MONE, Ubersicht, p. 85 karakteriseert de fragmenten als „eine sagenhafte Behandlung
der rOmischen Geschichte von Casar bis Tiberius".
7 VAN MIERLO, t.a.p.
8 Cfr.
en passim.
9 Mnl. ged. en fragm. I,

vs. 692

p. 532.
10 Wat niet in overeenstemming is met de antieke overlevering : zijn vader, Cn. Pompeius
Strabo, bezweek 87 v.Chr. aan de pest in zijn legerkamp bij de porta Collina in Rome ;
bij zijn begrafenis kwam het tot ernstige incidenten in zover dat het gepeupel zijn lijk van
de baar trok en aan een haak door de straten sleurde. Cfr. PAULY-WISSOWA, Realencyclapadie
der classischen Altertumswissenschaft 21 2 (1952), kol. 2360-2361 en TH. MOMMSEN,
ROmische Geschichte II, Berlin 1903 3, p. 310.
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intervenieert in de Ptolemaeische erfopvolgingskwestie, hetgeen aanleiding wordt tot een verbitterde oorlog tussen zijn troepen en de Alexandrijnen. Het tweede fragment (fol. VIII) brengt ons, zeven jaar later,
naar het slagveld van Philippi, waar Cassius (bier verward met Crassus,
een der eerste triumviri) en Brutus been getogen waren ; zij warden er
evenwel door Tiberius, Octavianus Augustus' veldheer verslagen, die
de moord op Caesar wilde wreken. Het volgende fragment (fol. VI)
schijnt te wijzen op een episode, beschreven door Suetonius in zijn De
vita caesarum libri VIII, bk. 2, cap. 13, waar hij handelt over de vernederingen en de wreedheden waaraan de overwonnenen waren blootgesteld :
„alios, patrem et filium, pro uita rogantis sortiri uel micare iussisse, ut
alterutri concederetur, ac spectasse utrumque morientem, cum patre, quia
se optulerat, occiso filius quoque uoluntariam occubuisset necem." "
Voorts wordt erin verteld, hoe Cassius' bondgenoten de strijd aanbinden
met de legioenen van Tiberius, die zich ergens in een versterking heeft
teruggetrokken en zich afvraagt of Octavianus hem zal komen ontzetten.
Hij waagt tenslotte een uitval en de oorlog herbegint in voile hevigheid.
Het vierde fragment (fol. V) schildert het vervolg van die strijd.
Iemand spreekt Cassius' aanhangers toe, meldt hun Octavianus Augustus'
aankomst en overmacht en raadt hen aan zich over te geven. Maar dit
doen zij niet en in het volgende fragment (fol. IV) vindt men het relaas
van de gevechten die daar het gevolg van zijn. In het zesde fragment
(fol. II) vertelt de dichter van Antonius, die al het land in het oosten
heeft toegewezen gekregen. Hij verstoot zijn vrouw Octavia om met
Cleopatra te huwen, voert in Syrie oorlog tegen de Perzen en komt in
conflict met Rome ; ook is er sprake van de tussenkomst van Herodes
de Grote in die strijd, ca. 37 v.Chr. Het volgende fragment (fol. I)
schijnt episodes uit de zeeslag bij Actium in 31 v.Chr. te relateren, terwij1
het laatste (fol. III) ons een veertigtal jaren later verplaatst, onder de
regering van keizer Tiberius, toen Drusus Germanicus in 14 n.Chr. naar
Germanie werd uitgestuurd.
Wat de bronnen betreft die de mnl. dichter kan hebben geraadpleegd,
tasten wij volledig in het duister. Zijn verhaal heeft niets gemeen met
de Franse Histoire de Cesar, door Jehan de Thuin ca. 1240 in proza
geschreven volgens de Pharsalia van Lucanus en door Jacot de Forest in
alexandrijnenlaisses bewerkt 12 , noch met het Nederlandse volksboek Die
11 Geciteerd naar de ed.-Ihm, Leipzig 1908 (Bibliotheca scriptorum graecorum et
romanorum Teubneriana).
12 Cfr. P. ZUMTHOR, Histoire litteraire de la France medievale (VIe-XIVe siecles), Paris
1954, §§ 462, 490. Voorts de editie van F. SETTEGAST, Li hystore de Julius Cesar. Eine
altfranzäsische Erzahlung in Prosa von khan de Thuin, Halle 1881. Over de bewerking
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jeeste van Julius Caesar, waarvan slechts een enkel exemplaar tot ons

is gekomen ". Uiteraard heeft het ook niets te maken met de Gesta
Romanorum, een verzameling vertelsels ca. 1300 in Engeland aangelegd
en over geheel westelijk Europa verspreid en ook bij ons bekend, echter
niet vOOr 1481, toen de bundel te Gouda bij Gheraert Leeu in Dietse
vertaling werd uitgegeven ". Dat intussen de Faits des Romains van ca.
1214 15 evenmin als onmiddellijke bron kunnen worden aangewezen is
duidelijk, vermits die eindigen met de moord op Julius Caesar. Het
verhaal is ook heel anders en veel uitgebreider dan Maerlants Spieghel
historiael I', die juister en korter vertelt hoe Julius en Pompeius vochten
(cap. 12) en over Antonius' dood en Cleopatra (cap. 22) ". Moeten wij
misschien denken aan oude Romeinse gestatoria, meer bepaald aan de
cantilene De Romanis imperatoribus, die onder andere deel uitmaakte
van het repertorium van Robert de Coutances, een van de drie menestrelen die omstreeks 1190 verbleven aan het hof van Arnold II van
Wijnen ? 17 En is het niet mogelijk, dat de dichter uit authentieke Latijnse
bronnen kan hebben geput en een en ander met behulp van eigen
fantasie aangevuld ? Wij weten immers dat Suetonius, Lucanus en
Sallustius de hele middeleeuwen door druk werden gelezen, althans
herhaaldelijk als schoolauteurs worden aangehaald ".
Wie die dichter intussen is geweest, valt niet meer te achterhalen.
Zekerheid over zijn herkomst zouden wij via de rijmen kunnen verkrijgen, maar dan op voorwaarde dat hij geen bezwaar had tegen het
gebruik van dialectisch gekleurde vormen uit zijn eigen gebied en die
van naburige streken zoveel mogelijk vermeed ". Dit nu schijnt niet het
van Jacot de Forest schreef dezelfde geleerde in Giorn. di filol. rom. 5 (1879 ) , pp.
172-178.
13 CAMPBELL, Annales 393, waarschijnlijk gedrukt te Schiedam, tussen 1486 en 1493.
14 CAMPBELL, Annales 826 ; Polain 2, 1655. Herdrukken volgden spoedig : in 1483 te
Delft, in 1484 te Zwolle, in 1512 te Antwerpen (Campbell 827, 828 ; Polain 2, 1656
en Nijhoff-Kronenberg 1, 996) . De oorspronkelijke Latijnse versie werd uitgegeven door
W. DICK,

Die Gesta Romanorum. Nach der Inssbrucker Handschrift vom Jahre 1342,

Erlangen-Leipzig 1890 (Erlanger Beitrage zur englischen Philologie, 7) . Een editie van
de middelengelse tekst werd verzorgd door K. I. SANDRED, A Middle English Version of
the Gesta Romanorum, edited from Gloucester Cathedral MS 22, Uppsala 1971 (Arta
Universitatis Upsaliensis – Studia Anglistica Upsaliensia, 8) .
15 L. F. FLUTRE & W. SNEYDERS DE VOGEL, Li Fet des Romains, Paris-Groningue, 1938,
2 dln.
16 Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael... van wege de Maatsch. d. Ned. Letterk. te
Leiden uitgeg. door M. DE VRIES & E. VERWI JS, Eerste deel, Leiden 1863, pp. 246 en 254.
17 D. A. STRACKE, Over middelnederlandsche epische gedichten, Tijdschr. v. Taal en
Letteren 14 (1926) , pp. 197-198.
18 E. R. CURTIUS, Europiiische Literatur and lateinisches Mittelalter, Bern 1948, pp. 57-58,
264 en passim.
19 Cfr. Van der feesten een proper dinc, uitgeg. door een werkgroep van Groningse
neerlandici, Groningen 1972, p. 18.
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geval to zijn. Men treft naast de toch wel Westvlaamse rijmen dore : vre
159-60, 247-8 (Van Loey, Mnl. Spr. II, §§ 61, 88b), oak onbetwistbaar
Brabantse rijmen aan als 736-7 leet ; steet en 1041-2 geet : sneet, maar
dat zijn uitzonderingen, want men vindt in het rijm veel vaker verstaet
30, 166, 178, 317, 1146, 1170, 1316. De meeste andere rijmen bieden
weinig houvast, behalve misschien 518-9 in : bekin waarvan we weten
dat het thuishoort in de Denderstreek en in het gebied rond Brussel,
Leuven en Tienen. Vs. 82 do (: carbelio) zal wel om rijmtechnische
redenen uit een ander dialect dan dat van de auteur zijn overgenomen.
Een beslissend rijmpaar zou 570-1 hoeft : groet kunnen zijn, waar hoeft
op rekening van de kopiist kan worden gesteld, vermits het rijm de
Brabantse vorm hoer vereist (Van Loey, Mnl. Spr. II, § 109 opm. 2).
Maar daartegenover staat dan weer 778-9 thoeft : gecloft, zodat een
conclusie met betrekking tot de herkomst van de dichter vooralsnog
voorbarig mag heten.
Van esthetisch standpunt uit kunnen wij de fragmenten tenslotte niet
hoogschatten. Zij krioelen van stoplappen en meer dan eens heeft rijmdwang de dichter verplicht tot gemeenplaatsen. Toch hebben wij gedacht
dat een editie, voor 'n gedeelte een heruitgave ervan verantwoord is :
in de eerste plaats omdat zij deel hebben uitgemaakt van een uitvoerig
gedicht over de geschiedenis van Rome, waarvan geen ander handschrift,
geheel of fragmentarisch, tot ons is gekomen ; ten tweede, omdat fol. V
en VII door De Pauw vrij slordig zijn uitgegeven, terwijl De Vreese op
zijn beurt een paar maal verkeerd heeft gelezen. Al met al betekent de
wederontdekking van de Brusselse bladen een aanwinst van ca. duizend,
weliswaar op vele plaatsen verminkte verzen, die de mnl. filologie ten
goede kan komen.
Wijze van uitgeven
De tekstfragmenten zijn zo getrouw mogelijk getranslittereerd, echter
niet zuiver diplomatisch. Kennelijke fouten zijn verbeterd, maar steeds
met verantwoording aan de voet van de bladzijde ; bovendien zijn
reconstructies van de tekst die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid konden worden doorgevoerd, tussen rechte haakjes aangegeven.
Voor het overige is gebruik gemaakt van de volgende diakritische tekens :
a [ versdeel volgend op a weggesneden ;
j a versdeel aan a voorafgaand weggesneden ;
{—] onleesbare letter (s) of versregel.
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Afkortingen
De abbreviaturen zijn met gebruikmaking van cursief opgelost naar
voluit geschreven voorbeelden, met dien verstande dat elk fragment
apart werd beschouwd. Het is immers niet uitgesloten dat twee kopiisten,
arbeidende aan een omvangrijke tekst, mettertijd hun schrijfgewoonten
hebben gewijzigd. Behalve de gebruikelijke afkorting voor ende, waarbij
vooral op fol. VII het horizontale streepje boven de n nogal eens werd
vergeten, voor vocaal + r, voor nasaal en voor en na m en p, treffen
we de superscripte o aan voor ro (e) , de superscripte i voor ri, de bovengeschreven e voor re (370 v'deuen, 1058 weken) en de bovengeschreven
a voor ra, na q voor ua. Enkele malen staat p met een streep door de
staart voor per (persen, persine, persi) of par (partie). Voorts wordt
m3 gebruikt voor met, 9 voor us. Viermaal staat voor ridder(s).
Verder k'. voor keiser, .co. voor coninc, jonf' voor jonfrouwe(n). Afgekort zijn eveneens de meeste eigennamen : pomp'., pop ' . voor porn peius,
pompeium, jul'. voor julius, ful'. voor fulgentius, oct'. voor octauiaen,
octauianus, ihrlm. voor iherusalem. De bij al deze abbreviaturen voorkomende punten zijn bij de transcriptie weggelaten.
Lombarden
Voor de oningevulde lombarden is plaats opengelaten, 2 rr. hoog.
Slechts een enkele keer hebben wij een representant aangetroffen (vs.
1260).
Spelling
u en v, y en ij zijn weergegeven zoals ze in de bron voorkomen.
Versnummering
De verzen zijn doorlopend (1-1412) genummerd ; omvangrijke onleesbare stukken werden hierbij niet medegeteld.
Fol. VII (ca. 150 X 190 mm ; 4 kol., 31 rr. )
Gent, U.B. 1643(1)
v°a Die dede pompeius die vader dijn
Ane crachten der jonfrouwen mijn
Jvlius die met machte
Pompeius v vader vercrachte
2 Hs. Ane cracten ( ?)

90

Fol. VIP' (Gent, U.B. 1643)
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5 Dat hi heuet swaer ontgouden

Want hiere om leget in der mouden
Dies vraget hi oft gi begert
Nv te comene te hem wert
Ende wert sijn man en[de} maket soene
10 V sal ontfaen die here coene
Ende laten v lijf ende lant
Ende doen v engenen pant
Maer al lieue doen ende ere.
Dit ontbiet v mijn here
15 Es dat sake dat gi niet
En wilt horen na dit gebiet
Soe verstaet enEdei hort na mi
Wat v ontbiet die keiser vri
Dats dat hi bedeeruen sal
20 V ende vwe geslechte al
Ja waer dat hiere enegen vint
Eest man eest wijf eest kint
Wet oec dat die keiser fier
Es in surien al hier
25 Ende comt herwert altenen
Sine begerte entdej sijn menen
Was hoe hi v nv doe verdriet
Op dat ghi en comt te heme niet
Dies heb[ ,--, ] op goeden raet
30 Want dat wet wel en{de} verstaet
Dat groet es die mogenthede sijn
vob

[ ,— jem{ ,-- I op den an[ ,..., 1
Diene te rome in die stede
Iammerlike vermorden dede
35 Dies segt hem welc hi meer gert
Soe dat is come te hem wert
Soe dat hi vorwert comen wille
Want in wille niet liegen stille
Ic wille minen vader wreken
40 Die iammerlike was doresteken
{Mese antworde hebben ontfaen
Die boden ende sijn gekeert saen

7 Hs. uergert.
13 De punt na ere is onzeker.
16 Hs. Ende.
33 Hs. Dine.
41 In het hs. is de D oningevuld.
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Weder omme doe vter stat
Ende een ridder quam na dat
45 Te pompeium ende seide
Here twi lieti alle beide
Die grauen varen die tote v
Jvlius hadde gesint nv
Deen was die valsce arpas
50 Die mordenare geloeft mi das
Die vwen here den vader rike
Vermorde alsoe iammerlike
In sijn hws te rome int stat
Sekerlijc hi was selue dat
55 Ende hebtene v ontfaren laten
Ic ontmoetene inder straten
Dies mi wonderde harde sere
Dat gine sae liet varen here
Pompeius seide dats mi leet
60 Maer dies een man niene weet
Dies en can hi gedoen niet
Magic is doe hem verdriet
V°C

Ende pompeius wet vorwaer
Hadde tell ,-- ] met hem daer
65 xl.m orse wel
Dus onsiende hadde julius spel
Nochtan voer hine soeken daer
Ende pompeius wet vorewaer
Es getogen vter stat
70 Om dat hi winnen soude te bat
Op tfelt mogen die liede sijn
Daer quam iegen die keiser fijn
Soe datsi hem ondersagen
Winne die mach si moetene iagen
75 Doch was pompeius meest veruart
Ende heeft in drien sijn heere gescart
Jvlius dede oec die gelike
Ende scarde sijn heere wijslike
Jn drien scaren verstaet mi dus
80 Die ene leide fulgentius
Ende die andre carbelio
Die derde leide hi selue do

45 Voor de oplossing van de abbreviatuur vgl. vs.
boven de u).
82 hi, ontbr. in hs.

151

tote tholomeum (met nasaalstreepje

93

Ende wilde dus te stride varen
Banderside dede pompeius scaren
85 Met harden wijseliken doene
Hi maecte vele centurioene
Ende elc daer of alsic verneme
Hadde .C. ridders onder heme
Also besetti die heren sijn
90 Ende julius die keiser fijn
Es getogen te hem wart
Die te vorst waren gescart
Dat was fulgentius die innequam
v°d

Derwert heeft [
,--,
,-95 Daer hi hem {
Want mochte hi hi {
Want hi was den h[ r—,
Tiene ofte meer versloech hiere daer
Der mechtechster senatoren
100 Dat sere achterde op die doren
Pompeium want sine maten
Wasser sere ver achterlaten
Want julius en{de} de sine
Daden den anderen grote pine
105 Ets waer die strijt was harde groet
In beiden ziden bleef doet
Harde vele alse recht was
Maer pompeius gheloeft mi das
1
Nam verre die voest[
,--,
110 Dat daden julius f „....., 1
Ende sine mage die niemen[ ,..., I
Die dore braken pompeium{ ,—, }
Ende sine liede sere { —.Igen
,..,
Want si niemenet
1
115 Warent senature oft centurioene
Hoe vrome si waren of coene
Si versloegense alle te samen
Warse in haer gemoet quamen
Wat hulpt dat is vele spr{ ,.../ 1
120 Die strijt en was so{
1
e...,
Niet gehint hine d[
1
,.....,
Toter vespertijt well
1

85 Hs. wijsceliken.

94

Dat velt lach oec oppenbare
Met doden oft bestroit ware
ea

125 N{ jde van den stride es na geuaren

Die{ }ten to winne twaren
Ende ida]er mede al dat lant
Dat hem m{ jen quam ter hant
[0jp desen tijt soe was vrouwe
130 Over egypten alsic scouwe
Cleopatre coninginne
Met haren sone miter onminne
Haddense coder hen beiden groet
Soe dat hare sone dlant verboet
135 En{de) wouse verdriuen altemale
Maer dat volc dat wet wale
En woudese niet verdriuen laten
Ende begonsten den sone haten
Ende hebbene altemale verdreuen
140 Ende hebben daerop verheuen
Tholomeuse sinen broeder
Dese regneerde bider moeder
Nv quam pompeius in haer rike
Met menegen man mogelike
145 Om dat hi hem daer soude onthouden
Jegen die gene diene wouden
Letten en[del van den liue deren
Maer iulius quam hem na geueren
Tote iherusalem in der stat
150 Ende sinde sine bode nadat
Tote tholomeum in egypten lant
Dat hi hem sinde sinen viant
Pompeius dat hi wete voer waer
Hi salve comen halen daer
155 Al was tholomeus machtech sere
rb Ende quam iegen hem boude
Op een velt daert scone was
Daer streden si sijt seker das
Enen dach wel al dore
125-128 Scheur in perkament.
129 De 0 is in het hs. niet ingevuld.

146 Hs. dine.
156 Hs. igen.
158 Hs. steden, met een r boven de regel ingevoegd.
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160 Dat niemen en sceen hebben ter vre
Tfordeel. want die alexandrine
Streden wel. ende julius oec in scine
Menech man bleef daer verslegen
In conste v in engere wegen
165 Vertellen die grote daet
Die daer daden dat verstaet
Die romeine. en{de] banderzide
Waren al te goet te stride
Die alexandrine en[de] daer bi
170 En weet men wie te voren si
Fulgentius die sere dert
Siet in den strijt waer dat vent
Fiscon die harde sere street
Ende die niemens en meet
175 Te hem seluen seide hi doe
Magic desen comen toe
Ic carte magic sine grote daet
Een spere nam hi dat verstaet
Daer dat yser sere of sneet
180 Ende reet fyscoene na gereet
Dore dat heere altemale
Daer hi menegen velde tale
Eer hi tote bi hem quam
Fyscon Bach wel e[nde] vernam
185 Dat hi hem meint ende nieman el
Hi peisde nv eest tijt wel
Pc

Van hen tween dat wetic wale
En ware niet comen te dien male
Die creten toe en[de] die alexandrine
190 Deus wat wies doe daer pine
Want die strijt wart staende groet
Menech ors liep daer bloet
Achter velde al sander here
Ende menech was daer gewont sere
195 Wat hulpt die strijt durde lange
Toter sonnen ondergange
Ende si moesten sceden dore noet

161 Hs. want, t boven de regel ingevoegd.
167 Hs. bandezide, met r boven de regel ingevoegd.
170 Hs. Ende weet men wi.
180 Hs. fycoene.
184 Gaatje in perk.
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Om die donkerheit die was groet
Dus keerdense tharen tenten wert
200 Elc here was noch onuervert
Des smargens vroch wel betide
Weder te comene te stride
Dies soe dede die coninc fiscon
Ene scone sciltwachte doen
205 Ende soe dede julius mede
Sanderdages met der vroechede
Sijn die heren op gestaen
Ende vingen ten wapenen saen
In beiden siden en[dej sijn gereet
210 Te stride te come godeweet
Ende hebben hare liede bewart
En{dej wijslike gescart
Ende dat selue dede doen
Die coninc fiscon
215 [S]cone was die margenstont en[dej claer
Die heren die stoutelike hilden daer
Daer lieten si te gadere rinnen
rod

Die hertoge carbelioen
Die here was van macedone
220 Hi sach striden de[n] coninc fiscone
Harde sere op de sine
Ende daer toe die alexandrine
Doe seide hi mi dunct wel
Dat dese es den onsen fel
225 Die wile hi leeft dats oppenbaer
Selewi den strijt hebben swaer
Ic salt corten op dat is can
Doe nam hi van enen sinen man
Enen spere dat stare ende stijf was
230 Ende naemt cart sijt seker das
Onder den arm en[dej es gereden
Tote den coninc met haestecheden
Ende riep her coninc merket nv
In begere niemanne dan v

204 Hs. scilwachte.
215 In het hs. is de S oningevuld ; en[dej claer, wegens plaatsgebrek boven de regel
geschreven.
216 Hs. Die heren di.
220 Gaatje in perk. ; hs. fisone.
222 Hs. alexandrie.
223 hi, ontbr. in hs.
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235 Fiscon horet en{de} seide
Twaren vrient ghi soect dulheide
Ic sal mi hoeden op dat ic can
Een groet spere hi doe nam
Ende naemt oec tort onder den arm
240 Ende es geport also warm
Jegen hem to gemoete
Twaren die steke was onsoete
Want elc gerachte den andren daer
Op den scilt dat wet yore waer
245 Met den speren die waren stijf
Dore [ ,-- ] dore h{alsber}ch tote int {lijf}
Ja soe diepe ter seluer vre
Dat die speren gingen dore
Fol. VIII (170/175 X ca. 110 mm, met een groot stuk in de linker
bovenhoek afgescheurd ; 3 kol., 38 a 40 rr.)
Brussel, K.B. 19613(6)
ea

,
Condi niet{
1
250 Heft sine viende. crassus die here
Heft hi tegadere al gelegen
Dat mense wel soude plegen
Ende tyberius groete sere
Ende tonede sinen here
255 Ende seide heme dat hi riep
Dat dlant van are{ ,...., }
{ ,--, } gewonnen altemale
Ende alle die stede grote ende smale
Die ic onderwegen vant
260 Settic al here v ter hant
Besiene wat gi daermede wilt doen
Augustus seide die baroen
Dat hertochrike scone ende groet
Est mine na mijns oems doet
265 {G} erechte want sijn erve was
{L}ieue sone geloft mi das
Dat grau van dese stede
Ende oec alt dlant van griken mede
Dat sal mede vwe sijn

De punt na viende is onzeker.
265-266 Beginletters weggesleten.

250
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270 Tiberius seide here mijn

Dat moeten v alle die gode onnen
Nochtan wilict met v connen
[E]nde tuwen dienste altoes staen
—,
[
]
275
'se die vander stat
[ ,-..., Jwaerheit dat
]at tiberius hare here
)arense blide ende { ,-- )
jnde sijn tonsen alle saen
280
}van hem ontfaen
[A)! haer goet ende al haer leen
,-. . ,
DE )s die keiser {
1
{Slandersdags dede hi ontbieden
Dore al dat { e— } vanden lieden
,....,
285 [
1 quamen
] altesamen
i
lnden {
r—
lstat
Die mechtech{
1
rob

Dienen ende r
290 Ende dit gaf[
Tiberiuse sinen[
Dies sere blide wf
Maer hine woudei
Spannen al wa[
295 Om dat hi woud{
Varen winnen dla[
Maer sinen neue rie{
Die vrome was ende{
Ende beual hem er{
300 De { ,--, j sijn[
Ende{ e..., jene daer{
{NJv heft tritone da[
r
Want[
305 Mettien heuet[ ,—
Daer versien{
N

Dine{
273
281
282
283
302

Beginletter weggesneden.
Beginletter weggesneden.
Gat in perkament
Beginletter weggesneden.
In het hs. is de N oningevuld.
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,....,
Viij.[
1
In{
"is
)
"ft,
310 Ende[
I
e...,
]stride
Die{
,...,
1
[
"..,
[
)
Mag hijt hem[ e-, }here
I ende niet anders
—
315 [
Ende alse hem noemde her sanders
Seide die keiser dat verstaet
Ay seit hi verradere quaet
Gi waert to rome in die stede
320 Ane minen oem hantdadech mede
Dat ic v sal sekerlike
Nv lonen doen harde suaerlike
Sanders seide gi mogt wale
Vwen wille doen altemale
jseide octauiaen
,.,
325 [
,-...,

E

r°c

{

,-,

I

1

v°a

wat s{
Dese wile{
330 Iegen cru[
Daer ware {
Ende versoenef
Soe dat ic d[
Die seide mil
335 Dat hi[ ,-.., )
Benic brut{
Die mi soud{
Ende saen daert
Ende die[ ,...., )
340 Ende elc a[
Ende die{
Want[ , j
Met

v.b

[ - El
e-' 1
lsciet
ye verdriet
[

360
342 Gaatje in perk.
357 Gaatje in perk.

100

Jelike
I erterike
345 I sash
}hi irst mach
:re neuen
:re geuen
]soen rike
350 jeer daer wike
]breden
jgestreden
)aren si
)gen dat hi
355 )sen doet
Jichame goet
,
[

I orloge duren
lauonturen
I negerhande
365
}in vwen lande
)magen
ln gedragen
)are here
}met groten sere
I vten lande verdreuen
370
jleuen
jist gewonnen al
I doet groet ende smal
jbestoeden
[ ,,, }in gloden
375
1 ,--, }daer mense mede
}ere vinne verdede
)gingen met gelucke
I wisten teuoren een stucke
380 D{ ,...., Reiser tonswert quam
Ane enen bode ict vernam
Ende doe namewi d{ ,..., }
.
Altemale{
}wart
Ende sijn aldus comen hier
385 Op vwen troest her coninc fier
Nv laet here ons verstaen
Wat wi best mogen anegaen
Brutus seide in weet tewaren
Hier emmer qualec geuaren
390 Bi der ouder tijt wasic to rade
Doe daer gesciede die scade
Vanden coninc brabone
Ende van iuliuse de keiser cone
Ic was reusch ende ionc daer toe
395 Ende oec verlietewi ons doe
Op pompeiuse daer wi mede
,-.../
{
} stede
vet
400

Nv heft octauiaen al doet
Sine viende cleine ende groet
Sander mi ende mijn geslachte
Dat harde cleine es van machte

397 Regel in het hs. midden doorgesneden.
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Ende daerbi duchtict bouen al
Dat hi ons hier soeken sal
In dit lant ende ons verslaen
405 Hier bi willict laten staen
Mijn rike ende wille mi begeuen
Ende vort leiden een goet leuen
In hercules tempel ende dienen heme
Want na dien dat ict verneme
410 Bleuic int rike ent vername
Octauiaen sijt seker hi quame
Hier omme to verslane mi
Ic rade v alien oec dat gi
Vart daerwert daer gi seker sijt
415 Ic wille senden teser tijt
Minen sone in beierlant
Dat hi werde daer becant
Met sinen neue den hertoge
Ende scuwe dit orloge
420 Want sijn leuen ware gedaen
Op dattene vinge octauiaen
[A]nders niet dan al dat
j
,---,
En troest [
Sine mage die rouwech waren
425 En sijn dos om niet geuaren
[ — ] seide ten gesellen sijn
Wat raetdi[ ,-- ivriende mijn
Wat selewi nv mogen be{
Dese[ ,--, I af geC
430 Die ons nochtan altemale[
Hierinne heft bracht alle[ '' )
Ende wine weten waerwert tien
Wine tonen den keiser[
Wi moeten ontfaen van[
435 Siet in dese pine groet
Heft ons bracht dese valsce[ ,...., 1
Die ons nochtan nv aue gins

422 In het hs. is de A niet ingevuld.
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Fol. VI (ca. 130 X 190 mm ; 3 kol., 21 rr.)
Brussel, K.B. 19613(5)
ea

r°b

Die clagen horde den vader hir
{0:}ntfarmede des vaders sere
440 {E)nde eer dat wiste iemen mere
gjoech hi sijn swert heimelike
{E)nde staect den vader crachtelike
[I]n die borst die iongelinc
[Sjoe dat bander side dore ginc
445 ilDjie vader hi viel neder doet
{Moe seide die sone met rouwen groet
[V]ader al benic tongemake
Mc hebbe vwen vianden die wrake
[Vjan v genomen dat verstaet
450 {S)i en mogen v Been merre quaet
{Moen dan v gedaen si
{Njv hebt die doet liuer van mi
[Man van vwen vianden want erlikere
{S)teruedi ende gemackelikere
455 {Man si v hadden steruen doen
{E)nde oec en haddict edel baroen
{1■I}iet wel dat connen gedogen
[Djatmen v gepijnt hadde vor mijn ogen
Wel wesen een conincrike
460 Die wile dat hise besette soe
Soe quaemen crassus mage toe
Ende brachten met hem ridders coene
Wel .1. legioene
Dar elc of hilt vi m . man
465 Ende vii. daer toe nochtan
Ende lxvi mede
Dese quamen vor die stede
Vromelike wetet dat
Ende hebben belegen die star
470 Dar tyberius bi n,-- lath
Di, .,,ie wondert hoet wesen mach
Hem wonderde ofte augustus

438 De regel springt ca. 10 mm in ; waarschijnlijk begon het vorige weggesneden vers met
een (oningevulde) lombarde.
439-458 De beginletters van de verzen zijn weggesneden ; ze kunnen zonder veel moeite
worden hersteld.
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Pc

v°a.

Dar te hem quame aldus
Doch sindi enen bode vut
475 Stillekine niet ouer luut
Die hem vernemen soude die mare
Wat volke dat.dat ware
Ofte vriende ofte viande
Die bode toech vte die hi dar sande
480 Dat hi sander soene niet
In die stat en sal liggen mogen
Hi was harde sere in hogen
Dattene die stat troeste soe sere
Doe voer tyberius die here
485 Vter stat dat wet te waren
Mettien genen die gereet waren
Hi sal hem dat logieren benemen
Mach hi eer het sal demen
Mar dat sal sijn pine verloren
490 Sijn ors dat noepti mettien sporen
Dat lichtere dan een vogel was
Ende es geslagen in dien tas
Den iersten dien hi heeft ontmoet
Dien heeft hi mettien spere gegroet
495 Optien scilt die lettel doech
Ende dat spere dat niet en boech
Scoeter dore alst ware .i. loef
Soe dat scilt ende halsberch cloef
Curie ende wamsoel mede
500 Ende dat spere voer ter stede
)alsoe smal
Dat goet te siene si
Een ander [ ,— )dinc bi
,.....,
t /ft.., )sen[
j tale
,....,
505 {
,....,
)sin{
)
,....,
jwesen dat
E
L
—
)wonnen die stat
,....,

lverliesen

)wi willen ky .,...‘
510 { ,— )ken wel verstaen
{ ,— )en nv ane gaen
,-,
)waerlike
[
{ ,-, ]ten wapinen haestelike
,....,
]logieren beiden
I
[

497
10 4

In het hs. is de c gevlekt en onleesbaar.

515 Her sanders{ —, )met haesticheiden
Toe [
]ouer dat plain
}enen romein
{
Sijn[ ,-- jter herten in
Soe dat hi starf. sonder bekin
520 Den andren stac hi oec alsoe
Dat hi wt sijn lijf onvroe
l•S

v°13

vc)c

Gh {
Ende heeftene optien helm geslegen
Dat her sanders die degen
525 Bleef op sijn ors liggende stille
Her tyberius die sijn[ ,-, ]dde wille
Nam dat ors mettien tome
Ende hilt{ ~ }en die sadelbome
Dat hi hem niet en dade ontfallen
530 Ende voerdene vte hem alien
Ende leuerdene enen romein dar
D{ieJ in die stat vorbi dar naer
ID{ ,-.., Jvaste leide gevaen
Al was hi van{ ~ )ontgaen
535 Hine es nochtan niet altemale
Niet ontfloen dat donct mi wale
Hi leget soe vaste ende soe onsachte
Nv in siere viande hachte
[A]lse die stoute tyberius
540 Sanders den graue heeft aldus
Geuaen keerdi in dien strijt
Die harde fel was to dier tijt
eft,

}

Die hertoge gaf den tro[ ,...., )
Enen slach optien helm [ ,...., )
545 Dat sickele ende stene vielen
,...„,
Ende hi oec boech[
)
,....,
Mar die troijn ge{
)
,-..,
Recht op die sco[
)
,.....,
En heeftene{
)
550 Entie hertoge viel neder doet
Dar doe ombe was rouwe groet
Groten rouwe ende groet gecrijt

521 Hs. lij fs, met doorgestreepte s.
534 Hs. ontgaen, verbeterd uit : ontdaen.
539 In het hs. is de A oningevuld.
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Die griken iogenen wech tier tijt
Ten tenten wert eer sire quamen
555 Dat die andre vergramen
Die ten stride wert quamen sere
Doe lietense liggen haren here
Ende sijn gekeert ten stride weder
Deus wat warter ter neder
560 Geworpen menech romein
Ende menech griec oec int plain
Mar die romeine wet vor waer
Hadden die mindre menege daer

Fol. V (200 X130/135 mm 2 kol. met sporen van een derde, 40 rr.)
Gent, U.B. 1643(2)
r°a

Maer si werden hem vromelike
565 Ende tiberius die here rike
Street sere alse die onwerde
Meneghen warp hi op die erde
Die noit weder op en stoet
Menege hant ende menegen voet
570 Sloch hi of ende menech hoeft
Wat hulpt die strijt warter groet
Ic weet wel dat van crassus magen
Si vir worden daer verslagen
Die alle rike grauen waren
575 Met dien so quamen toe gheuaren
Pastus die here van creten was
Ende een sijn neue hiet dunas
Ende was van teben hertoghe
Dese hadde crassus aldus hoge
580 Gheset in sierre viande lant
Die wile hijt sander here vant
Ende doet was gramdioen
Elc brachte met hem in sijn doen
legione
Griken wel
585 Die stout waren ende cone
Dit waren crassus naeste mage
Deus wat slogense grate slage

559 Hs. neder na een doorgestreept stede.

579 De Vreese leest : hoghe.
587 Hs. Deu. Deze vorm komt, voor zover
mhd. (deu). Cfr. MnlWdb. 2, 143.
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wij

weten, in het mnl. niet voor, wel in het

Op die romeine die hem weren
Wat si mogen ende deren
590 [G]roet was die nose ende tgecrijt
Datter was in genen strijt
Menech ors liep daer ten kere
Achter velde sonder here
Daer was vanden romeinen goet
595 Ghedaen menech fel ontmoet
Tyberius neue die stoute troyin
Triton was die name sijn
Hi versach waer pastus quam
Ende enen romein dleuen nam
600 Dat hem harde sere derde
Doe sach hi voer hem op die erde
Ende sachere liggen een stare spere
Hi nigtere na. want hi hats gere
r°b

Pastus die heeftene mettien
605 Te hem wert comende versien
Ende nam enen griic een spere
Want hi woude iegen hem ter were
Emmer comen opdat hi can
Want et was een stoute man
610 Die griic hi hadts groten toren
Dat hi hadde sijn spere verloren
Ende hem pastus alsoe nam
Wat wondere eist al benic gram
Seide hi te hem seluen doe
615 Ic waendere mede sijn comen toe
Ten vienden dat bliuen moet
Ende ic en volgem heden voet ( ?)
Om hem ander{ — }te stane
Magic dan hem te verslane
620 Sie ic den onsen oec iet meschien
Ic sal sijn dierste die sal vlien
Ende henen varen mire straten
Ende sal verwonnen mi gelaten
Al roepende met stemme groet

590 In het hs. is de G niet ingevuld.
593 Hs. welde.
594 Hs. goet, boven doorgestreept et.
596 De Vreese leest verkeerd : Troym ; er staat een duidelijke stip boven wat hij voor
het eerste been van de m houdt.
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625 Ten anderen wi sijn alle doet

Ic salre .xx. maken bloede
Die weder selen striden node
Ende selen henen met mi vlien
Ende en mach dat niit gescien
630 Soe salickene doet steken van achter
Dan sal mier herten wesen tachter
Hi hadde mi bat mijn spere gelaten
Dat hi nu voert siere straten
Nu es pastas die here
635 Van desen gedreigt sere
Dat hi harde luttel weet
Maer voer henen wel gereet
Opten stouten romeinet
Diene ontfinc alse sx co{
640 Hare steken die si steken daer
Waren dat wet wel harde suaer
Want beide die stoute heren
Vielen neder sonder keren
roc

Van e - Ende d - Die - Dat - Ensi - Quam Daer - Die - Om Dat - Stri Ende - Die - Noc - Siet - Ende - Ende Voe Ende - En - Ach - Dat Ende - Ende d - Onder - Ende - Ende - - Dat - Des h - Dat n - Opd
Dat - Ende
Tiberius - W - Julius g Ende de

voa

- lachte - te ren aren - t - aet - den - en re
- en sal - ...-...-...
-r- ten - gen aude •-•••- et
- den le de de leghen
triden
egen
- vant - ue -

v°b

• • •

xxxvi, wanic wale
645 Grauen ende hertogen altemale
Ende seide ghi heren nu besiet
Wine sijn hier sonder scade niet
Nv comen dat dunct mi wel
Onse viande sijn ons fel
650 Ende hebben toe ene goede stat
Ende mogen ons orlogen bat

629 Voor de spelling nut cfr. vs. 610 griic.
633 Hs. voet, met een punt ander de e en nog een andere letter, wellicht r daarboven.
639 Hs. fx ; lees 1.x (?)
649 Hs. sijn, boven de regel ingevoegd.
650 Hs. gode, met een nauwelijks zichtbare e boven de o.
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Dan wi hen mogen dat es waer
Wine mogen hen niet comen naer
Ende si selen ons stullike
655 Bestriden willense dagelike
Die stat es oec groet ende wijt
Ende wine mogense teser tijt
Niet al beleggen met onsen scaren
Want en ware engene twaren
660 Sine waren te cranc in alle sinnen
Quamen vte die van binnen
Ja te warre houdic vor dat
Te cranc iegen die vander stat
Ic vrage hier toe ghi heren saen
665 Wat wi best mogen anegaen
Ien graue hiet lisus catras
Seide verstaet here her dunas
Ets waer wi hebben menegen man
Die wel ane die wapene can
670 Ja te bestridene sekerlike
Dat aldermachtechste conincrike
Dat nu inder werelt si
{Bluten ghenomen geloues mi
{Der) roemscer cronen die engeen man
675 [In) die werelt verstriden en can
11 en ware bier selue niet
Die {roem)sce keiser dien men ontsiet
Sijt [se]ker dat wi gauen klene
Om dat beer al ghemene
680 Maer nu es mi laten verstaen
Van enen bode diet mi saen
Seide dat die keiser cone
llegione
v°c

Ende doers pine toter doet
685 Ons torment soude wesen groet

654 Hs. stuellike, met een punt onder de eerste e ; stullike zal wel zijn stuerlike „onstuimig" (De Vreese). Of moet men lezen stillike „heimelijk, in stilte" ('n suggestie
van prof. Van Loey) ?
662 Hs. tue warre, met punt onder de u.
664 Hs. toe, boven de regel ingevoegd.
669 Hs. we ( ?); de 1 is niet duidelijk.
676 Scheur in het perkament.
683 Hs. letters middendoor gesneden.
684 Hs. daet.
685 Hs. torment, verbeterd uit : tormeng.

109

Ende die pine menegherhande
Op dat wi quamen in sijn hande
Nv raet hierop gi heren cone
Wat hier op eist best te done
690 Men graue die hiet her trupart
Ende here van trapurt antwerde ter vaert
Bi marie gi heren dat es waer
Wi hebben dit orloge suaer
Comt op ons octauiaen
695 Die keiser soe sal gedaen
Herde saen onse were wesen
Wi en mogen sijns niet genesen
Ic ben wel seker ende vroet
Dat ic crassuse nien bestoet
700 Noch eclyopuse mede
Maer brutuse die met hem mesdede
Sijn vader was die oem mijn
Alse wale soudic verloren sijn
Ende dlij f verliesen alsoe saen
705 Alse gi liede wordic geuaen
Want ic mi wel dies vermoede
Dies steet mi wel alse op mijn hoede
Te sine alst v lieden doet
Soe salic oec benic vroet
710 Nu raet wat wi doen mogen
Dat wi nien bliuen bedrogen
Si seiden alle wine wete wat
Bat doen dan wi dese stat
Margen soeken ende wi se winnen
715 Conewi op die van binnen
Ochte si selen tons vte comen
Dat ons quame mier te vromen
Ende laetse ons dan tenen male
Alle bestaen soe doen wi wale
720 Ende en mach dat niet ghescien
Ende si ons int stat ontflien
Soe dunct goet ons alien dat
Dat wi trecken in die stat
689 Hs. Want.
690 In het hs. is de I oningevuld.
702 Hs. di oem.
705 De Vreese leest ten onrechte : wordt.
722 De Vreese leest : alle.

110

Fol. IV (200 X 130 mm ; 2 kol. met sporen van een derde, 38 rr.)
Brussel, K.B. 19613(2)
ea

Dien oec die steke we dede
725 Den derden ende den vierden mede
Doe riep hi lude edel heren
Slaet sere sine mogen ons niet ontkeren
Wat sochten si in desen lande
Niet te haelne dan al scande
730 Triton die in es gereden
Sach liggen yore den graue beneden
Enen romein die nosh nine was
Vermonteert geloft mi das
Want sijn ors was hem ontronnen
735 Een ander hadde hi gerne gewonnen
Want et was hem harde leet
Dat diegene te voet steet
Want hi street vromelike
Triton sach enen graue rike
740 Die truparde den graue bestoet
Ende dien romein die daer te voet
Street dede pine harde suaer
Triton riep opten graue daer
Ende die graue waende hen wale
745 Sijn ontwinct altemale
Dat hem gescien niet en can
Want triton die stoute man
Heftene op den scilt geraect
Ende daer in een gat gemaect
750 Soe dede hi dorden halsberge mede
Die hem engene scade en dede
Noch die starke corie vure
Dat spere en scoet sijn herte dure
Ende die graue hi viel doet
755 Triton nam sijn ors groet
Ende gaft den genen die daer stoet
Soe vromelike ende street te voet
Dies hem seide groten danc
Ende sprankere op eer iet lanc

727 Hs. ontkeren, wegens plaatsgebrek ter hoogte van vs. 726, met verwijzingsteken.
736 Hs. liet.
738-739 In het hs. komt vs. 739 vs5Or vs. 738, evenwel met een verwijzing (b-a) in
741

linkermarge.
Hs. voet, verbeterd uit : woet ; die, ontbr.

de
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760 Ende pinsde dat hi wreken sal
Op den graue sinen val
r°b

Liede vtermaten vele
Want si niet en streden in spele
Denson die graue quam geuar{en}
765 Op enen graue vander scaren
Die coninc brutus neue was
Die gene hadde gelof[t] mi das
Geuelt neder op dat pleti}n
Enen vromen stouten romein
770 Ende hadde hem den arm of geslegen
Dat derde sere densone den degen
Die {toe}ch sijn suert willidike
Ende [v]oer anden graue rike
Die *On keerde doe hine sach
775 Mar denson gaf hem enen slach
Op den helm van brunen stale
En ware tsuert niet gescampelt dale
Op die assle hi hadde hem thoeft
Toten tanden toe gecloft
780 Sae groet was die slach ende soe suaer
Doch en leec soe die slach niet daer
,....,
[
j den riken graue
Den arm al metten scilde aue
Ende die graue oec mede
785 Moeste sturten daer ter stede
Op die erde daer hi ware
Bleuen dat wet oppenbare
Onder die grate orse doet
Neware dattere toe stoet
790 Een ridder van sinen lande
Die henen trac vten sande
Ende vten stride altemale
Dese heft ontgouden wale
Die eere ende die werdechede
795 Die hem die coninc brutus dede
Hi vloechte die vre vele ende gnoch
Dat brutus juliuse versloech

767, 768 Gaatje in perkament.
772-774 Enkele letters onleesbaar door schadelijk reagens.
777 Hs. tscuert.
779 Hs. gecoft, met een / boven de regel ingevoegd.
783 Hs. scilde, boven een doorgestreept : arme.
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Ende noch sal moet hi leuen
Hem vele vloke g[ejuen
r°c

Van — Do — ... — Mar — Gau — We — Want — Die — Si — Die — Te —
Ende — Ge — Al — Ende — So — N — D — Ende — Wa — Na — Ende —
Ende — Op — Ende — Oe — Ende — Hi — Da — Van — Ale — ... -- Du —
• • • — Ende — ... — Van

v°a

Afgesneden, op enkele sporen van letters na.

v°b

800 Trupart die hertoge siet nu wel

Dat die romeine hem sijn sel
Ende dat hi sine hoge mage
Sere verliest in desen dage
[ f—, lsiet hi wel die here
805 Dat si al vliende striden sere
Hi sach tritone striden sere
Soe dede hi oec drususe[ —, ]
Ende endaluse den graue cone
Ende den graue densone
810 Hi merct in hem selue daer
Dat dese .iij. sijn voorbaer
Ende mochte hi er enen geuaen
Hi soude wel weder hebben saen
Sinen neue wetet dat
815 Dierre nv es geuaen int stat
Hi sach oec hem volgen naer
Daer to hulpe wet voerwaer
,.....,
{
I
Ende voer vort geloft mi das
820 Ende rechte sijn spere op tritone
Trupart die graue hi was cone
Ende stout{
,.....,
1
,...,
Triton sach[
j
Comen ende voer hem tegen
825 Alse gerne vrie liede plegen
Die steken diese daden daer
{ —_, ]welke[ ,...., 1
799 Gaatje in perk.
801 In het hs. is het laatste woord, zelfs onder de kwartslamp, niet duidelijk leesbaar ;
er kan ook sal staan.
820 Hs. En.
826 Hs. dise.
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[ ---, I daer si op saten
Soe suaer ende soe vtermaten
830 Groet was die steke dat si beide
Bleuen liggende an die heide
Beide gequetst harde sere
Ende si en consten niet tenen kere
,.....,
{
I gestaen
835 Ende die grieke quamen saen
—..,
Met{
I
V•3 c

Dat v pine sal wesen groet
Want gi selt smaken alse suren doet
Alse brutus die coninc van slauenie
840 Can gepisen ende sijn partie
Gi motene in slauernien sien
Triton seide dat mach gescien
Mar dat sal also verkeren
Dat wesen sal to sinen onneren
845 Trupart seide grate jammerheden
Ende tsinen groten scanden mede
Geue v mars ende venus
Ende hoe sprecti tenen coninc dus
Sine hant heft hi verheuen
850 Ende heft tritone gegeuen
In dansichte enen suaren slach
Dat hi en horde noch en sach
Ende seide vul onwerdech man
Hoe sprecti dus enen coninc an
855 Wet dat seker ouerwaer
Dat gijt selt ongelden suaer
Tritoen die nv es becomes
Heft hem geslagen nv[ —, 1
Hadde hi{ ,-- lett ochte stijf
860 Hi hadde hem gesteken int lijf
Maer hi quam dat[ —, ]
Ende die grike streden daer
Op die romeine die nochtan keren
Weder ter stat wert met eren
865 Want si menech suaer ontmoet
Daden op die grike vroet

831 Hs. Bleue.
833 Hs. tenen, verbeterd uit : genen.
838 Hs. suiren, met doorgestreepte i.
848 Hs. En.
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870

Dit versach die grace lisus
War die stoute endalus
Hadde verslagen grike tue
Dat hem dede int herte we
Sijn suert dat toch hi tuaren
Ende es ane endaluse geuaren
Alse diene verslaen woude
Endalus die node soude

Fol. II (200/205 X 110/125 mm ; 2 kol. met sporen van een derde, 40 rr.)
Brussel, K.B. 19613(4)
ea

875

,....,

Gelijc ict in yen{

Al{

—

{ -, jlaet {
--,
,...,
[ ,...., )hebt hier yore {
—
]keiser octauiaen
[
880 Doe hi ontfinc dat keiserrike
Hoe hi sine viende gemeinlike
Hadde doet ende slans verdreuen
Die juliuse namen dleuen
Was een coninc dies sijt wijs
885 In orienten hiet anthonijs
Ende was keiser daer int lant
Irste geset van julius hant
Ende hietene die geselle sijn
Dan quam augustus die keiser fijn
890 Ende lietene keiser oec alsoe
Ende gaf hem to wiue daer toe
,-1
{
,..,
loctauiane[
)vernamen
,-{
istat
C
,---,
895 Ende soe heldi geloue dat
Die colonie soe[ ,-, Jnlike
,..../
)dat conincrike
r
,....,
]met
hem
cleopatra
{
~
jheldi
gehore
nv daer na
{
900 [CIeo]patra wart coninginne
)irst brachte inne
,...,
)keiser julius

I
1
1
)daen

873 Hs. dine.
900 Hs. coningine.
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i

,--

[

,...,

905 [

,......

{
[
[
[

,..,
,....,
,....,

I augustus
jde hare dat rike
pure mogenlike
jgaf hi mede
jdie mogenthede
lende die eerste rike
,-. . ,
)gelike

Er volgen nog vUf, toiaal onleesbare regels.
r°b

910 Wat{
Soe kerede{

—..,
,...,

)
1

,..,
)die{
1
]mechtech
man
[
,-...,
{
}an
915 Dede hi wt goethede altemale
Van ier{ ,--, )dat wet wale
Maken enen toren groet
Van witten marbre[ /— ]
In dere sijns heren antonijs
920 Dus dede hi des sijt wijs
Maken opt zee daer toe[ --,
Ende dedene hem die[
,---/
,...,
Cesarion. dare die{
Van cesar augustus spien [
,.....,
925 Maer altoes was hi[
,---,
Antonise ende hilt{
Antonijs die hem die{ ,.....,
Hilt dat oriensce rike
,-...,
Ende alle die buten{
,....,
930 Die in orienten w[
,...,
Waren hem mede[
Hi ende oec octauiaen
Waren gesellen .xij.[
,.....,
Ende antanijs[
,-935 Hadde to wiue oct[
Gelijc gi mi hor[
,...d
In dien tide hadde[
[

,-..d
,--,

1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
)
1
1
1

Hs. di.
910 springt ca. 10 mm in ; waarschijnlijk begon het vorige, nu weggesneden vets met
een (oningevulde) lombarde.
917 In het hs. is het woord toren onzeker.
924 Het laatste woord is onzeker.

908
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Octauiaen met orloge pine groet
Ende oec mede in africa
940 Soe hadde hi orloge daer na

Dattene maecte onledech sere
Ende hierenbinnen anthonise[ ,..., )
Er volgen nog zeven onleesbare regels.

r°c

Afgesneden ; hetgeen is overgebleven, is op enkele woorden na
onleesbaar.

v°a

{ -- Jet
[ ,-.., ]r
945 )groete[ ,-- j
]blide se[,-.,1
)en bleef
Baer verdreef
)reiden sine vart
950 ]van drie wart
ln vele
:no in spele
jllen[ ,-.., )
penen[ _ 1
955 jene sijn
}onten agrippijn
3e ontfinc
jte die coninc
ln beiden daer
960 ]e seggene suaer
II to uaren

v°b

)tuaren
jsinen heere
)groet ter were
965 Jch al wan
)quam an
{ ,-.., 1J
E ,....., 3
C ~ )
970 j doe
)t vernomen
{ ^-d )
le sijn
I eiser fijn
975 )groet
lontboet
]inne

[ -.., )
j en

980 Ende beiagde daer ere groet
Nv hebben die persen vernomen
Dat octauiaen wilt comen
Op antonise den here
{Ejnde peinsde dat met genen kere
985 Anthonise heroden gehulpen en can
lhi hem goets an
,.....,
Al{
Ende peinsde dat si nv wale
Selen wreken altemale
Elke scade die hen herodes dede

943-946 Gat in perkament.
978 Gaatje in perkament.
984 Gaatje in perkament.
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990 Ende oec die scande mede
Al waest dat si antonise sinden
Hulpe si willen hen geuinden
Te uarne te surien wart
Ende te storne op die vart
995 Herodes lant altemale
Want si willen weten wale
Dat herodes wesen sal
{ –, }met sinen volke al
Anthonise den sterken here
1000 Wantene herodes minde sere
Dos voeren die persine neder
Die hen gerne wraken weder
Ende sijn in surien comen
Herodes die dat heft vernomen
1005 Liet doe bliuen sine[ ,--, ]
Te varne te antonise wt
Ende oec iegen sine viande
Die comen waren in sinen lande
Met eere harde scoenre scaren
1010 Daer .x. legioenen in waren
Ende voeren op{ ,-- }van galy[
Iegen die persen die hem [
Hadden{ ,–, }ende erisone
Die beide waren{ ,-- }ende cone
1015 Ende elc hadde under dat ge{ –,
[
,...,
Die elc{
}legioen
Herodes hi heft wat doen
Sal hise verdriuen altemale
Irpc
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1020 Heme in .x. milen bi
Dies toech herodes vter stede
Ende alle sine liede mede
Ende es ten persen wt geuaren
Die heme harde bi waren
1025 Ende oec moisten die van persi
Dat hen was herodes bi
Ende sijn te hem wert getogen
Wel alse een heer vermogen
Ende sijn soe na comen mettien
1030 Dat elc den andren heft versien
Den persen dat wet vorwaer

Wast leet dat si comen daer
Waren om dat herodes
Iegen hem te stride daer es
1035 Ende oec sine liede altemale
Si waenden teuoren wale
Dat hi ende die sine waren
Te antonise wert geuaren
De rest van de kolom is vrUwel onleesbaar.

Fol. I (250 X 125 mm ; 2 kol. met geringe overblijfsels van een derde,
39/40 rr.)
Brussel, K.B. 19613(3)
r°a

Soe dede hi halsberch ende curie
1040 Die steke dede den hertoge wie
Want hi heme int herte geet
Dat hi hem in stucken sneet
'
}viel op derde doet
{
Doe was dar een geruchte groet
1045 Onder ioeden ende persine
Die daer hadden grote pine
Ende oec streden harde wale
Hi conste v niet altemale
Den strijt vertellen die daer was
1050 Maer wet wel dat velt ende gras
Was al van bloede nat
Oec en swigic v niet dat
[ ,--, ]hoe menech moede
Daer lach ende wentelde inden blode
,..,
there
1055 Her moises die{
Dien in therte derde sere
{ ,--, Fier erisoen stac ter neder
{ e— )gerne wreken weder
Ende sere omme met snelre vart
1060 Comen geuaren te erisone wart
Die sere street op die ioeden
Die hem strijt weder boeden

1032 Hs. Was, met t boven de regel ingevoegd.
1040 Hs. steken.
1043 In het hs. begint de regel met een (verkorte ?) eigennaam die wij niet hebben
kunnen ontcijferen.
1052 De eerste letter van swigic is onzeker ; er zou ook zwigic kunnen staan.
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[ ,--, )sine vromelike wederstoeden
Ende hem ende die sine verloeden
1065 Her moises es ane hem comen
Ende heft sijn suert genomen
Ende slochene op den helm bouen
Ende heft hem thoet geclouen
Welna toten ogen toe
1070 Her erison viel neder doe
Op derde neuen dat ors sijn
Dies hem veruarde menech persijn
Die achterwert togen dore dat
Nochtan stredense altenen bat
1075 Tote in die stat van taberie
Want si gewonnen hadden die
Daer sijn si gelegen binnen
Tote dat si haren peis met minneiz
rob

Beide die stede ende na dat
1080 Soe dede hise hermonteren bat
Ende es weder gekeert daer na

Ant stat van iothapane
Dat die{
F..,

j

Hier staan zeven, totaal onleesbare regels.

Es [
1085 Ende hadde op sine [

[ --, ]soe vele dat hise wale{
Nien can genomen al{
[ ~ ]le die coninc wel
Ende drusus al sonder spel
1090 .M. hondert ende[
1
Die in die zee[
3
e.,
Crassus ende{
1
Brachtende des[
1
Alsoe vele dat houdic wale
j en genen getale
1095 [
,-..„,
}octauiaen
Hoe veelre{
Orisius doet ons verstaen
Dat onuertellec die scepe waren
Die in orienten varen
~

N

N

N

,...,

■

1077 Achter dit vers staat iets geschreven dat wij niet hebben kunnen ontcijferen.
1085 Het laatste woord is onzeker.
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1100 Met augustuse den here van prise
Op den keiser antonise
Doe si quamen egipten bi
Ende orienten vernamen si
Dat antonis ende cleopatra
1105 Hem quamen met haren scepen na
Alse die gene die willen striden
Scardense in alien side[nj
Ende daden hare scepe vort va[ren)
Want die went hi was tewaren
1110 Met hen ende hebben opgetogen
Haer seil soe si hoechst mogen
r°c

Voor 2/3 afgesneden ; op enkele woorden na vrijwel onleesbaar.

v°a

Afgesneden ; slechts het laatste kwart van de kolom is bewaard. Grotendeels onleesbaar.

v°b

Ontfaet ons ende oec die stede
Siet ende nemt die slotele mede
Ende laetse tuwen herscape boren
1115 Edel keiser vtuercoren
)ende seide
)ende sijnse aldus doet beide
Antonis ende cleopatra
ic v ontfa
1120 Dos heftse octauiaen
Harde vriendelike ontfaen
Ende voer met hen int stat
Daer hi was ontfaen bat
Dan is v vertellen can
1125 Daer bleef in die edel man
Liggende alsoe lange wale
Tot si weder quamen altemale
Sine liede die vtwert waren
Tyberius die was geuaren
1130 In egypten dat hi wan
Ende bracht al den keiser an
Ende settet al gemeinlike
}under een keiserrike
Ende brachtere met hem ene partie
1135 II
}tote in alexandrie

1107-1108 Gat in perkament.
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{ ,-- }dat si noch souden vort
Anehoren des keisers wort
[Kjerle die coninc die in meden
Was met sinen heere gereden
1140 Brachte ander die medine
Sander enege grote pine
Want tirste dat die medine vernamen
Dat die romeine op hen quamen
Ende oec mede dat ware doet
1145 Antonis die here groet
Ont[ –, Jsi dat verstaet
,-...,
{
jmochte comen al quaet
Ende namen in hare hande
Alle die slotele vanden lande
1150 Ende sijn iegen kerlen comen
Tote daer sine hebben vernomen
V°C

Kerle antwerde die baroen
Ende dat salic Berne doen
Die slotele sae nam hi tewaren
1155 Ende die gisele die mede waren
,--,
}wart
{
,....,
Co{
)op die vart
Doe woude hi vort in persen varen
Maer die persine wet tewaren
1160 Warens versien harde wale
Ende drogen ouer een altemale
Dat si vrienscap wouden makes
Metten romeine in alien saken
Ende senden hen gisele harde vele
1165 Datse in ernste noch in spele
Nemmermeer mesdoen en souden
Jegen den keiser. maer houden
Ouer here euwelike
Oec sendense den keiser rike
1170 Die romsce vanen dat verstaet
Die wilen hadde mitridaet
Verloren ende men hem daer nam
Doe hi opt end in rome quam
Ende oec die banieren al

1137 Hs. dies.
1138 In het hs. is de K oningevuld.
1164 Hs. sentden, met doorgestreepte t.

122

1175 Die si wonnen groet ende smal
,....i
Ende {
1
,...,
J
Op crassuse die al[
Dat gone datsi hem goten in
Die sendense hem no meer no min
1180 Ten tekene dat sine begeren
Nemmermeer te[ ,--, lderen
No torlogen opt romsce rike
Si willen hem dienen euwelike
Dos heftse kerle oec ontfaen
1185 Ende kerle sentdese enwech saen
Den keiser in alexandrie
Ende kerle ende sine partie
Voer henen vort toten inden
Die[ # )haren rade vinden
1190 Dat si willen euwelike
Dienen den romscen keiser rike
Fol. III (190/195 X ca. 130 mm ; 2 kol., met geringe overblijfsels van
een derde ; ca. 41 rr.)
Brussel, K.B. 19613(1)
r°a

Droflike soe ginc hi doe
Te octauiane toe
Ende seide hem her keiser rike
1195 Ende es vermort jammerlike
Quintilius alsict versta
Int dlant van junonia
Vanden verradere negelane
Die ons meest den strijt brachte ane
1200 Darwi op junonia streden
Maer hi vlo van bloetheden
Doe wi int lant comen waren
Ende wi en wisten warwert varen
Ende oec werwert hen na riden
1205 Ende daerbi soe lietewijt liden
Nv es hi doer mi int lant comen
Ende heft den hertoge dlijf genomen
Dat mi donct iammer al to groet
Octauiaen seide sem mine doet
1210 Dats mi sekerlike suar
Die boden dede hi ropen daer
Sylo ende beluse mede.
123

Die van rienen quamen verreden
Ende bat hen dat men hem seide
1215 Hoe dat quam die waerheide
Dat die goede quintilius
Ware vermort bleuen dus
Sylo seide dat sal ic v
Edel here vertellen nv
1220 Gelijc dat dat ouer warheide
Te rienen die selue spiere seide
Diene int wout hadde bespiet
Daer die hertoge sijn leuen liet
Hi wart geuaen doe dandere vloen
1125 Ende ic salt v here weten doen
Gelijc hi lude yore die stede
Te rienen darmenne verdede
Doe sloch hi ane ende seide al
Die waerheit beide groet ende smal
1230 Hoe die hertoge wart vermort
Ende die tue andre vort
Ende oec sae seide hi hen mede
Hoese al dat[
r°b

1222
1239

124

Gerecht keiser ende here
1235 Want si begeren harde sere
Te wrekene den hertoge fijn
Ende omme tongemake sijn
Ay las seide octauiaen
I es dese goede man gedaen
1240 Sander scout dats scade groet
Si selen ontgelden sine doet
Op dat ic leue cortelike
Drususe riep die keiser rike
Ende seide nemt hier tuwen doene
1245 Romeinen .x. legioene
Ende vart in junonia
Daer es vermort alsict versta
Die goede hertoge quintilius
V geuic dlant her drusus
1250 Ende sijt here ende hertoge daer
Mar dat wet wel al ouer waer
Dat gi moet negelane saen
Hs. Dine.
De laatste twee woorden zijn onzeker.

Ende alle diegene die hem bestaen
Ende alle oec die[
1255 Die ter mort mede waren
En laetten v ontgaen[ ,-, 1
Doet hen hare mort{
1
Drusus seide dat sal gescien
Magicse metten ogen sien
1260 {Mos heft her drusus ontfaen
Vanden keiser octauiaen
Junonia gelijc te voren
Quinctilius dede die hertoge vercoren
Ende voer derwert als here cone
1265 Ende voerde met heme legione
Romeinen die hi kinde goet
Ende voer darwert met groten spoet
Tote dat hi in junonia quam
Ende tirst datment int{ e--, }
1270 Sijn si iegen hem geuaren
Ende ontfingene wel te waren
Haren here ende voerdene doe
Met vrouden te rienen toe
Daer hi wale geseelt was
ev

Pc

1275 Gelijc si he[

soe wa[
Hierom me[
Ende en best{
Die vanden 1[
1280 Datsi hem{
Alsi daden w[
Ende drusus{
Es geuaren[
Daer hi dede[
1285 Heme ende si{
Alse hi nae{
Want hi g[
Quintiliuse{
Ende sal den on[
1290 Ende auont [
1
,N,
[
Ende sav[
Ende

v°a

1
A

je doen
lvrome baroen
r e-, )waer
jdaer naer
,...,
[
1
,..,
1310 {
1
[
e-,
1
jniet op
js wel na
)junonia
1315 I dese raet
I dat verstaet
is gekeert
jhertogen wert
jsaen
1320 lherte heren vaen
}sekerste pas
[ e-, )was

1305

1260 In het hs. is de D oningevuld. Links van de kolom staat een duidelijke representant.
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v°a

Van eenen[
Dien g[
1295 Hadde ge{
Omme te ver{
Om wat{
{ –, }seide{
Wat die s{
1300 Ende die nv{

L - 1
I junonia
1325 }e stede
)sere mede
}t
{ ,-- }vart
negelaen
1330 }ch vergaen

Volgen ca. 10 onleesbare regels.
Weder te sinen{
Ende quam da[
Ende vertel[
Van node{
Wat volgt is onleesbaar.
v°b
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Ende drusus die wel siet daer
Datr ,–, }es harde suaer
Sende sine spiere te{ –, }
,-Al omme{
}
,....,
1335 {
joppenbare
,..,
{
} entwaren
,....,
{
}dese gewade
,....,
{
} dese pade
,....,
}nde{
}
{
---'
1340 Oec{ ,-..., }hare viande
Die boden sijn enwech geueren
Die den pas te soekene geren
e....,
}beneden
{
Soe sochten sijt niet ende { –, }
1345 Ende her negelaen die doe sach
Datmen sinen dijc belach
Was harde droue wet vorwaer
Ende peinsde in sijn herte daer
Ic mochte bi v bliuen veel te lange
1350 Soe dat ic{
,--}bi beduange
,-...,
Hier mtlwel
Ende(
,-leen euel spel
Niet bet dat ic te perde vlie
Ende haestelike henen tie

De rest is onleesbaar.

1355 Cledere vander suauen maniere
Dede hi ane ende harde ondiere
Van gewerke soe waren si
Ende aldus[ ,—, ]geloues mi
,...,
[
jten plach
—,
1360 [
I versach
[
,-..,
lane dede
,....,
{
)groete sothede
Dat een rike es in sijn lant
Ende buten een arm triwant
1365 Maer emmer{ /.., ]buten rike
Ende wille hi leuen thws armelike
Alsoe dede negelaen
E{nde) en woude van hws niet gaen
Met ermoede in ander lant
1370 Dos ginc hi wech alse een triwant
Tote[ ,—, ]vore in die stat
Nr°C

,....,
Soe{
jnegelaen gesent
,.....,
Vanden [
:lent
Van { —, I ende doen negelane
,-...,
1375 {
11 hebben begane
Om te bespiene in dat heere
{ ,--, ] dat orloge ter were
Nemt hier vi ,...., I want si
[ ,—, )hebben gegeuen mi
1380 Doe seide die here soe comt naer
Doe ginc hi int scepe daer
Ende doe hi quam den perde bi
Reicte negelaen geloues mi
.Ij. penninge die selueren waren
1385 Die veschere hi sach tewaren
Dat sine clede groet ende smal
Met penningen waren doresteken al
Doe peinsde hi in sijn herte wel
Dat die triwant meinde el
1390 Dan vte comen omme spien
Doe hiet hi{ — lte lande{ ~ }
,....,
I
Waer hi best op te{
Doe sach hi te lande wert
,—
Ende{
lverheuen

1366 Hs. leue.
1368 Gaatje in perkament.
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,..,
1395 {
)negelane gegeuen
Op thoet enen slach soe suaer
Dat hem die hersenen scieden daer
Ende in dat step viel ter neder
Die veschere hi hem sloch weder
1400 Soe dat hi[ ,-- ] was doet
[
,—,
:I valscheit groet
Her negelaen ontgouden wale
--,
I altemale
Die gene{
Dat hi{
leen cater
—,
1405 Darna soe warphine int water
Ende ontnaide sine cledere al
Dat gewen en was niet smal
Dat die veschere heft gewonnen
Op dat hijt sal verbergen connen
1410 Maer welde die es alsoe groet
Te verdragene dat verstoet
1412 Dat come sal sine noet
Aantekeningen bij de tekst
Fol. VII (vss. 1-248) is samen met fol. V gemonteerd in een moderne
gekartonneerde band, evenwel abusievelijk, zodat r° en v° met elkaar
zijn verwisseld.
Vs. 2 de constructie is niet zeer duidelijk ; Mnl. Wdb. 3, 2018 kent de
uitdrukking enen wive crachte doen „geweld plegen op een vrouw" —
5 ontgouden bezuurd, er boete voor gedaan ; ontgouden is, naast een
niet bestaand *ontgouden, de gewone vorm van het part. pret. van
ontgelden (Van Loey, Mnl. Spr. I, § 58c, II, § 96) — 19 bedeeruen in het
verderf storten ; het vocalisme kan oostelijk zijn, maar komt voor in het
gehele mnl. taalgebied — 28 heme deze oudere vorm van het pron. pers.
komt in literaire en ambtelijke taal wel meer voor, nog tot in de 14e eeuw
(Van Loey, Mnl. Spr. I, § 28) — 35 gent wenst, verlangt ; Mnl. Wdb. 2,
1535 — 60 vv. geven de indruk van een spreekwoord, een gezegde ;
dergelijke volkswijsheid vindt men vaak in oudere teksten, cfr. Reinaert
en Karel ende Elegast — 66 derhalve was de toestand hachelijk waarin
Julius zich beyond — 100 vv. zijn niet zeer duidelijk ; betekent het „wat
Pompeius benadeelde op de ondoordachte dwazen (d.w.z. de soldaten
van Julius Caesar), doordat hij door zijn makkers aan zijn lot was
overgelaten" ? — 118 in haer gemoet quamen samentroffen, op elkaar
botsten ; Mnl. Wdb. 2, 1370 — 134 dlant verboet verbood het land to
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betreden, Mnl. Wdb. 8, 1485 ; misschien is de tekst corrupt en moet
men lezen soe dat hare sone haer dlant verboet – 182 velde tale neervelde
(< te dale) – 192 bloet ongezadeld, Mnl. Wdb. 1, 1320 ; volgens de
context is men evenwel gerechtigd te verwachten dat de paarden wel
gezadeld, maar zonder ruiter rondlopen, omdat deze reeds gedood is of
van zijn paard gevallen ; misschien ook is bloet bier alleen maar een
stopwoord zonder veel inhoud – 208 vingen ten wapenen grepen naar
de wapens – 216 hilden zich bevonden, geposteerd waren ; Mnl. Wdb. 3,
643-44 – 240 vv. en is zo hevig op hem ingelopen – 243 gerachte raakte,
trof.
Vs. 260 settic v ter hant breng ik onder uw macht, uw gezag – 261
besiene < besiet (e) ne – 267 dat grau het grauw, het gepeupel, vermoedelijk hier in de algemene bet. van yolk – 289 vv. het stuk perkament
dat links boven van het blad is afgescheurd, moet er nog geweest zijn
toen Willems de fragmenten te Brussel ontdekte ; wij geven hieronder
zijn transcriptie, zoals men die in Gent U.B. MS 2145 kan weervinden :
Dienen
danen
290 Ende dit gaf
dien keiser fijn
Tyberiuse sinen stijfsone
Dies sere blide was die gone
Maer hine woude engene crone
Spannen al was sijn rike scone
295 Om dat hi woude metten stijfvader
Varen winnen dlant algader
Maer sinen neve riep hi Tritone
Die vrome was ende mede cone
Ende beval hem ernstelike
sijn rike
300 De
(eene repels onleesbaer)
315

ende niet anders

319 vv. te Rome ben je medeplichtig geweest aan de moord op mijn
oom – 385 op vwen troest in vertrouwen op u ; Mnl. Wdb. 8, 717
reusch van dit woord
–38v.ikwetbrnalswhe–394
kent het Mnl. Wdb. 6, 1312 alleen de betekenis „reusachtig" ; past die
betekenis bier ? – 425 dos nevenvorm van dus „aldus, op die manier".
Vs. 482 in hogen opgewekt, in zijn schik – 487 vv. als hij kan, zal hij
hen het verblijf beletten nog vOOr het duister wordt – 492 tas troep,
bende – 495 luttel doech weinig baatte, van weinig nut was – 519 sonder
bekin buiten kennis ; Mnl. Wdb. 1, 777 — 524 degen ridder, held – 528
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sadelbome elk der twee kromme houten die vorm aan het zadel geven ;
Mnl. Wdb. 7, 25 - 538 hachte gevangenis - 551 ombe (=omme) behoort volgens Van Loey, Mnl. Spr. § 104 nog tot de 13e eeuw, zodat
deze vorm, die misschien uit de legger van ons hs. is overgenomen, zou
kunnen wijzen op de hoge ouderdom van de tekst - 555 vergramen
zich boos maken, kwaad worden - 559 deus vocatief van lat. deus „God",
in het mnl. gebruikt als uitroep van verbazing of om sterke aandoening
te kennen te geven ; Mnl. Wdb. 2, 143 - 563 die mindre menege de
minderheid.
Vs. 566 alse die onwerde met minachting en/of onverschilligheid ;
Mnl. Wdb. 5, 1571 - 583 in sijn doen in zijn dienst ; Mnl. Wdb. 2, 254
- 590 nose lawaai, rumoer - 595 ontmoet vijandelijk treffen 603
nigtere van het verbum nicken „zich buigen, zich bukken" ; zie Mni.
Wdb. 4, 2450 waar vss. 601-03 in het bewijsmateriaal voorkomen
620 iet meschien jets kwaads overkomen - 631 wesen tachter neerslachtig
zijn ; Mnl. Wdb. 1, 20 - 650 toe daarenboven, bovendien - 669 die verstand heeft van met wapens om te gaan - 697 wij kunnen moeilijk aan
hem ontkomen - 719 bestaen overvallen.
Vs. 732 vv. was vermonteert een ander paard had bestegen (omdat
hij in de strijd eraf geworpen was) ; Mnl. Wdb. 8, 2167 - 740 bestoet
zie vs. 719 - 745 ontwinct door een zijdelingse beweging ontkomen ;
Mnl. Wdb. 5, 1416 - 759 eer iet lanc aanstonds - 771 degen zie vs. 524
772 williclike dapperlijk - 777 vv. ware het zwaard niet naar beneden
tot op de schouders afgegleden - 796 vloechte vervloekte, verwenste
811 voerbaer voornaam, aanzienlijk ; misschien ook : zich onderscheidende door dapperheid en moed, zie Mnl. Wdb. 9, 944 - 848 is o.i. een
corrupteel ; het vers heeft bier weinig te betekenen en is nagenoeg gelijk
aan vs. 854 : heeft de kopiist misschien enige regels overgeslagen en de
fout tijdig bemerkt ? - 856 ontgelden zie vs. 5 - 865 ontmoet zie vs. 595.
Vs. 882 slaps door assimilatie < slants - 980 en verwierf daar grote
roem - 984 met genen kere op generlei wijze, in geen geval - 992
geuinden weervinden - 994 te storne verwoesten, vernielen - 1024 harde
bi zeer nabij - 1064 verloeden pret. van het verbum verladen „overlast
aandoen" - 1080 hermonteren opnieuw te paard stijgen ; Mnl. Wdb. 3,
378 - 1082 iothapane misschien Jotapata, in Galilea - 1098 onuertellec
ontelbaar - 1100 van prise aanzienlijk, voornaam - 1110 vv. opgetogen
haer seil het zeil gehesen - 1114 boren behoren ; cfr. Mnl. Wdb. 1, 1378
waar slechts twee voorbeelden worden aangehaald - 1140 brachte onder
onderwierp - 1155 gisele krijgsgevangenen, inz. gijzelaars - 1161 drogen
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ouer een werden het erover eens – 1171 mitridaet wschl. Mithradates VI
van Pontus, die tussen 88 en 63 v.Chr. drie oorlogen voerde tegen de
Romeinen, maar tenslotte de nederlaag leed.
Vs. 1201 van bloetheden uit lafheid – 1209 sem mine doet bij mijn
dood (sem wordt herhaaldelijk gebruikt bij aanroepingen en bezweringen) – 1213 rienen wellicht Rhenen a/d. Rijn, nu in de provincie
Utrecht ; in 855 voor het eerst genoemd in een schenkingsakte van het
klooster Werden, kreeg stadsrechten in de 13e eeuw – 1221 spiere
verspieder, spion – 1226 lude bekend maakte – 1227 verdede ombracht,
uit de weg ruimde – 1228 sloch hi ane began hij to spreken ; Mnl. Wdb.
1, 149 – 1241 ontgelden zie vs. 5 – 1242 cortelike spoedig, weldra -1274 geseelt misschien houdt dit werkwoord verband met het substantief
sele (sale) „in een sale brengen, herbergen" ; het Mnl. Wdb. 7, 92
vermeldt een got. werkw. saljan „herbergen" – 1342 geren zie vs. 35 –
1346 belach belegerde – 1355 vander suauen maniere naar Zwabische
aard – 1356 vv. ondiere van gewerke lelijk van maaksel – 1406 ontnaide
tornde los.
Gent
Brussel

DR. W. E. HEGMAN
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IN MARGINE
KLEINE FILISTIJNSE POETICA
Vondel schrijft in 1660 een van zijn minst bekende stukken : Samson of heilige
Wraeck. De handeling speelt zich op de laatste dag van het leven van de
gevallen held af, tijdens zijn gevangenschap in het Filistijnse land. Op die dag
zal er te Gaze een feest zijn ter ere van god Dagon, „de vorst des afgronts, en
allergrootste afgodt der Filistijnen" zoals Vondel hem noemt in de lijst van de
„Treurspeelders" 1 . Het is wellicht overbodig, maar toch wel belangrijk, hier
even het slot van Vondels „Inhoudt" 2 te citeren waarin de dichter de tijd
aangeeft, waarbinnen het spel zich afspeelt :
Het spel begint voor den opgangk, en endight met
den ondergangk der zonne.

Het is de zo bekende tijdsspanne, die we toch citeren, omdat in deze korte tijd
iets tot stand gebracht moet warden, wat schier onmogelijk is.
In het eerste en tweede bedrijf vernemen we iets over de komende plechtige
feestelijkheden. Dagon, als eerstoptredende figuur, vertelt over de feesten :
Daer Dagons priesterdom, eerbiedigh ten altaere
Getreen, ter eere van mijn godtheit stieren slaght,
Spijsoffers inwijt, en den grootvorst van den nacht
Met juichen en triomf verwelkomt, en gezangen,
En offerspelen, daer wy spoocken naer verlangen. 3

Het wordt „vierdagh" 4, er zullen „reyen" 5 zijn, en er zal „geloey, en bom"
te horen zijn 6.
Nu zou voor Vondel, en oak voor ons, dit heidens feest ter ere van een god,
die zichzelf als een Lucifer presenteert, niet zo belangrijk geweest zijn. Natuurlijk,
Samson en zijn tragische levenseinde zijn de oud-testamentische gegevens waar
het in wezen am draait 7 . Maar er is nog iets in deze tragedie, waar Vondel, en
wij, veel interesse vaor hebben : de vorstin van het land oppert een uiterst
merkwaardig plan tegenover de vorst en tegenover de opperpriester : zij wil het
grate feest opluisteren met een toneelstuk, waarin Samson de hoofdrol zal
1 W.B.-uitgave, 9, p. 179.
2 Idem, p. 178, vs 50 vv.
3 p. 180, vs 14 vv.
4 p. 183, vs 105.
5 p. 193, vs 393.
6 p. 193, vs 400.
7 Zie natuurlijk allereerst :
Zwolle, 1962.
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Van Pascha tot Noah, deel III, p.

112 vv.

moeten spelen. Gezien het tijdsbestek, waarbinnen de tragedie zich of spelen
gaat, is het allemaal wel heel erg kort dag : de tijd dringt ; het toneelstuk is
nog niet geschreven, om nog maar niet te spreken over de tijd die de voorbereidingen zullen kosten. De zon zal wel opgegaan zijn tijdens het eerste
bedrijf, en eerst in het derde bedrijf komt de vorstin met haar plannen.
Het plan gaat niet door en Samson neemt zijn heilige wraak ; en zo zijn we
een toneelstuk-in-een-toneelstuk armer.
Maar wat Vondel ons nu nog als merkwaardig extra gegeven heeft, is ook niet
mis : in het derde en vierde bedrijf is er veel afwegen van de voor- en nadelen
van het vorstinnelijke plan, overwegingen weliswaar die niet het eerste plan
vormen, maar toch een duidelijke en belangrijke draad in deze twee bedrijven
vormen.
Eigenlijk gaat het ons bijna alleen om twee korte gesprekken, tussen de vorstin
en haar man en tussen de vorstin en de opperpriester van de staatsgodsdienst
der Filistijnen. In beide gesprekken gaat het om het plan van toneelspelen en
wel in de tempel. towel de vorst als de hogepriester geven in een korte vorm
hun mening over toneel en toneelspel weer. De politieke en de religieuze leider
hebben zo hun theoretische opvatting over de betekenis van toneel. Dat deze
opvattingen hecht klassiek onderbouwd zijn en dus ook goed renaissancistisch
gekleurd zijn, en dat hun woorden zeer in overeenstemming zijn met Vondels
opvattingen is niet verwonderlijk. Opvallend blijft het toch bij eerste en latere
lezing dat Filistijnen uit de tijd van Samson over toneel spreken, zoals Vondel,
Horatius en Aristoteles. Maar klassiek en „modern", heidens en christelijk, voor
Vondel is er een diepe en duidelijke samenhang.
In ons verband is het zeer belangrijk dat een hoofd van een staat en een
hoofd van een godsdienst op eigen wijze het toneel verdedigen. Dat daarbij
toespelingen te ontdekken zouden zijn op de kerkelijke toneelkritiek uit Vondels
dagen 8 lijkt zeer waarschijnlijk. Veel spannender zijn de politieke en godsdienstige
toneelopvattingen, blijkbaar voor de dichter van absolute en steeds durende
importantie.
In het derde bedrijf dan (vs 657-781) zijn vorstin en vorst met elkaar aan
het overleggen. Op het „kercktooneel" wil zij Samson een rol in een toneelstuk
laten spelen (vs 662 v). Het antwoord van de vorst (vs 668-698) begint aldus :
Tooneelspel heeft voorheene ons meer dan eens bedrogen
Met schijn van waerheit, en niet ongeluckig,h : want
Zoo wort de deught met vreught den vorsten ingeplant,
Al 't weereltlijck beloop naer 't leven afgeschildert,
Door spreeckende schildry.
Toneel is, volgens de vorst, „bedrog", dat wil hier zeggen : geen werkelijkheid ; toneel is niet „werkelijk waar", het is een sprekend schilderij en „naer
't leven afgeschildert". Toneel tenslotte „bedriegt" met een schijn van waarheid.
8 Zie de inleiding van deel 9 van de W.B. :

DR. J. F. M. STERCK, p. 8 vv.
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De filistijnse vorst zegt nogal wat over het wezen van het toneel. De vorstelijke
aanduidingen zijn zeker niet origineel filistijns, zijn in het algemeen niet eigen
of uitzonderlijk. Dat toneel waarschijnlijk moet zijn en dat het toneel lijkt op
de schilderkunst wisten Aristoteles en Horatius ook wel 9 . Dat het toneel de
deugd bevordert is eveneens een goede, klassieke opvatting. In dit artikel willen
we slechts de woorden van de Filistijn op zichzelf nog wat nader beschouwen.
1. Toneel is bedrog, in die zin dat wat de toeschouwer te zien krijgt geen
reele waarheid is, geen echte werkelijkheid. Toneelspelers spelen een verzonnen
werkelijkheid, die toch waarheid of de waarheid kan impliceren. Het is wat
Vondel graag en vaak noemt „verzieringe" 10, en tegenover deze term staat
geschiedenis, het werkelijk gebeurende en gebeurde, datgene wat in werkelijkheid
waar is.
2. Toneel heeft schijn van waarheid 11, toneel is dus waarschijnlijk. Het is
zonder meer duidelijk dat het woord waarschijnlijk dezelfde betekenis heeft in
de 17de eeuw als nu : een schijn van waarheid bezittend, op de waarheid
gelijkend. Maar er bestaat nog een andere mogelijkheid. Waarschijnlijk kan ook
betekenen : het ware, de waarheid (uit)schij nende 12.
3. Het toneel bevordert de deugd der vorsten op vreugdige wijze ; het nuttige
en aangename tegelijkertijd 13 . Dit geldt allereerst of uitsluitend voor de
tragedie 14 en dat de tragedie in de eerste plaats van betekenis is voor de
hooggeplaatsten : vorsten spelen op het toneel een grote rol en zij zullen er ook
het meeste baat bij hebben.
4. Toneel schildert, met de werkelijkheid als voorbeeld, het gebeuren in de
wereld af. Zo is toneel een sprekend schilderij, maar zeggen we met nadruk, dus
ook een schilderij met zeer reele of zelfs realistische trekken 15.
De realistische navolging van de werkelijkheid blijft een belangrijke leant van
de aristotelische mimesis, zowel voor het toneel als voor de schilderkunst : de
werkelijkheid en de waarheid van de historie en van de gebeurtenissen in het
heden zijn op zichzelf belangrijk.
Nog dit : dat toneel sprekende schilderkunst is, is de helft van de befaamde
uitspraak van Simonides want : schilderkunst is stomme poezie. Iedereen heeft
het volste recht dit een topos te noemen, als we maar bedenken dat een topos
weliswaar veelvuldig voorkomt, maar daardoor niets van de oorspronkelijke
betekenis hoeft te missen. Toneel is en blijft een schilderij, zoals men dat van
9 Het lijkt niet juist in deze voetnoot uitvoerig in te gaan op de plaatsen in ARISTOTELES'
Poetica en HORATIUS ' Ars Poetica, die over waarschijnlijkheid en nabootsing der werkelijkheid in literatuur en schilderkunst gaan. We verwijzen slechts naar de Poetica, XXV, 2,
II, i, 2 ; XV, 10, IX, 1, 4, 11.
Voor de Ars Poetica noemen we alleen de befaamde versregel 361.

1° Zie bijv. Vondels Toneelschilt,
IX, 383, regel 43.
11 Dezelfde regel als in noot 10.
12 Mijn materiaal over waarschijnlijk is tot nu toe te weinig om het bier te publiceren.
13 HORATIUS, Ars Poetica, vs 338.
14 ARISTOTELES, Poetica, IV, 8.
15 Ars Poetica, vs 36. PLUTARCHUS, Moralia,
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toeschouwersplaatsen kan aanschouwen en dat schilderij, naar de werkelijkheid
afgebeeld, is verrijkt met taal, met poezie. Visueel en auditief kan de toeschouwer zijn plezier krijgen en bovendien in deugd groeien.
De filistijnse vorst heeft nog veel meer op zijn hart, kort en bondig overigens :
1. Over de thema's van de tragedie : o.a. vorstenmoord (vs 673), wraak (vs
674), brandende hartstochten, zoals ook op wandtapijten te zien zijn, hier door
de vorst aangeduid met „hemelsche oogmuzijck" (vs 681). Fraai is de vergelijking van de tragedie met gobelins, muziek voor het oog, muziek voor kijkdieren zal later geformuleerd warden. En daarbij nog is het „hemelsch".
2. In vs 681 v roemt de vorst „de bloem van spreuck", die de goden meer behaagt dan wierook : de sententies van de tragedie, die korte, spreukachtige
samenvatting van de bedoeling van het stuk.
3. Toneel stut en steunt de staat door het slechte of te keuren, zonder dat
iemand persoonlijk wordt aangevallen. Juist deze algemene zedenkritiek is zeer
belangrijk geacht : daarin ligt het algemeen geldende van de tragedie (vs 685 vv).
4. De minachting van het toneel komt -voort uit domheid (vs 688).
5. Het laatste punt is van geheel ander kaliber (vs 689 v) : toneel verbergt
veel egyptische wijsheid, een wijsheid aangaande de natuur, wijsheid in de
hierogliefen verborgen. De vorst doelt hier, zeer in het algemeen, op verborgen,
dat is allegorische, wijsheid, zowel te vinden in het egyptische beeldschrift als
op het toneel.
Na deze nogal theoretische inleiding van de vorst, blij ft voor hem alleen
nog een practische moeilijkheid over : de tijd voor voorbereiding van het
toneel is te kart, en de priesters zouden bezwaar kunnen hebben tegen de
plaats : de tempel, en dan nog wel met een „blinde jood" in de hoofdrol.
De hogepriester heeft duidelijk een minder genuanceerd beeld van de betekenis
van het toneel (vs 783 vv) : eigenlijk voert hij maar een fraai uitgewerkt punt
ten tonele. De priester spreekt uiteraard van zijn godsdienstig standpunt uit.
Toneel is voor hem in de eerste plaats een opvoering die ter ere van de
goden gebeurt en een grote uitwerking heeft op het publiek. De toneeldichter,
die met „weetenschap" (vs 795) de godenverhalen tot een hecht toneelstuk
componeerde, bracht de toeschouwers in verrukking en deed hen de goden
toejuichen. Het welgeschreven stuk, naar de wetten (vs 803) gebouwd, activeerde
de relatie van goden en mensen. Zo is naast de priester het toneelbedrijf intermediair tussen hemel en aarde. Oak deze voorstelling van zaken is, dachten we,
alleen mogelijk als de klassieke tragedie bekend verondersteld wordt.
De hogepriester stemt met het voorstel van de vorstin in :
Wy zegenen het spel, Godt Dagons naem ten lof. (vs 805)

Zijn bezwaren komen eerst te voorschijn als hij beseft dat de voorstelling in
de tempel zich zal afspelen : daar is geen toneel (vs 803) en : kan Samson wel
toneel spelen ?
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Volgens de vorstin wel :
Wat speelde Samson niet ! hy worstelt, schermt en vecht,
En plagh den harnasdans te danssen,
(vs 819 v)

En :
zoo menighmael
Hy voor de godtskist diende, als zanger en korael,
Met eene harpe of fluite alle ooren wist te streelen.
(vs 821 vv)

Vs 824 geeft nog een fraai voorbeeld hoe Vondel vroeg, vroeger en later
met elkaar verbindt : de vorstin wil een „spel van zinnen" op laten vocren,
waarin „Wellust" en „Sterckheit" optreden.
In vs 840 spreekt de vorstin van een „stichtigh zinnespel".
Er zijn nog allerlei opmerkingen over het te spelen spel en wat daar bij
hoort : Samson zou „de kunst" aangeboren zijn (vs 859).
Het „kercktoneel" zal gebouwd warden (vs 872), tapijten, gordijnen en
muziekinstrumenten zullen bijeengebracht warden, en in vs 967 wil Samson dat
zijn tegenspeelster de stof „verzieren" zal voor het spel van zinnen.
Dat de „Koorwaerzeggerin" uit de offers voorspelt dat het hele plan een
kwalijke zaak is, kan de hogepriester niet tot andere gedachten brengen.
Voor ons is er geen reden het stuk verder te volgen en we besluiten met
enkele regels uit de rei der „Koraelen", vlak voordat Samsons ondergang
realiteit wordt :
Haelt uw hart op, gy genooden,
Die ten offermaeltijt zult
Samson zelf op treurtooneelen
Zien zijne eige treurrol speelen
Schrickt niet, zoo hy briescht en bruit.
(vs 1444 vv)

Zo had het moeten gaan : Samson speelt zichzelf, zijn eigen werkelijkheid,
zijn eigen deel van de geschiedenis.
Op de Slangenburg, lente
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KRONIEK

FENOMENOLOGIE EN LITERATUURSTUDIE
De literatuurwetenschap heeft zich evenals andere mens- en cultuurwetenschappen
(psychologie, sociologie, godsdienstwetenschap) herhaaldelijk voor een vernieuwing aan de fenomenologie geinspireerd en dit op verschillende niveaus. Zowel
binnen de literaire theorie als binnen de literaire kritiek, zijn er auteurs geweest
die door deze filosofische stroming beinvioed werden. Het is onze bedoeling in
deze kroniek een aantal werken te bespreken die juist de relatie fenomenologieliteratuurstudie kunnen verhelderen. Wij beperken ons tot de periode 1960-1975.
Maar zelfs dan is het onmogelijk alle werken te bespreken. We hopen echter
dat de keuze die we maakten u zal toelaten een inzicht te krijgen in het werk
van de belangrijkste denkers, die steeds opnieuw pogen vanuit de fenomenologie
de literatuur te benaderen. Tevens hebben we getracht de belangrijkste commentarierende werken in de bespreking op te nemen. De kroniek hebben we
onderverdeeld in drie delen. In een eerste deel zullen we een aantal filosofische
werken bespreken, die echter omwille van het onderwerp voor de literatuurstudie
belangrijk kunnen zijn. In een tweede deel blijven we stilstaan bij de literaire
theorie ; het derde onderdeel is aan de literaire kritiek gewijd. In een korte
inleiding warden enkele basiswerken over de fenomenologie voorgesteld.
* * *

Voor wie zich wil verdiepen in de fenomenologische beweging is het werk van
H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement (Den Haag, 1959, 19632,
19683, I + II 765 p.) een onmisbaar werkinstrument. Dit basiswerk dat de
fenomenologische beweging in haar dynamische groei en in haar complexiteit
behandelt is een goede introductie voor wie achteraf de werken zelf wil lezen.
De auteur bespreekt de belangrijkste boeken van de verschillende denkers, wijst
op hun ontwikkeling en op hun onderlinge samenhang en verscheidenheid.
Negatief is het feit dat de bibliografie vaak niet aangevuld werd in de latere
uitgaven en derhalve beperkt blij ft tot ca. 1955.
Van dezelfde auteur verscheen in 1972 Phenomenology in Psychology and
Psychiatry (Evanston, 1972). Ook bier warden de belangrijkste denkers tegen
de achtergrond van een hele stroming behandeld. Omdat men soms met begrippen ontleend aan de fenomenologische psychologie of psychiatrie de literaire
werkelijkheid probeert te verduidelijken – denk maar aan de tijdscategorieen
van E. Minkowski, of de mensvisie van L. Binswanger – kan ook dit boek voor
de literatuurwetenschapper interesssant zijn. Tenslotte willen we nog verwijzen
naar het boek van Dr. R. Bakker, De Geschiedenis van het fenomenologisch
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denken (Utrecht-Antwerpen, 1966), waarin de auteur op een vrij heldere manier

de belangrijkste fenomenologische wijsgeren en hun denkcategorieen tracht te
beschrijven.
Andere werken onderzoeken de bruikbaarheid van de fenomenologie voor de
menswetenschappen. In een reeks artikelen verzameld onder de titel Literature,
Philosophy and the social sciences (Den Haag, 1962), tracht M. Natanson,
een aantal fenomenologische begrippen die soms ook in de literatuurstudie of in
andere sociale wetenschappen aangewend worden te verduidelijken vooral dan
vanuit de filosofie van Husserl en van Sartre.
M. Roche, Phenomenology, Language and the social sciences (Londen-Boston,
1973) onderzoekt de vernieuwing in psychologie en sociologic vanuit de fenomenologie en de taalanalyse. Zijn verdienste ligt vooral in de confrontatie van
deze twee bewegingen met behaviourisme, freudianisme en Gestaltpsychologie.
Omwille van het theoretisch karakter kan dit boek ook interessant zijn voor de
literatuurstudie.
* * *

I. Filosofie en literatuur.
In dit filosofisch deel blijven we stilstaan bij enkele werken van belangrijke
fenomenologische wijsgeren die invloed gehad hebben op de literatuurstudie :
Husserl, Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty.
Het werk van Husserl is nog niet volledig gepubliceerd. Regelmatig verschijnen
dan ook in de reeks Husserliana posthuum werken van hem. Deze geschriften
zijn echter slechts voor filosofisch geschoolden toegankelijk. Het aantal commentaren op dit bijzonder omvangrijk oeuvre die voor de literatuurstudie belangrijk
kunen zijn is eerder Bering met uitzondering van de artikels die aandacht besteden aan Husserls visie op de taal of op de verbeelding. Wij vermelden
H. Hulsmann, Zur Theorie der Sprache bei Edmund Husserl (Munchen, 1964).
Interessant en vrij toegankelijk is het boek van M. Saraiva L'imagination selon
Husserl, Phaenomenologica 34 (Den Haag, 1970). Husserls visie op de verbeelding wordt later terug opgenomen en herdacht door Sartre en R. Ingarden. De
schrijfster probeert Husserls opvatting uit te werken aan de hand van drie
begrippen : presentificatie, intuitie en neutraliteit. De vergelijking tussen Sartre
en Husserl is minder goed geslaagd. De twee volgende artikels refereren directer
naar kunst en literatuur : Schmidt Hermann, Der Horizontbegriff Husserls in
Anwendung auf die arthetische Erfahrung (Zeitschrift fur Philosofische Forschung, 1967 (21)). Aan de hand van een commentaar op een gedicht van

MOrike probeert de schrijver Husserls horizontbegrip te verduidelijken. Het
horizontbegrip speelt vooral in de fenomenologische hermeneutiek een vrij belangrijke rol. Keimar Justendia, Consciousness and its correlatives Eliot and
Husserl (Philosophical Phenomenological Research, 1967-68 (28)), zoekt naar
verwantschap in het denken van Husserl en van de criticus T. S. Eliot. Het
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laatste artikel E. Holenstein, Jacobson and Husserl. Em Beitrag zur Genealogie
des Strukturalismus (Tijdschrift voor Filosofie, 1973), overschrijdt reeds ten dele
het fenomenologisch perspectief en peilt naar de kiemen van een nieuwe beweging. Omdat Jacobson de literatuurstudie op een indringende wijze beinvloed
heeft, leek het ons nuttig dit artikel te citeren.
Heidegger zou de fenomenologie herorienteren naar een fenomenologisch
existentialisme. In de jaren zestig verschijnen er heel wat herdrukken van zijn
werken. Voor wie zich wil inwerken in de filosofie van Heidegger verwijzen
we naar S. IJsseling, Heidegger, Denken en danken, geven en zijn (Antwerpen, 1964) en naar Otto Ptiggeler : Martin Heidegger. De weg van zijn denken
(Utrecht-Antwerpen, 1969).
Omdat Heidegger zelf veel over kunst schrijft zijn er ook heel wat commentaren die zich richten naar deze dimensie in zijn werk. J. Sadzik, EsthOtique de
Martin Heidegger (Parijs, 1963), geeft een beschrijvende analyse van de verschillende esthetische problemen die in het werk van Heidegger aangeraakt
worden vooral aan de hand van Der Ursprung des Kunstwerks', `Holzwege,
'Erlauterungen zu HOlderlins Dichtung'. Hij poogt hierbij zo dicht mogelijk de
Duitse tekst te benaderen, en telkens ook tracht hij deze esthetische beschouwingen te situeren in het hele filosofische denken. In een laatste kritisch hoofdstuk
probeert hij de tegenstelling tussen Heidegger en de traditionele filosofie te
relativeren. Hij toont tenslotte ook aan dat men de hele esthetica van Heidegger
niet kan losdenken van zijn Zijnsfilosofie. Enigszins parallel met dit werk loopt
de studie van L. Van de Water, Het Stichten van de Waarheid (Antwerpen,
1970). Ook deze auteur wijst op de innerlijke verwevenheid van kunst en Zijn in
het denken van Heidegger. Heidegger ziet de kunst en het kunstwerk als „wijzen
van zijnsontsluiting". Het kunstwerk ontsluit dan de waarheid van het Zijn als
een strijd van onverborgenheid en verborgenheid, van wereld en aarde. In het
boek wordt aandacht besteed aan de evolutie in het denken van Heidegger over
kunst. In zijn kritiek wijst de auteur op een gebrek aan belangstelling voor het
„Schone".
Interessanter voor de literatuurstudie dan deze wijsgerige beschouwingen over
de kunst, zijn de bedenkingen bij Heideggers hermeneutiek die voor de literaire
kritiek van uitzonderlijke betekenis was. In een artikel : Heidegger als interpretator. Bouwstenen voor een filosofische hermeneutiek (Tijdschrift voor filosofie, 1967), tracht S. IJseling de kritiek vanwege de filologen en historici op
Heideggers interpretatie van Griekse teksten te relativeren. Men dient Heidegger
op de eerste plaats te zien als een filosoof die in dialoog treedt met de geschriften
van anderen, die voor hem een uitnodiging tot luisteren en meedenken vormen.
De Amerikaanse auteur R. E. Palmer probeert in zijn boek Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey Heidegger and Gadamer (Illinois,
1969), de continulteit in de Duitse hermeneutiek aan te tonen. Omdat hij schrijft
voor een lezerspubliek dat vaak minder vertrouwd is met de Westerse wijsbegeerte moet hij de gedachten eenvoudig en helder vertalen. Het hoofdstuk
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over Heidegger beperkt zich niet tot een analyse van `Sein und Zeit' maar
onderzoekt ook de ontwikkeling van de hermeneutische gedachte in de latere
geschriften. Palmer besteedt bovendien bijzonder veel aandacht aan de verschillende commentaren op kunst en poezie.
Hermeneutische Philosophie, Herausgeber 0. Poggeler (Munchen, 1972) is
bedoeld als een tekstboek voor seminarieoefeningen. Het bock bevat o.m. teksten
van Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ritter, Apel, Habermas, Ricoeur enz. In de
inleiding besteedt Poggeler vooral aandacht aan Sein und Zeit. Hij tracht
Heideggers leer in te kaderen in de vroegere hermeneutische traditie. Verder
wijst hij op de toepassingen in de verschillende disciplines : politieke en sociale
wetenschappen, pedagogie en ook op het belang van de theologische hermeneutiek
voor het denken.
Een veelbelovende titel heeft het boek van K. Muller-Vollmer, Towards a
phenomenological theory of literature (Den Haag, 1963). De auteur wijst op
de ontwikkeling in de literatuurstudie van externe benadering naar interne.
Twee mensen liggen aan de basis van deze beweging : Dilthey en Heidegger.
Muller-Vollmer tracht nu aan te tonen dat in de vroegste poetica van Dilthey
reeds alle elementen aanwezig waren om tot een werkimmanente benadering te
komen, m.a.w. dat hier reeds de kiem aanwezig is van een fenomenologische
benadering.
L. L. Duroche in Aspects of Criticism. Literary Study in Present-Day Germany
(Parijs-Den Haag, 1967), probeert de invloed van Heidegger op de hedendaagse
Duitse kritiek na te gaan. Heidegger veroorzaakte een Copernicaanse revolutie
in het wijsgerige denken. Ook in de literatuurstudie wekte hij de aandacht door
zijn visie op dichten en denken, door zijn aandacht voor de taal en door zijn
opvatting over Dichtung'. Toch meent Duroche dat Heidegger niet doordringt
tot de essentie van het literaire werk. De bijdrage van Heidegger ziet hij dan
eerder als een hulpwetenschap. De existentiele categorieen van Heidegger kunnen
gebruikt warden bij de interpretatie van een boek. Ze kunnen een schakel
vormen tussen de biografie en het werk van de auteur. Verder is Heidegger ook
belangrijk voor de literatuurstudie omdat hij de methodologische discussies op
gang tracht. In een volgend deel van het boek blijft Duroche stilstaan bij het
werk van E. Staiger en J. Pfeiffer, twee critici die zich inspireerden aan de leer
van Heidegger. M. Murray, Modern Critical Theory, A Phenomenological Introduction (Den Haag, 1974) probeert op een enigszins parallelle wijze te zoeken
naar de basiselementen voor een vernieuwde literaire kritiek in het oeuvre van
Heidegger. Boeiend is vooral zijn uitgangspunt : Murray wil de kritiek bevrij den
van het estheticisme van New Critics en Chicago Critics die de dichotomie tussen
vorm en inhoud blijven poneren en de waarheidsvraag uit de weg gaan.
Heideggers taalvisie zal deze tegenstelling kunnen overbruggen. De auteur blijft
ook stilstaan bij Husserl, Ingarden en Sartre. Deze denkers worden echter vrij
stiefmoederlijk behandeld. Ook mist de schrijver de kritische ingesteldheid tegenover het werk van Heidegger, die we wel aantroffen bij L. L. Duroche.
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In aansluiting met de filosofie van Heidegger kunnen we ook het werk van
W. Biemel situeren, Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart, Phaenomenologica 28 (Den Haag, 1968). Het boek bevat een aantal interpretaties van
verhalen van Kafka, een analyse van Proust en van het abstracte werk van
Picasso. De auteur poogt te komen tot wat hij noemt Deutung' d.i. een interpretatie die vooral de existentiele waarheid van het kunstwerk aan het licht laat
komen. De analysen van Kafka's verhalen zijn waardevol maar ze verwaarlozen
de vormgeving van de literaire kunstwerken. Bij de ontleding van 'A la recherche
du temps perdu' heeft de auteur wel oog voor het vormelijk aspect. Hij meent
dat Proust vooral door middel van de herhaling de tijd concreet zal voorstellen.
Biemel bespreekt dan acht variaties van de herhaling om deze stelling te bewijzen. Uit de analyse blijkt zijn vertrouwdheid met de moderne romantheorie.
Bollnow tenslotte vond inspiratie in Heideggers `Sein und Zeit' om een
existentiele analyse van de ruimte te maken. Mensch und Raum (Stuttgart, 1963)
is veel concreter dan het filosofisch werk van Heidegger. Het is een paging om
de ruimte te interpreteren vanuit de aanwezigheid van de mens. De auteur doet
vrij vaak beroep op literaire teksten om zijn stellingname te illustreren, en
daardoor wordt zijn boek tevens interessant voor de interpretatie van literaire
werken.
Sartre, de derde filosoof die we hier behandelen blijft nog zeer aktief in de
periode 1960-75. We kozen alleen die werken die direct verband houden met
literatuur : Situations IV, Portraits (Parijs 1964) ; Situations /X, Mélanges
(Parijs, 1972). Beide bundels bevatten ook artikelen over kunst en literatuur.
Van zijn hand verscheen nog L'Idiot de la Famille I en II (Parijs, 1972), een
uitgebreid portret van G. Flaubert.
Interessant voor het Nederlands taalgebied zijn ook de vertalingen : What is
literatuur (Amsterdam, 1968) en Het imaginaire (Meppel, 1969). Over Sartre
verschijnt heel wat. We blijven stilstaan bij die werken die voldoende aandacht
besteden aan de fenomenologische periode van deze auteur.
E. F. Kadin, An Existentialist Aesthetic. The theories of Sartre and MerleauPanty (Madison, 1962). De schrijver probeert Sartres estetische opvatting te
plaatsen in een historische context (vgl. met Alain) en tevens begrijpelijk te
maken voor de Amerikaanse lezer door vergelijkingen met 'New Critics', C. I.
Lewis e.a. De studie beperkt zich tot de eerste werken over de verbeelding en
`Situations II'. De literaire kritiek van Sartre zoals we die kennen uit `Baudelaire'
en 'Saint Genet' komt nauwelijks aan bad. Door het groat aantal verwijzingen
mist het boek vaak de nodige helderheid. In 1968 verscheen van L' Arc een
Sartre nummer. The Journal of the British Society for Phenomenology heeft in
1970 een bijzonder nummer aan Sartre gewijd waarin enkele interessante artikels
o.m. van M. Grene, Ph. Thody en C. Smith. Zeer waardevol leek ons ook de
bundel Sartre, A Collection of Critical Essays, ed. by Mary Warnock (New York,
1971). Deze verzameling bevat heel wat artikelen die direct het literair-kritisch
oeuvre van Sartre belichten. I. W. Alexander schetst in zijn bijdrage The Phenome141

nological Philosophy in France. An analysis of its themes, significances and impli-

cations, de achtergrond waartegen met het werk van Sartre dient te interpreteren.
Vooral de artikels van H. Wardman, Sartre as Critic en van 0. Hahn, Sartre's
literary Criticism slagen erin de vrij ontoegankelijke werken zoals Baudelaire en
Saint Genet enigszins inzichtelijk te maken. Een tweede verzamelbundel Les Critiques de notre temps et Sartre (Parijs, 1973) bevat korte stukjes van bekende critici
(Simonne de Beauvoir, S. Doubrovsky) over de mens Sartre en over zijn werk.
Ook hier is een onderdeel aan literaire kritiek gewijd, vooral dan aan `L'Idiot de
la famine'. Het boekje bevat ook een interessante systematisch geordende bibliografie van Franse en Engelse werken over Sartre.
De bij drage van F. Jameson, Three Methods in Sartre's literary criticism in
Modern French Criticism from Proust and Valery to structuralism, Ed. by K.
Simon (Chicago, 1972) zouden we een synthetiserend artikel kunnen noemen
dat duidelijk de verschillende fazen in Sartres denken over literatuur tracht
weer te geven. Het meesterwerk op dit gebied is echter het lijvige boek van
B. Suhl, Sartre, un philosophe critique litt graire (Parijs, 1971). Deze studie, het
resultaat van een doctoraatsthesis is bijzonder goed gedocumenteerd. In een
algemene inleiding situeert de auteur Sartres denken. Hij volgt dan de auteur
doorheen de verschillende fazen : de fenomenologie en de eerste werken, de
existentiele psychoanalyse in de biografische studies, de theoretische beschouwingen die hem leiden naar een marxistische antropologie. De leesbaarheid wordt
echter geschaad door het zeer groot aantal citaten. Het boek is tevens voorzien
van een uitgebreide bibliografie.
Ook van Merleau-Ponty verschijnen er na '60 nog heel wat geschriften meestal
posthuum. Signes (Parijs, 1960) ; L'Oeil et l'Esprit (Parijs, 1964) ; Le visible
et l'invisible (Parijs, 1969) en La prose du monde (Parijs, 1969). In dit laatste
boek, dat onafgewerkt bleef, tracht de auteur het mysterie van de taal, vooral
dan de expressieve taal verder te ontsluieren.
Van R. C. Kwant verschenen verscheidene studies over Merleau-Ponty. Een
algemene kennismaking met de verschillende thema's en met de ontwikkeling
van zijn denken vinden we in R. C. Kwant, De wfsbegeerte van Merleau-Ponty
(Utrecht-Antwerpen, 1968). Mens en Expressie in het licht van de wijsbegeerte
van Merleau-Ponty (Utrecht-Antwerpen, 1968) van dezelfde auteur, tracht een
aantal aspecten van het fenomeen expressie in het denken van Merleau-Ponty
verder te omschrijven.
Het artikel van N. Oxenhandler, Literature as Perception in the work of
Merleau-Ponty, in Modern French Criticism from Proust and Valery to Structuralism, Ed. by K. Simon (Chicago, 1972), benadrukt het belang van MerleauPonty voor de literatuurstudie. Deze filosoof, die zelf een poetische taal hanteert,
brengt door zijn beschouwingen en beschrijvingen de lezer tot een beter begrip
van kunst en literatuur. Het kunstwerk wordt dan getuige van de menselijke
aanwezigheid en teken van intersubj ectiviteit.
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L. Fontaine-De Visscher, Phenomene ou Structure ? Essai stir le langage chez
Merleau-Ponty (Brussel, 1974). De schrijfster is ervan overtuigd dat MerleauPonty de grenzen van de fenomenologie raakt. In zijn taaldenken ziet ze een
duidelijke ontwikkeling. Onder invloed van de Gestaltpsychologen en van de
linguistiek van F. de Sausure komt Merleau-Ponty tot de notie 'structure' en hij
hoopt op die manier de dichotomie tussen subject en object te kunnen overstijgen.
D. Van Groenwegen, Merleau-Ponty en de Sausure (Tijdschrift voor Filosofie,
1975), behandelt op een heldere en beknopte wijze dezelfde problematiek.
Aansluitend bij het werk van M. Merleau-Ponty verwijzen we nog naar Knut
Haneborg, The study of Literature (Oslo, 1967). De schrijver vertrekt van de
probleemstelling : de niet-wetenschappelijkheid van de literatuurstudie. Toch
neemt de literatuur een bijzondere plaats in ten opzichte van wetenschappen en
filosofie. De literatuur licht immers de mens in over zichzelf. Elk literair werk
bevat de neerslag van een pre-reflexieve ervaring die aan de wetenschap ontsnapt.
Elk literair werk kunnen we zien als een soort 'life-world'.
De begrippen pre-reflexieve ervaring en leefwereld zijn erg belangrijk in het
wijsgerig denken van M. Merleau-Ponty.
Tenslotte verwijzen we ook nog naar het eerder vermelde boek van E. F.
Kaelin, An Existentialist Aesthetic. The theories of Sartre and Merleau-Ponty
(Madison, 1962).
* * *

II. Literaire theorie.

De meeste werken die we tot nog toe besproken hebben horen in feite nog
thuis in de filosofie. Alleen voor Sartre kan men een uitzondering maken
omdat deze filosoof ook als criticus werkzaam was. Vanuit de fenomenologische
filosofie ging echter een stimulans uit om de literatuurstudie te vernieuwen. Op
literair-theoretisch niveau zal men zich dan bezinnen over het wezen van de
literatuur en van het literaire kunstwerk (Ingarden, Dufrenne), of over de
methode, meer speciaal de hermeneutiek (Gadamer, Leibfried).
Vooraleer we het werk van de belangrijkste denkers bespreken, willen we even
blijven stilstaan bij enkele interessante overzichtswerken.
Manon Maren-Grisebach, Methoden der Literaturwissenschaft (Bern, 1970)
behandelt naast verschillende andere benaderingswijzen ook de fenomenologische
en de existentiele. Interessant is haar studie vooral omdat ze de belangrijkste
fenomenologische begrippen die in de literatuurstudie geintroduceerd werden
tracht te omschrijven en te verduidelijken, zo bijv. fenomeen, fenomenologie,
reduktie, intentionaliteit enz. Bovendien bewijst ze een inzicht te hebben in de
complexiteit van de fenomenologische beweging, wanneer ze de mogelijkheden
en grenzen van een dergelijke benadering onderzoekt. In haar bespreking van
de existentiele methode wijst ze vooral op de nieuwe houding van de criticus
en op het belang en de aantrekkelijkheid van de existentiele themata.
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Ook J. Hermand bespreekt in Synthetisches interpretieren. Zur Methodiek der
Literaturwissenschaft (Munchen, 1968) o.m. kort de vernieuwing die van de
fenomenologische beweging uitging.
B. & W. Flach, Zur Grundlegung der Wissenschaft von der Literatur (Bonn,
1967) wijzen in hun korte studie op het belang van de hermeneutiek voor de
literatuurstudie. Deze filosofische benadering is de enige methode die de wetenschappelijkheid van de literatuurstudie kan waarborgen. In hun beschrijving van
de hermeneutiek maken ze een onderscheid tussen de basismomenten (tekstkritiek, bronnenkritiek, immanente verklaring) en de ondergeschikte momenten
(linguistiek, ethetika, hulpwetenschappen).
Bijzonder interessant als kennismaking met de fenomenologische hermeneutiek
is verder het artikel van J. Hauff in Methodendiskussion, Arbeitsbuch zur
Literaturwissenschaft (Frankfurt a/Main, 1971).
Deze auteur schetst op een boeiende wijze de hermeneutische beweging in
Duitsland van Schleiermacher, over Dilthey en Gadamer naar Habermas.
II.1. Binnen de fenomenologisch georienteerde literatuurstudie blij ft R. Ingarden
de belangrijkste denker. Van hem verscheen in 1930 Das Literarische Kunstwerk.
Het was echter pas de tweede herwerkte uitgave van 1960 die voor een doorbraak
zorgde in het Westen. In dit boek tracht de Poolse denker een aantal ideeen
van Husserl kritisch toe to passen op het literair kunstwerk. Het `eidos' van het
kunstwerk omschrijft hij dan als een polyfoon geheel van op elkaar afgestemde
lager'. Na 1960 verschijnen nog belangrijke Poolse werken in het Duits. Untersuchungen zur Ontologie der Kunst (Tubingen, 1962) is het meest filosofisch
werk. Vom Erkennen des literarische Kunstwerks (Tubingen, 1968) steunt vooral
op de Intentionaliteitsgedachte'. Hier zal Ingarden de kennisname van de lezer
met het boek bestuderen en aandacht besteden aan de diverse benaderingswijzen.
De actualisering in de leesakt staat nu centraal. Erlebnis, Kunstwerk und Wert
(Tubingen, 1969), is een verzameling artikelen die vooral verband houden met
de evaluatie van het kunstwerk. In dezelfde periode schreef Ingarden ook een
aantal artikelen die deze problematiek behandelen : De la connaissance de l'ceuvre
litteraire (Archives Philosophiques, 1968 (31)) en Betrachtungen zum Problem
der Objectivirat, (Zeitschrift Mr Philosophische Forschung, 1967). Posthuum
verscheen tenslotte van hem nog Gegenstand und Aufgaben der Literaturwissenschaft (Tubingen, 1976), herausgegeben von Klaus Baumgartner und Peter von
Matt. Het titeldragend artikel verscheen in het Pools als een aanhangsel bij
`Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks'. Het is een zeer helder geschreven
tekst die kort de essentie van Ingardens visie over de receptie van het literaire
kunstwerk weergeeft. Het boek bevat ook een discussie van Ingarden met Prof.
Markiewicz naar aanleiding van 'Das literarische Kunstwerk'. Deze bijdrage is
interessant omdat Ingarden bier een aantal concrete passages uit zijn toch vrij
moeilijk werk verduidelijkt. Bovendien is dit boek ook voorzien van een degelijke
inleiding, waarin niet alleen de verschillende artikels gesitueerd warden in het
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oeuvre van Ingarden, maar waarin de auteurs eveneens Ingarden trachten te
plaatsen tegenover andere fenomenologische denkers zoals Heidegger en Gadamer. Voor een volledige bibliografie van Roman Ingarden tot 1965 verwijzen
we naar Bibliografia Praz Filosoficznych Romana Ingarden, 1915-1965, Odbitka
z Ksiakzki R Ingarden, (Studi z esteryki, II, 495-527).
Een overzichtsartikel, dat helder Ingardens opvattingen over het literair kunstwerk weergeeft is de tekst van G. Knuvelder, Roman Ingarden in memoriam
(Raam, 1970 (68)). Ook H. Rudnick, Roman Ingarden's Aesthetics of Literature
(Colloquia Germanica, Bern, 1974), brengt een goede synthese van Ingardens
visie.
De laatste j aren verschenen ook een aantal studies die in het oeuvre van
Ingarden aanknopingspunten zoeken met andere nieuwe stromingen zoals taalanalyse, structuralisme enz. We verwijzen in dit verband naar G. Kung, Ingarden
on language and Ontology. A comparism with some trends in Analytic Philosophy
(Analecta Husserliana II, Dordrecht, 1972) H. Parret, Roman Ingarden, Taalfilosofische perspectieven in het werk van Roman Ingarden (Tijdschrift voor
Filosofie, 1971 (33) ) . Zoran Konstantinovic, Ueber Ingarden hinaus. Forschungs-

geschichtliche Hinweise des phanomenologischen Ansatzes in der Literaturwissenschaft (Zeitschrift f fir Literaturwissenschaft and Linguistik, 1975), verschilt van
de vorige artikels omdat deze auteur de fenomenologie niet wil overstijgen maar
binnen haar grenzen zoekt hoe denkers het werk van Ingarden voortgezet hebben.
Het artikel is slechts een korte samenvatting van zijn boek Phanomenologie tend
Literaturwissenschaft (Munchen, 1973). Dit boek dat gestructureerd is volgens
het polyfoon model dat Ingarden in 'Das literarische Kunstwerk' beschrij ft toont
aan hoe bepaalde inzichten van Ingarden weerklank vonden in de literairwetenschappelijke kringen en verder uitgewerkt werden. In de laatste hoofdstukken probeert hij aanknopingspunten te vinden tussen fenomenologie en
andere stromingen zo bijv. Marxistische benadering.
Het concreet verwerken van de intentionaliteitsgedachte in zijn studie over de
rol van de lezer was vooral vruchtbaar voor de receptie-esthetica.
W. Iser, Die Appellstruktur der Texte, Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung Literarischer Proza (Konstanz, 1970) zal Ingardens ideeen verder uitwerken.
Van dezelfde auteur verscheen ook een heldere analyse van het leesproces in al
zijn verschillende aspecten : W. Iser, The reading Process : A phenomenological
Approach (New Literary History, 1972 (III)).
In het Nederlands taalgebied zal F. C. Maatje zijn Literatuurwetenschap
(Utrecht, 1970', 1971 2, 19743 ) verderbouwen op Ingardens inzichten.
Het essentialisme van Ingarden vinden we in het Franse taalgebied terug bij
M. Dufrenne. In de lijn van zijn basiswerk Phanomanologie de l'experience
esthetique (Parijs, 1953) schrij ft hij Le Poetique (Parijs, 1963), een studie
van het poetische. Van Dufrenne verschijnen nog een aantal artikelen over
kunstervaring en literatuur. Critique litteraire et Phenomenologie (Revue international de Philosophie, 1964). In Structure et Sens, La critique litteraire (Revue
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d'Esthetique, 1967) en in Les a priori de ?imagination (Surrealismo e Simbohsmo,

Milaan 1965), stelt hij de fenomenologische benadering tegenover de structuraIistische. In 1966 verschijnt in de reeks Phaenomenologica van M. Dufrenne de
bundel pions (Den Haag, 1966), een verzameling opstellen over o.m. Sartre,
Merleau-Ponty, Bachelard e.a. Esthótique et Philosophie (Parijs, 1967) sluit aan
bij de eerste werken. Pour l' homme (Parijs, 1968), is een verzameling artikelen
over taal, structuralisme, marxisme, psychoanalyse.
Een aantal ideeen van Dufrenne worden door M. Janssens verwerkt in De
Schaduwloper (Leuven, 1967).
Tot besluit een kleine opmerking. Vaak verwijst het woord fenomeen of
fenomenologie in een titel naar een essentialistische houding. Men tracht het
wezen, het eidos van een bepaald literair aspect of van een genre weer te geven.
Een voorbeeld van een dergelijke studie is het werk van L. Giesz, Das Phiinomen
des Kitsches (Munchen, 1967) ; en van dezelfde auteur, Die Phiinomenologie
des Kitsches (Munchen, 1971). Bij C. De Deugd, Het metafysisch grondpatroon
van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid (Groningen, 1966), verwijst de term daarentegen naar de beschrijvende
methode die de auteur toepast en waarvoor hij zich eveneens op Husserl beroept.
11.2. De Duitse hermeneutische traditie wordt vooral onder invloed van Heidegger
nieuw leven ingeblazen. Zijn interpretatie van de hermeneutische cirkel zal door
H.-G. Gadamer verder uitgewerkt worden, in H.-G. Gadamer, Wahrheit und
Methode (Tubingen, 1960). Hoewel Gadamer voor zijn interpretatieleer niet
vanuit de esthetische ervaring vertrekt, toch besteedt hij heel wat aandacht aan
de interpretatie van het kunstwerk, dat hij ziet als een gesloten wereld die zich
onttrekt aan de alledaagse werkelijkheid en zijn zin met zich meedraagt. Ook zal
hij de nadruk leggen op de ontmoeting tussen kunstwerk en lezer. Het hermeneutisch ideaal omschrijft hij dan als `Horizontverschmelzung'. Van dezelfde auteur
verscheen ook Kleine Schriften (Tubingen, 1967, I + II). Het eerste deel
Philosophie Hermeneutik is een verzameling theoretische opstellen waarvan de
meeste reeds vroeger gepubliceerd werden. Slechts enkele zijn interessant voor de
studie van de literatuur : Mensch und Sprache', Ithetorik, Hermeneutik und
Ideologiekritik' waarin een aantal discussiepunten uit W/ahrheit und Methode
verduidelijkt worden. Het tweede deel Interpretationen bevat naast theoretische
bijdragen over de interpretatie van kunstwerken ook enkele concrete beschouwingen over teksten van HOlderlin, Rilke, Immermann. De interpretaties zijn
vaak ontgoocheld, omdat Gadamer er steeds op uit is am Waarheid' te vinden.
De eigen literariteit van het ceuvre wordt hierdoor dikwijls verwaarloosd. Van
Gadamer verscheen ook IVer bin ich und wer bist Du, in Ueber Paul Celan
(Frankfurt, 1970). Hij verzorgde tenslotte een zeer leesbare inleiding voor
Heideggers tekst Der Ursprung des Kunstwerks (Stuttgart, 1970). Over het werk
van Gadamer verschenen enkele degelijke studies. Als kennismaking is het boek
van J. Vandenbulcke, Hans-Georg Gadamer, Een filosofie van het interpreteren
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(Brugge, 1973), uitstekend. De auteur slaagt erin de lezer stapsgewijze in de
vrij gesloten tekst van Gadamer in te leiden. J. Vandenbulcke wijdt ook een
artikel aan de uiteenlopende visies van Gadamer en E. Betti : Betti-Gadamer, Een
hermeneutische controverse, (Tildschrift voor Filosofie, 1970).
De Amerikaan E. D. Hirsch stelt zich vrij kritisch op in Gadamers Theorie
der Interpretation, Prinzipien der Interpretation (Munchen, 1972). Tegenover
Gadamers `Horizontverschmelzung' stelt hij twee begrippen : 'meaning' (een
vaste betekeniskern) en 'significance' (betekenisaspecten die varieren naargelang
de interpretator). Dezelfde visie wordt ook helder uiteengezet in Three Dimensions of Hermeneutics (New Literary History, 1972).
Zich steunend op recente Marxistische denkers tracht H. Schlaffner in Die
Entstehung des Hermeneutischen Bewusstseins (Lili, 1975), aan te tonen dat
Gadamers visie op de traditie verkeerd is.
Binnen de fenomenologische beweging zelf echter kwam de meest fundamentele kritiek van E. Leibfried, die de fenomenologische basis van H.-G. Gadamers
boek in vraag stelt. In Kritische Wissenschaft vom Text. Manipulation, Reflexion,
Transparente Poetologie (Stuttgart, 1970), werkt hij een nieuwe tekstwetenschap
uit op basis van Husserls filosofie. Leibfried meent dat Gadamer en Staiger, die
zich inspireren bij Heidegger het bewustzijn verwaarlozen en dat ze bepaalde
Husserliaanse gegevens zoals Horizon en Habitus verkeerd interpreteren. De
theoretische fundering van zijn nieuwe tekstbenadering en de kritiek op de
andere stromingen zijn niet alleen interessant maar ook helder uitgewerkt.
Minder geslaagd vonden we de praktische toepassingen. Hier wordt pas duidelijk
hoezeer het subjectivisme hoogtij viert in de visie van E. Leibfried. Een tweede
boek van Leibfried is eveneens geinspireerd op het werk van Husserl. In Identitãt
und Variation. Prolegomena zur kritischen Poetologie (Stuttgart, 1970), probeert
de auteur, steunend op het beginsel van eidetische reduktie opnieuw samenhang
te brengen in de complexiteit van literaire werken en genres. In Interpretation
(Munchen, 1973), tracht hij op eenvoudige wijze aan de hand van enkele
Kafka-interpretaties van eenzelfde fragment, het begrip `methodenpluralisme' te
verduidelijken. Op dit onderwerp komt de auteur terug in Methoden und ihre
MV ägliche Vermittlung (Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik,

1975).
Heide Giittner, Logik der Interpretation, Analyse einer Literaturwissenschaftliche Methode unter kritische Betrachtung der Hermeneutik (Munchen, 1973),
onderzoekt de ontwikkeling van het cirkelbeginsel bij Schleiermacher, Gadamer
en Apel. Het boek is echter vrij moeilijk toegankelijk. Van dezelfde schrijfster
verscheen in het bijzonder nummer van Zeitschrift fur Literaturivissenschaft und
Linguistik, Probleme einer Logik der Interpretation (Lili, 1975).
H. R. Jauss verwerkte een aantal ideeen van H.-G. Gadamer in Literaturgeschichte als Provokation (Frankfurt a/Main, 1970). De visie op de traditie
als Wirkungsgeschichte' dient als uitgangspunt om een vernieuwing in de
literatuurgeschiedenis door te voeren. Een vertaling van de belangrijkste hoofd147

stukken verscheen ander de titel Literary History a challenge to Literary Theory
(New Literary History, 1970).
Dat G.-H. Gadamer inspirerend werkte kunnen we ook opmaken uit het
huldeboek dat hem opgedragen werd bij zijn 70ste verjaardag Hermeneutik und
Dialektik, Aufs:dtze I, Methode und Wissenschaft Lebenswelt und Geschichte ;
Aufsãtze II, Sprache und Logik, Theorie der Auslegung und Probleme der
Einzelwissenschaften (Tubingen, 1970). Vermeldenswaard zijn de bijdragen van
a.m. K. LOwith, P. Ricoeur, J. Habermas, K.-0. Apel.
* * *

111. Van de theorie naar de kritiek.
III.1. De invloed van de fenomenologie was in het Duitse taalgebied het
duidelijkst in de `Werkinterpretation'. Deze beweging bereikte reeds kart na
WO II een hoogtepunt. Enkele auteurs bleven echter ook na 1960 publiceren.
Van E. Staiger verschijnt Stilwandel (Zurich), 1963). In dit boek raakt hij de
grenzen van de werkimmanente benadering. Bepaalde problemen, zoals bijv. de
opeenvolging van historische perioden ontsnappen aan de interpretatie. Vandaar
dat deze dient aangevuld te worden door `commentaar', zodat de grotere historische samenhang niet te loor gaat. Ook in Geist und Zeitgeist (Zurich, 1964)
tracht hij het belang van de historische rijkdom aan te tonen.
Peter Salm, Three modes of Criticism, The literary Theories of Scherer, Walzel
and Staiger (Cleverland, 1968) bespreekt vrij genuanceerd de werken van
Staiger. Hij volgt hem in zijn evolutie en blijft kritisch tegenover de betekenis
van E. Staiger.
J. Pfeiffer, die directer aanleunt bij E. Husserl, publiceert na 1960 een
verzameling artikels, Dichten, Denken, Glauben (Munchen-Hamburg, 1967).
L. L. Duroche, Aspects of Criticism, Literary Study in Present-Day Germany
(Parijs-Den Haag, 1967), bespreekt de kritiek van E. Staiger en van J. Pfeiffer.
Naar zijn mening is Pfeiffer er het best in geslaagd am de fenomenologische
beginselen voor de literatuurstudie bruikbaar te maken.
Die Werkinterpretation (Damstadt, 1967), is een verzamelbundel van klassiek
geworden apstellen van a.m. E. Staiger, E. Auerbach, H. Meyer. Ook in Methoden
der deutschen Literaturwissenschaft, Victor SmegaC, (Frankfurt a/Main, 1971),
worden teksten van fenomenologisch geinspireerde critici opgenomen.
Leerrijke commentaar op de hele beweging vinden we in K. 0. Conrady,
Einfrihrung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft (Reinbek bei Hamburg,
1966) en in A. Klein & J. Vogt, Methoden der Literaturwissenschaft II Literaturgeschichte und Interpretation (Dusseldorf, 1971).
Het meest volledige werk is dat van L. Pollmann, Literaturwissenschaft und
Methode (1 + II), (Frankfurt a/Main, 1971), een boek dat towel de auteurs
uit het Germaanse als die uit het Romaanse taalgebied bespreekt.
148

111.2. Voor wat het Franse taalgebied betreft, beschikken we over heel wat
overzichtswerken die trachten na to gaan hoe de vernieuwing in de Franse kritiek
tot stand kwam en welke banden er zijn met vroegere bewegingen zoals bijv.
de groep N.R.F.
M. de Dieguez, L'Ecrivain et son langage (Parijs, 1960), blijkt lang stilstaan
bij de geschiedenis van de Franse kritiek. In een tweede deel bespreekt hij het
werk van enkele vernieuwers onder wie Sartre, Bachelard, Poulet, Blanchot,
Barthes. J. H. Miller, The Geneva School (Critical Quarterly, 1966), brengt in
een overzichtelijk artikel de belangrijkste critici samen die onder invloed van de
fenomenalogie of van het existentialisme de literaire kritiek grondig vernieuwd
hebben. L. Le Sage, The French New Critics (Londen, 1967), is slechts een
vrij oppervlakkige kennismaking met een groep jonge critici onder wie ook de
auteurs uit de fenomenologische richting. Er is weinig aandacht voor de filosofische achtergrond, en ook de onderlinge samenhang tussen de verschillende
auteurs wordt niet aangetoond. Het tweede deel van het boek is een verzameling
teksten. De gebreken van Le Sage worden ondervangen door S. Lawall, Critics
of Consciousness (Cambridge-Massachusets, 1968), een boek dat uiterst geschikt
is als kennismaking met de beweging. Hier is er wel voldoende belangstelling
voor de filosofische motivering van de auteurs.
G. Poulet die zelf tot de fenomenologische beweging behoort heeft zijn visie
van de gebeurtenissen ontwikkeld in La conscience critique (Parijs, 1971). Deze
auteur toont vooral belangstelling voor de voorlopers van de vernieuwing.
Opvallend is zijn kritische houding tegenover sommige auteurs, zoals bijv.
Bachelard en Richard. Modern French Criticism from Proust and Valery to
Structuralism, Ed. K. Simon (Chicago-London, 1972), is een verzamelbundel
opstellen, waarin de belangrijkste critici besproken worden, op een hoog wetenschappelijk niveau.
Een totaal verschillende kennismaking biedt Les Chemins actuels de la critique
(Parijs, 1967). Dit boek is een verslag van het colloquium van Cerisy gewijd
aan de moderne Franse stromingen, met medewerking van o.m. Poulet, Richard,
Doubrovsky.
Na deze inleidende werken blijven we nu stilstaan bij de belangrijkste critici
uit de Franse fenomenologische beweging, Bachelard, Poulet, Richard, Doubrovsky.
De grate werken van Gaston Bachelard dateren uit de jaren veertig.
Rond 1970 kenden de meeste boeken een herdruk. Posthuum verscheen nog
Le droit de rever (Parijs, 1970) en Etudes (Parijs, 1970), twee verzamelingen
opstellen waarvan sommige aan de literatuur of aan de kunst gewijd zijn.
Blijkbaar kwam men hiermee aan een uitdrukkelijke wens van het publiek
tegemoet. De vernieuwde belangstelling blijkt ook uit de vele studies over
Bachelard. We beperken ons echter tot de werken die aandacht besteden aan
Bachelards visie over kunst of verbeelding. Pierre Quillet, Bachelard (Parijs,
1964), bespreekt het hele oeuvre van Bachelard op een bondige en overzichtelijke
wijze. In een tweede deel brengt hij een keuze van teksten uit het werk van
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Bachelard. Het boek van F. Dagognet, Bachelard (Parijs, 1965), is op het
zelfde stramien gebouwd. Van dezelfde auteur verscheen vroeger reeds M. Gaston
Bachelard, philosophe de ?imagination (Revue international de Philosophie,

1960).
In G. Durand, L'imagination symbolique (Parijs, 1964), wordt Bachelards
benadering vergeleken met de werkwijze van G. Jung. Beide auteurs reduceren
het kunstwerk niet maar proberen via een instauratieve hermeneutiek het kunstwerk tot zijn voile waarde te laten komen. M. Mansuy, Gaston Bachelard et les
elements (Parijs, 1967), heeft de verdienste de moeilijk toegankelijke werken
over de elementen te herschrijven op een heldere manier zodat de verschillende
themata en de onderlinge samenhang en wetmatigheid in de gedachtengang
van Bachelard voor de lezer inzichtelijk wordt. Het boek van F. Pire, L'imagination symbolique chez Bachelard (Parijs, 1967), vult het boek van Mansuy
bijzonder goed aan. Deze auteur wijst erop welke wetten van de verbeelding
door Bachelard op de voorgrond geplaatst worden. Waardevol is zijn vergelijking
tussen Sartre en Bachelard. R. Grimsley, Two philosophical views of literary
imagination : Sartre and Bachelard (Comparative literary studies, 1971) komt
terug op de verwantschap en de verschillen tussen Bachelard en Sartre die
beiden vanuit de fenomenologie de literaire verbeelding benaderen. In 1970
wijdt L'Arc een bijzonder nummer (42) aan de figuur van Bachelard. Door de
keuze van de onderwerpen, vaak een detailaspect, is het nummer alleen interessant
voor ingewerkten. Uitzondering kan men maken voor het artikel van M.-Y.
Bernard, L'imagination parlee, die vooral bij de taal blijft stilstaan.
Nog in 1970 verschijnt een standaardwerk : V. Therrien, La Revolution de
Gaston Bachelard en critique litteraire. Ses fondements, ses techniques, sa portee
(Parijs, 1970). Het boek is geschreven vanuit een enthousiast geloof in de
vernieuwing die Bachelard teweeg brengt. Therrien behandelt een vijftal aspecten
in Bachelards methode, waaronder de psychoanalytische benadering en twee
verschillende fenomenologische werkwijzen. Het boek bevat bovendien een zeer
uitgebreide bibliografie en bijzonder veel tekstmateriaal. De auteur heeft echter
te weinig oog voor de tekorten van Bachelards methode. Van J. Lescure
verscheen Introduction a la poetique de Bachelard, opgenomen in G. Bachelard
Untuition de l'instant' (Parijs, 1971). In deze inleiding tracht hij vooral
Bachelard te situeren in de Franse filosofische wereld, om dan zijn ontwikkelingsgang te evoceren en te verduidelijken.
Preclaire Madeleine, Une poetique de l'homme (Montreal-Parijs, 1971), schreef
een verdienstelijk boek omdat ze tracht in haar analyse van de verbeelding, die
visie van Bachelard thuis te brengen in een meer algemene context. Er zijn
verwijzingen naar G. Jung, P. Ricoeur, G. Durand, M. Dufrenne, M. MerleauPonty. Tevens probeert ze de opvatting over de verbeelding te associeren met
Bachelards inzichten over de tijd en het geluk. In 1974 tenslotte verscheen een
interessante verzamelbundel : Bachelard, Colloque de Cerisy (Parijs, 1974). Het
bock dat de neerslag is van een colloquium bevat enkele interessante hoofdstukken,
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waarin we telkens een uiteenzetting krijgen, gevolgd door een discussie, zo bijv.
`Bachelard et la psychanalyse' en 'Bachelard et le langage'.
Tenslotte is de bijdrage van R. Champigny, G. Bachelard, in Modern French
Criticism from Proust and Valery to Structuralism (Chicago-London, 1972) als
overzichtsartikel geslaagd.
Van Georges Poulet verschenen na 1960, Le Point de depart (Parijs, 1964) en
Mesure de l'instant (Parijs, 1965). Beide werken maken deel uit van een grater
geheel : Etudes sur le temps humain. G. Poulet tracht hier telkens weer het
oeuvre van een auteur vanuit de tijdsbeleving te verhelderen. Les Metamorphoses
du cercle (Parijs, 1961) en L'espace Proustien (Parijs, 1963) , bestuderen
daarentegen de ruimte. In het eerste werk tracht de auteur bepaalde kunstperioden
te analyseren met als orientatiepunt de cirkel. Men zou het boek kunnen omschrijven als een snort geschiedenis van het menselijk bewustzijn vanaf de
renaissance tot aan de romantiek. In L'espace Proustien slaagt de auteur erin
zowel de existentiele als de esthetische betekenis van het element ruimte aan te
tonen. In Trois essais de mythologie romantique (Parijs, 1966), neemt zijn werk
een meer thematische wending. De laatste jaren werkte hij vooral aan de theoretische fundering van zijn methode. Enkele interessante opstellen die zijn visie
weergeven over literatuur en literaire kritiek werden opgenomen in La conscience
critique (Parijs, 1971), o.m. Phenomenologie de la conscience critique dat vroeger
verscheen in Quatre conferences sur la „nouvelle critique", een bijlage van (Studi
Francesi, 1968). Een ander artikel werd vertaald opgenomen, Phenomenology of
Reading (New literary History, 1969-70).
Over G. Poulet werd weinig geschreven. Wij vermelden : F. F. J. Drijkoningen,
Een Frans interpretatiesysteem, het werk van G. Poulet, in Handelingen van het
dertigste Nederlands Filologencongres gehouden te Leiden 10-11 april 1968
(Groningen, 1968). Van dezelfde auteur verscheen nog De genetische kritiek
van Georges Poulet (Forum der Letteren, 1969). J. H. Miller, La critique de
Poulet (Mercure de France, 1965).

Voor J.-P. Richard ligt het zwaartepunt van zijn publicaties na 1960. In
L'univers imaginaire de Malarme (Parijs, 1961) krijgen we een ernstige

toepassing van een aantal fenomenologische beginselen op het oeuvre van
Mallarme. Bijzondere aandacht verdient de inleiding waarin hij op een
heldere wijze zijn methode uiteenzet. Paysage de Chateaubriand (Parijs, 1967),
ligt in dezelfde lijn. Onze etudes sur la poesie moderne (Parijs, 1964) en Etudes
sur le romantisme (Parijs, 1970), zijn verzamelingen van kortere thematische
studies. De basisoptie van Richard blijft dezelfde. Deze studies zijn echter
bondiger, en daardoor tevens overzichtelijker dan zijn vroegere werken. De
voorbeelden zijn vaak functioneler. Gaandeweg besteedt de auteur oak meer
aandacht aan wat hij noemt `la stylistique des formes'. Nausee de Celine (Montpellier, 1973) en Proust et le monde sensible (Parijs, 1974) zijn opnieuw thematische studies die echter dichter bij het structuralisme aanleunen.
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Ook over deze auteur is zeer weinig geschreven. We verwijzen alleen naar een
kritisch artikel van G. Genette, Bonheur de Mallarme. (Tel Quel, 1962), waarin
deze J.-P. Richard ervan beschuldigt de tekst onrecht aan te doen door zijn
centrifugale benadering.
Enigszins verwant met het werk van J.-P. Richard is S. Doubrovsky, Corneille
et la dialectique des heros (Parijs, 1963), een uitgebreide thematische studie.
Opmerkelijk is weer de theoretische inleiding waarin Doubrovsky zijn relatie
met Merleau-Ponty, Sartre en Bachelard verduidelijkt. In La place de la madeleine ;
gcriture et fantasme chez Proust (Parijs, 1974), probeert de auteur de samenhang
in het werk van Proust aan te tonen. Deze studie helt reeds sterk over naar het
structuralisme.
Doubrovsky verdient echter vooral belangstelling omwille van zijn theoretisch
werk Pourquoi la nouvelle critique ? (Parijs, 1966).
Het boek vertrekt van de conflictsituatie tussen traditionele en moderne kritiek.
Doubrovsky pleit voor een vernieuwd thematisch onderzoek dat zich inspireert
aan het werk van Sartre, Merleau-Ponty, Bachelard e.a. Hij zoekt ook naar de
waardevolle elementen in een sociologisch onderzoek (Goldmann) of in een
psychanalytische benadering (Mauron). De literatuurstudie moet zich onderscheiden van de filosofie en voldoende aandacht besteden aan de vorm. Dit
boek is meer dan een overzicht van de vernieuwing, het is een zoeken naar de
grondslagen en de theoretische fundering van deze vernieuwing.
R. BOUCKAERT-GHESQUIERE
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BOEKBEOORDELINGEN

Uit de wereld van het boek. I. Humanisten,
dwepers en rebellen in de zestiende eeuw. Amsterdam, Nico Israel, 1975,

H. DE LA FONTAINE VERWEY,

160 blz., f 30.
De opzet van deze reeks, waarin de studies over boeken, schrijvers en drukkers
van Prof. de la Fontaine Verwey worden verzameld, is een initiatief dat alien
die op een of andere wijze bij het onderzoek van het 16e- en 17e-eeuwse geestesleven zijn betrokken, dankbaar zullen weten te waarderen. Op deze -wijze warden
niet alleen aan aantal artikelen aan hun verborgen leven in binnen- en buitenlandse vaktijdschriften ontrukt, maar kon de wetenschap van het boek, die de
meester-biblioloog twee decennia aan de Universiteit van Amsterdam heeft
gedoceerd, zich bovendien geen betere heraut gedroomd hebben. De auteur is
nooit alleen maar een oplosser geweest van bibliografische raadsels, een invuller
van ontbrekende jaartallen, een opteller van verschillende drukken of een
minutieuse beschrijver van zeldzame exemplaren. Als weinig anderen heeft hij
de theorie dat de geschiedenis van het boek een onderdeel is van de cultuur-s
geschiedenis in de praktijk van zijn onderzoek waar gemaakt. Achter menige
stoffige band, die met de rug naar het leven gekeerd, tot een decoratief bestaan
was gedoemd, wist hij een belangwekkende brok cultuurhistorie bloot te leggen,
die, niet in het minst door 's schrijvers aangename en vlotte schrijftrant, de
lektuur ook voor de niet gespecialiseerde lezer tot een boeiende ontdekkingstocht
maakt. De bekende voorkeur van de auteur voor het geheimzinnige, verborgene
en bizarre, zoals clandestiene persen, literaire vermommingen, geheime genootschappen, loopt nooit uit op anekdotiek, maar vermag steeds duistere verbanden
op een zinvolle en verhelderende wiize bloot te leggen in het brede kader van
de beschavingsgeschiedenis.
Een opstel uit deze bundel werd nooit eerder gedrukt. Het behandelt een stof
die de auteur door de jaren heen tot de zijne heeft gemaakt : Het huis der Liefde
en zijn publikaties. Het kan als model dienen voor de hierboven geschetste
werkwijze en biedt het trace dat voor elke bibliologische studie een voorbeeld
zou moeten zijn. Begonnen met een bijdrage over De geschriften van Hendrick
Niclaes, voorzichtig Prolegomena eener bibliographie genoemd (Het Boek,
1940-41, 161-221), waarvan trouwens een aangevulde herdruk is aangekondigd,
is schr. het onderwerp geregeld blijven uitdiepen. Het artikel dat in onderhavige
bundel voorhanden ligt kan als een waardig besluit van deze lange zoektocht
naar de geheimzinnige sekte worden beschouwd. Met het overzichtelijk opstel
van Irmgard Simon, Hendrick Niclaes and das Huys der Liefde (Gedenkschrift
fur fr. Foerste, Keulen, Wenen, 1970, 432-453), door schrijver niet vermeld,
vormt het de veiligste toegangspoort tot deze boeiende maar ingewikkelde
materie. Het is tevens een sprekende illustratie van de weg die door een attent
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bibliograaf kan worden afgelegd : van een geduldig naspeuren der drukken tot
een diepgaand inzicht in de betekenis en de geschiedenis van deze cultuurhistorisch zo belangrijke groepering. Als wij het wagon hierbij enkele vragen te
stellen, doen we dat enkel in de hoop dat schr., met zijn enorme kennis ter zake,
nog eens op het onderwerp zal terugkomen. In de afdeling Het Huis der Liefde
en de kunstenaars worden enkele prenten besproken waardoor de leerstellingen
van het Huis werden bekendgemaakt. Schr. noemt ze, wellicht onder invloed
van Schabaelje's Den grooten emblemata sacra, een geillustreerde uitgave van
het werk van Hiel (1654), de tweede vader der sekte, „emblematisch". Is deze
benaming genologisch wellicht betwistbaar, het zou de lezer genoegen doen van
een eminent specialist te vernemen of deze het eens is met de stelling van
Van Dorsten dat het Familisme voor het sukses van de emblematiek in de kring
van Plantin determinerend is geweest. Voor de nawerking van de sekte in de
Zuidelijke Nederlanden ligt misschien een spoor in de scherpe uitvallen van de
Spaanse, maar te Brussel verblijvende karmeliet, H. Gracian, tegen de spiritualistische beweging under de Vlaamse kapucijnen omstreeks 1610. Gracian noemt
ze smalend volgelingen van Hid. (J. Orcibal, La rencontre du carmel theresien
avec les mystiques du Nord, Parijs, 1959).
De andere bijdragen zijn alle reeds vroeger verschenen ; er werd evenwel
rekening gehouden met nieuwe vondsten en de bibliografische gegevens zijn
aangevuld.
De geboorte van het moderne boek in de XVIe eeuw handelt over de zeer
voorname rol die het boek bij de verspreiding van de Renaissance op letterkundig,
artistiek, wetenschappelijk, religieus en politiek gebied heeft gespeeld. Het opstel
biedt naast een uitstekende toelichting van het begrip Renaissance en de moderniteit van de 16e eeuw een merkwaardig credo in de wetenschap van het boek als
cultuurhistorische discipline.
De wederwaardigheden van Erasmus' Boeckje aengaende de beleeftheidt der
kinderlijcke zeden, zoals bekend is, de oorsprong van de benaming van het
lettertype der civilite, worden verhaald op een wij ze die – weer eens – treffend
illustreert hoe een drukgeschiedenis tot cultuurhistorie kan openbloeien. Een
kleine correctie : een van de navolgers van het boekje, de Fransman Jean Baptiste
de la Salle, was geen jezulet, maar een priester die in 1684 de onderwijscongretatie
van de „Broeders der christelijke Scholen" stichtte.
In Pieter Coecke van Aelst en z#n boeken over architektuur wordt aangetoond
dat ook in de Nederlanden het boek de weg baande voor de Renaissancearchitektuur.
De nieuwe visie op de plaats van de kunstenaar in de samenleving als een
„omnis homo" die Coecke o.m. met zijn Nederlandse samenvatting van Vitruvius'
traktaat over de bouwkunst had vertegenwoordigd, komt eveneens treffend tot
uiting in de persoon van Hubertus Goltzius, schilder, historicus, numismaat en
typograaf. In een schets over De eerste „private press" in de Nederlanden blij ft
schr. naar aanleiding van de roemruchte carriere van Goltzius bij de kring van
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de Brugse humanisten stilstaan, – een belangrijk moment uit onze cultuurgeschiedenis, dat evenwel vroegtijdig werd verstoord door de godsdienst- en burgeroorlog, a.m. door toedoen van de beruchte Broer Cornelis, predikant van wie
de sermoenen in de Historie van Broer Cornelis (z.p., z.j.) op de wijze van een
mateloos overdrijvend anti-dokument werden belachelijk gemaakt. Schr. toont
aan dat Goltzius wellicht de opschrijver van deze preken is geweest, maar zeker
niet de drukker. Het boek zou, in tegenstelling tot wat tot nog toe werd beweerd,
niet te Brugge maar elders zijn gedrukt.
Dat clandestiene pamfletten de opstand tegen Spanje niet alleen hebben
gedragen – in geen oorlog is, naar het woord van Schiller, door de drukpers
zulk een beslissende rol gespeeld maar ook hebben voorbereid, wordt uitvoerig
aangetoond in een opstel over De Blade Inkomste en de opstand tegen Philips II.
Schr. vestigt de aandacht op het beroep op de Blijde Inkomste van Brabant, dat
in zovele van deze voorbereidende vlugschriften voorkomt, een topic die men
o.a. ook in de geuzenliederen kan aantreffen.
Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de civilite-letter biedt ten slotte de
bijdrage over Typografische schrifiboeken. De studie is ook literair-historisch van
belang omdat twee verloren gewaande schrijfboeken, die in 1958 op een veiling
zijn te voorschijn gekomen en gedrukt werden bij Tavernier en Silvius, onbekende
versies bevatten van werken van Cornelis Crul (Eenen gheestelUcken ABC) en
Coornhert (Eenen nieuwen ABC). Tal van nieuwe gegevens komen door deze
ontdekking aan het licht. De Index van 1570 die Taverniers publikatie veroordeelde, heeft betrekking op het werkje van Crul. Dat deze rederijker, over wiens
geestelijke signatuur veel te doen is geweest, in de uitgave van Tavernier werd
veroordeeld en niet in de latere van Silvius (1564), is wellicht te wijten aan
het feit dat het werkje zich aandiende als een schoolbook, terwij1 dat van Silvius,
zijn uitgesproken protestantse strekking door de toevoeging van enkele katholieke
gebeden heeft verhuld. Schoolboeken trokken nu eenmaal meer de aandacht van
de Inquisitie. Het tweede schrijfboek, Silvius' Coornhert-editie, laat in een tot
dusver onbekend gedichtje van de auteur aan de drukker zien dat de humanist
ook bevriend was met Plantins aartsrivaal. Deze humanistische ABC – die van
Crul berustte op psalmen of andere bijbelse teksten waarvan we slechts versies
uit latere drukken kenden, blijkt oorspronkelijk voor pedagogische doeleinden te
zijn geschreven : het betreft volgens de titel een boek voor schoolmeesters, die
hier schrijfvoorbeelden uit kunnen putten voor hun leerlingen, en tevens voor
degenen, die wel lezen, maar niet schrijven geleerd hebben en nu hun schade in
willen halen.
Op het kaft vernemen wij dat dit eerste deel van de reeks zal worden gevolgd
door een tweede, eveneens over de XVIe eeuw, een derde en een vierde gewij d
aan de XVIIe eeuw en ten slotte een vijfde van algemene aard, dat tevens een
bibliografie – en naar wij hopen ook een register – zal bevatten. Inmiddels liet
de uitgever ons schriftelijk weten dat het tweede deel zal handelen over „Druk155

kers, binders en tekenaars in de zeventiende eeuw". Hopelijk wordt hiermee niet
aangekondigd dat deze bijzonder interessante en warm aanbevolen reeks zal
warden ingekort.
K. PORTEMAN

R. HENRARD,

De Spinozistische achtergrond van de Beweging van Tachtig,

Leiden, E. J. Brill, 1974, 16 pp.
Dit kleine geschrift is weliswaar „beknopt" wat betreft de omvang, maar niettemin rijk van inhoud.
De schrijver geeft eerst een algemene, inleidende beschouwing over de
esthetiek-van-het-woord en Spinoza's standpunt ten opzichte van taal en taalgebruik. Vervolgens verdeelt hij de schrijvers bij wie Spinoza weerklank vond
globaal in enkele groepen, „de literair aangelegde denkers en critici", zoals
Van Vloten, Busken Huet en Allard Pierson en een aantal literatoren die ,,,langs
de kunst een levensbeschouwing willen verspreiden". Hier noemt hij als voorbeelden Van Limburg Brouwer, Nico van Suchtelen en Theun de Vries. Verder
spreekt hij van Albert Verwey en P. N. van Eyck als de zogenaamde cerebrale
dichters en tenslotte van Gorter en Van Eeden die naar een wijsgerige grondslag
zochten voor hun poezie nadat zij het impressionisme hadden laten varen.
Met enige uitvoerigheid wordt ingegaan op de voor Nederland grote, bemiddelende rol van Van Vloten, die overigens Spinoza vrij eigenwillig interpreteerde, voornamelijk, doch zeker niet alleen, omdat hij als positivist weinig kon
aanvangen met Spinoza's natura naturans.
Met betrekking tot de eigenlijke beweging van tachtig houdt Prof. Henrard
zich strikt aan zijn taak, het belichten van de Spinozistische achtergrond, en
geeft hij Been detail-analyses, hetgeen in dit bestek ook niet mogelijk zou zijn
geweest.
Een wetenschapsman die een grote eruditie op het terrein van de Nederlandse
literatuur combineren kan met een gedegen kennis van de filosofie in het
algemeen en van het Spinozisme in het bijzonder, is een niet-alledaagse verschijning. Hij zou bijvoorbeeld zijn kennis en inzicht nog wel eens neer kunnen
leggen in een uitvoeriger geschrift over het hier aangesneden onderwerp : daar
we zowel in Belgiè als in Nederland een onmiskenbaar-duidelijke achterstand
hebben (in vergelijk met b.v. Frankrijk en Duitsland) wat betreft studies over
de verhouding filosofie-literatuur, hopen we dat van harte !
Utrecht
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C. DE DEUGD

Een Liefde, Uitgeverij Bert Bakker, Den Haag, 1974, 205 +
190 + 28 pp., f. 19,50.

L. VAN DEYSSEL,

Het betreft bier de heruitgave van „de enige en eerste – ongekuiste – uitgave
uit 1887". Het belangrijke woord is, natuurlijk, „ongekuiste" : het Nawoord van
Harry G. M. Prick leert ons, om welke redenen de eerste druk slechts in een
oplage van 550 exemplaren verscheen, ook hoe Van Deyssel ertoe kwam, de
originele tekst te wijzigen. De lijst van de aan te brengen wijzigingen, van de
hand van Van Deyssel, is ons, zoals dat vaak gebeurt, niet bewaard gebleven
dankzij de vlijt van een of andere vorser, maar dit „hoogst curieuse document"
werd door een boekhandelemploye van de vlammen gered.
Wat het eerste punt, de kleine oplage van de eerste druk betreft, dit schijnt
wel degelijk een reclamelist van de uitgever te zijn geweest : er werd veel en
lang gepraat en geschreven over een boek, dat weldra in de handel onvindbaar
was. Tot een tweede uitgave kwam het echter niet, wegens „bedekte dreigementen
met boycot" vanwege de clientele van de uitgever. De publieke opinie, die het
wrk bijna niet te lezen had gekregen, oordeelde er des te negatiever over. Een
tweede uitgever, die het kopijrecht in 1898 afkocht, verzocht Van Deyssel „drie
vierde" der passages die „rechtstreeks betrekking hebben op coitus of genitalien"
weg te laten. Nu was Van Deyssel reeds twee jaar eerder daarmee klaar (1896),
naar het schijnt onder de invloed van zijn vriend Frans Erens. Interessant is het
hierbij te weten dat Van Deyssel, in een brief uit 1888 aan Van Eeden, het
standpunt van de naturalist, – „die het geslachtsdeel niet iets van een andere
soort vindt dan den mond of de oogen", – met energie verdedigt.
Bij de gecultiveerde doorsnee-lezer rijst de vraag : was de heruitgave van de
originele tekst van deze roman wel „de moeite waard", behalve dan voor de
Van Deyssel-specialist, of de literaire vakkundige ? Wanneer hij de tekst
vergelijkt met de lijst van de wijzigingen in het Nawoord, constateert hij dat
de correcties de geest van het werk niet essentieel aantastten. Wel begrijpt hij
dat de opinie uit die tijd het werk, wegens de bewuste passages, onzedelijk,
ontuchtig en scandaleus vond en vermoedt hij waarom de originele tekst in onze
tijd herdrukt werd ; ook ziet hij in waarom het reclameblaadje van de huidige
uitgever er de nadruk op legt, dat het de „eerst – ongekuiste – uitgave" betreft,
en Kloos citeert wanneer die zegt : „Daar staan dingen in, waar men in gezelschap
niet over spreekt".
Er is veel inkt besteed aan commentaar over de houding van de 19de eeuw
tegenover de seksualiteit ; over de hedendaagse houding zou ook wel wat te
zeggen zijn ; – of is het recht daartoe alleen de socioloog en de cultuurhistoricus
beschoren ?
J. GOFFARD
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Verder ontvingen wij :

Sint Servaeslegende. In dutschen dichtede dit heynrijck die van veldeken was
geboren. Naar het Leidse handschrift uitgegeven door Dr. G. A. van Es. Met
een beschrijving van het handschrift door Dr. G. I. Lieftinck. 2de druk. Tjeenk
Willink/Noorduyn, Culemborg, 1976. 221 blz. Ingen. : f 17,50. (Klassieken
Nederlandse letterkunde).
Deze uitgave bevat de fotografische nadruk van het werk dat onder dezelfde
titel in 1950 door de Standaardboekhandel te Antwerpen op de markt werd
gebracht. Wel valt het op, dat op de titeibladzij de de naam van de beer A. F.
Mirande als medewerker bij de beschrijving van het handschrift niet meer
voorkomt. Hiervoor wordt geen verklaring gegeven. Wel vermeldt het nieuwe
Voorwoord, dat de nadruk tot stand is gekomen „met instemming van alle erbij
betrokken personen en instellingen". In dat Voorwoord, dat drie bladzijden telt,
herstelt Dr. Van Es een aantal vergissingen en drukfouten uit de eerste druk die
te danken zijn aan een collatie van het hs. door Th. Frings en een recensie van
H. J. E. Endepols in TNTL, LXVIII (1950), blz. 129-138. Op deze lijst verbeteringen volgt een overzicht van de publicaties die na de uitgave van 1950 in
verband met de Sint-Servaeslegende verschenen zijn.
PENNINC en PIETER VOSTAERT : Roman van Walewein. Uitgegeven door Dr. G. A.
van Es. Fotomechanische herdruk van De jeeste van W/alewein en het schaakbord.
Uitgegeven door Dr. G. A. van Es. Deel 1. (Zwolle, 1957, Zwolse drukken en
herdrukken 26a). Tjeenk Willink/Noorduyn, Culemborg, 1976. 331 blz. Ingen. :
f 22,50. (Klassieken Nederlandse letterkunde).
Het Wbord vooraf van de uitgever luidt als volgt : „Daar een herdruk van De
jeeste van Walewein en het schaakbord van Penninc en Pieter Vostaert, uitgegeven, verklaard en ingeleid door Dr. G. A. van Es (2 din. Zwolle, 1957, ...) niet
binnen de mogelijkheden ligt en daar er vooral van de zijde van het onderwijs
belangstelling bestaat voor deze tekst, heeft de uitgever besloten een fotomechanische uitgave te bezorgen van de integrale tekst zoals die afgedrukt is in genoemde editie.
De asterisken, die naar de tekstkritische aantekeningen in deel 2 van de
uitgave van 1957 – die in menige bibliotheek aanwezig is – verwijzen, zijn
gehandhaafd, zodat men die editie desgewenst kan raadplegen."

Simplicius Simplicissimus. Grimmelshausen und eine Zeit. Katalog der Ausstel-

lung Munster 16.5-11.7.1976. Ausstellung und Katalog : Westfklisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte Munster in Zusammenarbeit mit dem
Germanistischen Institut der Westfalischen Wilhelms-Universitat. Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Munster 1976. 307 blz.
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Een bespreking van deze uitvoerige, prachtig geillustreerde catalogus valt
buiten het opzet van ons tijdschrift, aangezien het onderwerp niet tot de algemene
literatuurwetenschap of de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde behoort.
Toch lijkt het ons nuttig erop to wijzen dat deze publicatie belangrijke opstellen
bevat niet alleen met betrekking tot het beroemde werk van Grimmelshausen,
maar ook in verband met de barok.
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SPIEGEL DER LETTEREN
verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor België 420 fr. ; voor Nederland f 30,43
ind. B.T.W. f 31,63.
Voor abonnementen en adve rt enties wendt men zich tot uitgeverij De Sikkel n.v.,
Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen ; 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 P rof. Dr. L. Roose, Naamsesteenweg 406, 3030 Heverlee.
Boeken die naar het oordeel der redac ti e 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 voo rzien 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 ti tels en geciteerde werken gecursiveerd (éénaal
te onderlijnen).
4. De voetnoten worden op afzonderlijke bladen bijgevoegd en doorlopend
genummerd.
3. In de voetnoten worden de auteursnamen in klein kapitalen gezet (in de
tekst tweemaal te onder lijnen) ; ti tels van boeken en tijdschriftartikels worden
gecursiveerd (in de tekst éénmaal 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 a rtikels hebben recht op 20 overdrukken. Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld.

ADRESSEN VAN DE MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
DR. W. B. HEOMAN : Smidsestraat 73, 9000 Gent (B.).
DR. RITA BOUCKAERT-GHESQUIERB : Waversebaan 228, 3031 Oud -Heverlee
DR. J. D. P. WARNERS : Slangenburg 29, Amsterdam-Z. (N.).
DR. K. PORTMAN : Predikherenberg 39, 3200 Kessel -Lo (B.).
PROP. DR. C. DE DEUGD : „Ravesteyn", Buarmalsem (N.).
J. GOPPARD : Witbuisstraat 170, 3280 Moelingen (B.).
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18de JAARGANG 1976, Nrs. 3-4
DE SIKKEL N.V., ANTWERPEN
MARTINUS NIJHOFF; 'S-GRAVENHAGE
Uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting van België en
van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur
Driemaandelijks tijdschrift. Verschijningsdatum maart 1977.
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G. STUIVELING : Hendrik Tollens, in verzen en verf

anti-utopie „Blokken" (1931) in het licht van
modernisme en formeel experiment
S. GOVAI:RT : Ward Ruyslinck en Ivo Michiels : existentieel schrijven ?
F. C. MAATJE en J. ROUKEMA : „Voor wie ik liefheb, nil ik heten ". Van
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HENDRIK TOLLENS, IN VERZEN EN VERF

I
Als inleiding tot een van zijn korte verhalen 1 maakt Arthur van
Schendel de opmerking, dat een dubbel leven te kunnen leiden een van
de wildste dromen is die men kan hebben. De literatuurgeschiedenis
geeft hem geen gelijk. Eeuw na eeuw immers zijn de nederlandse
schrijvers ertoe verplicht geweest en van wilde dromen was daarbij nooit
;sprake. Vondel deed in poezie en zijden kousen, Cats in poezie en
grondspeculatie, Coster in poezie en patienten, Huygens in poezie en
prinselijke brieven, Revius in poezie en preken, Luiken in poezie en
prenten, Poot in poezie en zuivel enzovoort. Het was altijd een monsterverbond van roeping en beroep, met het dichterschap als vrijetijdsbesteding. Wel gingen de geletterde stadslui in hun koetsen naar Abtswoude om de dichter te bekijken die als een echte boer onder de koe
zat te melken, maar de wildste droom die Poot zelf had, was een eind
te kunnen maken aan deze beschamende toestand en toch in leven te
blijven. Over het algemeen werd men zich het problematische van de
twee-eenheid zó weinig bewust, dat er op Potgieters begrafenis naar
men zegt twee groepen waren die met verwondering elkaars aanwezigheid bekeken : de makelaars die hun Beursvriend de laatste eer kwamen
bewijzen en nooit vermoed hadden dat zijn hart was uitgegaan naar nog
andere boeken dan kasboek en kopieboek en de letterkundigen die een
begaafd dichter en een gevreesd criticus uitgeleide deden zonder te
weten dat hun gids zijn bescheiden welstand te danken had aan een
zakelijker soort schrijverij dan bellettrie. Wil men niet alle nederlandse
auteurs verdenken van schizofrenie, dan moet men erkennen dat zij er
meestal in geslaagd zijn de beide helften van hun dubbel-bestaan
redelijk gescheiden te houden, ook al boekte de nude Vondel op de
Bank van Lening wel Bens gedichten in plaats van panden. Maar dit
gescheiden-houden heeft er oak toe geleid dat in onze literaire biogra1 De clown en zijn ander ik. ARTHUR VAN SCHENDEL : Herinneringen van een dommen
jongen (Rotterdam 1934), blz. 173.
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fieèn voorzover aanwezig – de niet-literaire bestaanshelft vrijwel
wordt doodgezwegen. Het is waar dat kousen verkopen of koeien
melken op zichzelf geen boeiende en zeker geen uitzonderlijke bezigheid
is. Maar daar gaat het niet om, dat is geen verontschuldiging. Wanneer
een dichter niet te goed is geweest voor dit soort werk, dient zijn
biograaf zich niet te goed te achten om dit soort werk te behandelen.
Indien hij wel de gedichten, wel de dichter, maar niet de hele mens
bestudeert en uitbeeldt, komt hij ook nooit toe aan het allerminst
bijkomstige probleem, of en hoe de ene bestaanshelft door de andere is
beinvloed. Heeft wel ooit iemand zich afgevraagd hoeveel delen Muiderslot er verwerkt zijn in de stijl van Hoofts Historian ? Het onvermijdelijke gevolg van dit alles is, dat de lezer genoegen moet nemen met een
wat schimmig levensverhaal, zonder zintuiglijkheid, en slechts bij uitzondering de kans krijgt kennis te maken met een man van vlees en
bloed.
Op deze halfhartige regel vormt de Tollens-biografie van Dr. G. W.
Huygens een opmerkelijke uitzondering. 2 Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, subjectieve en objectieve. Al van zijn proefschrift of : De nederlandse auteur en zijn publiek (1946) heeft Huygens
getoond nog andere literaire waarden en problemen te kennen dan de
schoonheid, de stijl, de thematiek en de structuur. Voorgoed verzekerd
van de waarheid dat de literatuur ontstaat en functioneert binnen historische menselijke en maatschappelijke omstandigheden, was hij immuun
voor de geimporteerde mode om te zweren bij het werk, het hele werk,
niets dan het werk. Maar er is ook een andere, meer objectieve oorzaak :
het dichterschap van Tollens, dat tijdens zijn leven bewonderd en bewierookt werd, is al gauw door het ironisch vernuft van Busken Huet
tot normaler, om niet te zeggen banaler verhoudingen teruggebracht,
daarna door Cornelis Paradijs tot mikpunt gemaakt van zijn parodistisch talent en vervolgens door de levende literatuur zonder meer terzijde
geschoven. Het heeft sinds lang een staat van bijkans volstrekte ongelezenheid bereikt. Dat is niet ongewoon ; alleen de groten ontkomen
aan dit proces, en daar hoort Tollens niet bij. Zeker, hij heeft een
standbeeld in Rotterdam, en standbeelden zijn in steer vertaalde roem.
Maar de roem van Tollens is in een heel andere zin versteend. Hoevelen
weten er nog dat hij de bekroonde dichter was van het Wien Neerlands
bloed, deze passepartout-tekst die op subtiele wijze de slotregel „voor
Vaderland en Vorst" varieert tot „voor Vorst en Vaderland", strofe na
2 DR. G. W. HUYGENS : Hendrik Tollens. De dtchter van de burger;i. Een biografie en
een tijdsbeeld (Nijgh & Van Ditmar, 1972, Rotterdam/'s Gravenhage).
162

strofe, om en om, en die met dit al meer dan een eeuw lang het officièle
volkslied van Nederland is geweest ? Wie weet er nog dat Tollens'
gedichten in 1822 een oplaag hadden van tienduizend exemplaren en
dat deze in korte tijd uitverkocht raakte ? Wie weet er nog dat hij voile
zalen trok als hijzelf zijn kleine heldendicht 'De overwintering der
Hollanders op Nova Zembla' kwam voordragen, dat glorierijke meesterstuk waarvan Borger opmerkte dat het gewonnen zou hebben met wat
meer variatie in de cesuur en wat minder beren ? 3 Als iemand om welke
reden dan ook, desnoods uit pure nieuwsgierigheid, zich ertoe zet de
volledige Dichtwerken van Tollens te herlezen, behoeft men niet bevreesd te zijn voor de conclusie dat diens vergetelheid een modern
misverstand en een nationale schande zou zijn. Ontdekkingen vinden
niet plaats, verrassingen blijven achterwege, de behoefte aan eerherstel
doet zich niet voelen, het vonnis van de geschiedenis blijkt niet enkel
onherroepelijk maar ook rechtvaardig te zijn geweest. Een Tollensbiografie kan dus geen dichter-biografie zijn in de beperkte zin van het
woord, eenvoudig omdat Tollens als dichter geen ontroering, geen bewondering meer afdwingt.
Maar wat de dichter ontbreekt, kan in dit geval door de verffabrikant
worden goedgemaakt. Gemeenlijk is er bij verfhandelaren geen later
levensbericht dan de overlijdensadvertentie. Ook voor hen „flicht die
Nachwelt keine Kranze", en waarom zou dat ook moeten ? Zelfs indien
Tollens als verffabrikant een tweederangsburger zou zijn geweest, wat
allerminst het geval was, dan nog vormt zijn dubbel leven een veel
intrigerender onderwerp en voor de biograaf een veel inspirerender
uitdaging, dan het verschaalde dichterschap alleen. Daar komt nog bij
dat zijn bestaan zich heeft afgespeeld in een uitermate bewogen periode,
Geboren in september 1780, gestorven in oktober 1856, is hij getuige
geweest van een lange reeks dramatische gebeurtenissen. Zijn jeugd valt
in het tijdvak van stadhouder Willem V met de oplaaiende twisten
tussen patriotten en prinsgezinden. Hij heeft als kind de komst van de
Pruisen, als opgroeiende knaap de komst van de Fransen beleefd, en
als volwassen man het telkens weer wisselende staatsbestel : de Bataafse
Republiek, het Koninkrijk Holland, de inlijving bij Frankrijk, het
Beneluxachtige koninkrijk van Willem I, de Belgische opstand, het
koningschap van Willem II, de liberale overwinning under Thorbecke,
de eerste regeringsjaren van Willem III met daarin de conservatieve
April-beweging. En Tollens was bij dit alles meer dan getuige : op veel
ervan heeft hij ook als dichter gereageerd, partij kiezend voor de
3 HUYGENS, blz. 168.
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patriotten, partij kiezend tegen de franse overheersers, partij kiezend voor
koning Willem I, partij kiezend tegen de Belgen. Die gelegenheidspoèzie bleef grotendeels buiten het verzameld werk en doet ook nu –
voorzover teruggevonden en gepubliceerd – niet aan als van onvervangbare betekenis. Het is dus ook niet de dichter Tollens die dank zij, de
herontdekking van zulke verdwenen curiosa grater wordt dan hij scheen,
het is de mens Tollens die door de vermelding van allerlei biografische
details belangwekkender blijkt dan men tot nu toe meende, en vooral
veel minder behoudend. In vergelijking met de duizenden die van de
wieg tot het graf blijven wat ze waren, is hij een opmerkelijke uitzondering.
Er komen in dit leven een aantal kernpunten en keerpunten voor, die
enkel mogelijk zijn bij een man van een onafhankelijk karakter en een
gerichte wil. Het milieu waarin Henricus Tollens geboren werd, was
wel het tegendeel van literair. De kleine verfhandel van de roomse, uit
Vlaanderen afkomstige familie eiste blijkbaar niet alleen alle werkkracht, maar ook alle geestkracht op. Zijn schoolopleiding ging die van
een eenvoudige burgerjongen niet te boven, behalve dan dat ene jaar op
het internaat te Elten, waaraan hij later zo vaak met vertedering terugdacht. Maar welke wensdromen hij mag hebben gekoesterd, de ouderlijke dwang op de beroepskeuze bleek onontkoombaar : geen toekomst
buiten de verf. Dat de jonge Tollens desondanks dichter werd, 66k
dichter, getuigt van een doorzettingsvermogen waarover men niet te
gering moet denken. Hij toonde het kort daarna opnieuw op een heel
ander gebied : als jong schouwburgbezoeker verliefd geraakt op een
jeugdige toneelspeelster, trotseerde hij het hardnekkige verzet van zijn
vader en trouwde haar ergens op Walcheren nog voor hij twintig was.
Pas bij de geboorte van de eerste kleinzoon, keurig op tijd gekomen en
traditiegetrouw genoemd naar de grootvader van vaders kant, werd de
vete feestelijk beslecht. Tijdens de franse overheersing schreef Tollens
enkele retorische gedichten die men verzetspoèzie kan noemen en waarvan de publikatie de nodige civiele moed veronderstelt. Toen hij de
zorg voor de rotterdamse verfhandel zijn plicht achtte, nam hij die ten
volle op zich en hij bleef haar nauwgezet vervullen tot hij, ten langen
leste, de 65 voorbij, de verantwoordelijkheid aan een schoonzoon kon
overdragen. Hoe deftig ook in zijn, openbaar optreden, hoe nuchter en
ernstig in zijn zaken, toch doen zijn brieven hem kennen als een joviaal
en openhartig man, spontaan en vaak bijzonder geestig ; een uitgave
ervan zou niet misplaatst zijn, ook terwille van de petite histoire. Zijn
zelfkritiek was heel wat radicaler dan de kritiek van zijn vrienden.
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Ondanks de zekerheid dat zijn familieleden en ook zijn vlaamse en
brabantse klanten hem de stap niet in dank zouden afnemen, verliet hij
in 1827 openlijk de roomse kerk am zich met zijn hele gezin aan te
sluiten bij de remonstranten. Nog jaren later motiveerde hij zijn afschuw
van de vrome die „op den eerlijken twijfelaar neerziet" in de feilloze
formule : „alsof men voor zijn vermaak en genoegen twijfelen zou." 4
Een gelukkig huwelijk en een welvarend bedrijf, zoals die jarenlang zijn
deel waren, vormden uiteraard geen bescherming tegen de beproevingen
van kinderziekte en kindersterfte waarvoor een groot gezin destijds niet
dan bij uitzondering gespaard kon blijven. Maar de rampen die hem
later troffen, als weduwnaar op de grens van de ouderdom, waren van
een onvoorziene orde : de dood van zijn toen oudste zoon, de voorbestemde opvolger in zaken ; de plotselinge dood van een jonge schoondochter in het kraambed ; de drankzucht, het wangedrag en de reddeloze
zedelijke en fysieke ondergang van een andere zoon, opgeleid voor
ingenieur. Tollens heeft er zoveel mogelijk over gezwegen, verbijsterd en
beschaamd. Het was een verdriet te groot voor woorden ; daar hadden
derden niets mee te maken. Enkel doordat er officièle instanties mee
gemoeid zijn geweest, met een archief, kon dit tragische hoofdstuk
warden geschreven. Het einde is iets opgewekter : hoewel geboren,
getogen en geèerd als Rotterdammer, ontvluchtte hij, oud geworden,
de stiklucht van de stad, en verwezenlijkte in Rijswijk nog enigszins zijn
levenslange droom van landelijke vrijheid.
Wie zich verdiept in de biografische gegevens, door Huygens meegedeeld, krijgt steeds meer het gevoel dat de figuur van Tollens een
lastige legpuzzel is, waarvan de stukken eens een herkenbaar patroon
hebben gevormd : maar hoe passen ze precies in elkaar ? Er is de zoon,
de echtgenoot, de huisvader, de Rotterdammer, de Hollander, de verfhandelaar, de katholiek, de remonstrant, de briefschrijver, de dichter, de
voordrager, dat is verscheidenheid genoeg, al kan men tegenwerpen dat
wel iedereen in alle argeloosheid binnen zeer uiteenlopende verhoudingen leeft zonder dat daar complicaties uit ontstaan, laat staan gedichten.
De gedichten van Tollens zijn trouwens allerminst gecompliceerd en
dat is dan een tegenstrijdigheid te meer. Het dubbel-leven waartoe
Tollens verplicht is geweest, heeft niets van een Wilde droom, het werd
zelfs geen wisselwerking, geen eenheid van tegendelen, nauwelijks een
compromis. 5 Het gedwongen koopmanschap overdag en het verkoren
4 Idem, blz. 195-197 en 259.
5 Zie in dit verband de brief van 3 december 1819 (HuYGENs, blz. 170-171), al behoeft
men niet te geloven dat Tollens over de verhouding van beroepsbezigheden en poezie-alsontspanning altijd zo dacht.
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dichterschap 's avonds betekende niet dat zijn fantasie dan vluchtte in
een schone irrealiteit om te ontkomen aan de lelijke realiteit van de
handel. Tollens had niets van een romanticus, hij was geen onevenwichtige dromer van verre landen en tijden, geen wereldvreemde zoeker van
een nooit aanschouwde Belief de. Zijn hartstocht, eenmaal in het huwelijk gekanaliseerd, stelde hem wel in staat zijn vrouw te inspireren tot
twaalf zwangerschappen, niet zijn muze tot twaalf meesterwerken. Per
slot van rekening blijkt zijn leven het in menselijk belang te winnen van
zijn werk. Die conclusie is niet enkel in strijd met de aanvankelijke verwachtingen, ze is het ook met de ervaringen bij haast alle andere kunstenaars, zeldzame verschijningen als Multatuli en Vincent van Gogh
natuurlijk uitgezonderd.
Wat is de oorzaak dat een zo onmiskenbaar talent, gepaard aan een
zo onmiskenbare jeugdige eerzucht, het peil van de zelfverwezenlijking
nooit heeft bereikt ? Hij slaagde in wat zijn familiale beroep was, de
verfzaak, hij faalde in wat zijn individuele roeping was, het dichterschap.
Zijn vers is eigenlijk nooit uit de verf gekomen. En toch lag dat niet
aan de verf alleen.

II
Het geval Tollens is een literair-kritisch en literair-sociologisch probleem van de eerste orde. Geroemd en gevierd door zijn tijdgenoten,
verguisd en vergeten door het nageslacht, belichaamt hij een zó intrigerende tegenstelling dat men er niet mee kan volstaan die enkel te
constateren. De eenvoudigste uitweg is wel, zijn tijdgenoten te verdenken van een grandioos misverstand. Dat denkbeeld, verzwegen of uitgesproken, is stellig bij duizenden aanwezig, en niet alleen ten aanzien van
Tollens. Het is nu eenmaal het voorrecht van de lateren het beter te
weten dan de eerderen, en generatie na generatie maakt daarvan een
onbeperkt gebruik. Tegenover de doden hebben de levenden altijd
gelijk ; het valt maar weinigen in, hoe beschamend goedkoop dit gelijk
eigenlijk is en hoe snel het zich tegen henzelf zal keren. Maar ook als
men in ernst blijft menen, dat de hollandse burgerij uit de eerste helft
van de negentiende eeuw zich massaal en langdurig heeft vergist toen zij
Tollens voor een groot dichter hield, zit men met de vraag naar de
oorzaak van die vergissing. En als men die met enig recht zoekt in de
maatschappelijke omstandigheden bier te lande toentertijd, dan is de
consequentie onontkoombaar, dat ook de latere verguizing met de allure
van een noodzakelijke correctie mede bepaald is door de maatschappe166

lijke omstandigheden sindsdien. Wie oog heeft voor de sociale component in het literaire oordeel, moet akkoord gaan met een stelsel van
relativiteiten waarin geen plaats is voor enig esthetisch absolutisme, op
hoe hoge toon ook verkondigd.
Roem is niet iets dat een kunstenaar aan zijn schrijftafel of schildersezel tot stand brengt ; roem bestaat uitsluitend in de reacties van een
publiek. Om de roem van Tollens afdoende te verklaren, zou men nauwkeurig moeten weten wie zijn bundels kochten en lazen. Dat is niet
steeds dezelfde klasse geweest, want de prijs was aanvankelijk te hoog
voor de smalle beurs van de kleine burgerij, en eerst de goedkope yolkseditie van 1822 heeft daarin wijziging gebracht. Op dat moment verbreedde Tollens' roem zich niet enkel, ze verdiepte zich ook, met dien
verstande tenminste dat ze doordrong tot een diepere laag van de
bevolking. Wat tevoren het cultuurbezit was geweest van de gegoede
middenstand waartoe Tollens zelf behoorde, de vertrouwdheid met het
werk van een eigentijds dichter uit het eigen land, daarvan genoot nu
ook de lagere burgerij, van nature begerig om zich met de hogere te
assimileren. Het is een proces dat zich in elke beschaving herhaalt, al
beet de norm-gevende groepering niet steeds bourgeoisie. In hoeverre
ook de bovenlaag van de stedelijke arbeidersklasse al deel kreeg aan dit
dichterschap, is problematisch. Geld voor enig boek was vOOr het einde
van de eeuw daar niet beschikbaar. Hem een volksdichter te noemen
is in sociologische zin dus nauwelijks verantwoord.
De bewonderende reactie van Hollands burgerij op Tollens' werk
betekent niet meer of minder dan dat hij leverde waar zij om vroeg. Dit
houdt niet in dat hij het daarop aanlei, tot zoveel prostitutie was de
poezie nog niet in staat. Ook als Tollens, vast overtuigd van de autonomie der dichtkunst 7 , slechts schreef wat zijn hart hem ingaf, voldeed
hij blijkbaar aan hun behoefte. Wat zij waren, dachten en voelden, ligt
behalve in authentieke correspondenties ook vast in de kalm-humoristische novellen van die tijd, waarop Potgieter de term „kopieerlust des
dagelijksen 'evens - heeft toegepast. Men mag in de families Stastok,
Witse en Kegge de literaire portretten zien van de gezeten hollandse
burgerij uit de jaren '30, zoals het gezin Droogstoppel daarvan de literaire karikatuur vormt. De zachtmoedigste kwalificatie is wel, dat het
aandoet als een prozaisch geheel.
Van oudsher geldt nuttigheid als een bij uitstek burgerlijk begrip.
Er is geen reden, de negentiende-eeuwse burger voor een uitzondering
6 HUYGENS, blz. 128, 189, 271.
7 Idem, blz. 115.
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te houden, en er is ook geen reden bij hem een uitzondering te veronderstellen inzake de poezie. Hij las voor zijn genoegen, ter nodige ontspanning na nuttige arbeid – al is het percentage renteniers bepaald niet
gering geweest – en hij Wilde niet worden tegengesproken of verontrust.
Sommige uitheemse dichters, opgewonden romantici, bleven dus ongelezen buiten zijn huis. Hijzelf was de maat aller dingen en hij ging ervan
uit dat de boekenmaker hem daarin gelijk gaf. Een gedicht moest hem
bevestigen in zijn opvattingen en vooroordelen : hij was conformist tot
op zijn gebeente en had geen behoefte dan aan een conformistische
literatuur, if any. De poezie diende ertoe op fraaie wijze te zeggen wat
hijzelf ook meende te zeggen te hebben en soms wel eens zei, hoewel
minder fraai ; en juist zó kon ze dienen om geciteerd of gereciteerd te
worden, en dus nuttig en opvoedend werken. De kunst was er noch om
zichzelf, noch voor zinloze tijdpassering, ze was een soort seculaire
stichtelijkheid en hoorde net als de landspolitiek en de preek tot de
hogere aangelegenheden des geestes.
Dat allereerst de inhoud van belang werd geacht, spreekt vanzelf. Het
is bij de gewone lezer nooit anders geweest ; alleen wie scheppend,
kritisch of studerend de literatuur tot zijn vak maakt, heeft speciale
aandacht voor de vorm. Er waren een aantal onderwerpen waarover
in het openbaar gesproken, geschreven en gedicht mocht worden, er
waren ook onderwerpen waarover men geacht werd in het openbaar te
zwijgen. De grens tussen deze twee groepen loopt omstreeks 1830 heel
anders dan een halve eeuw eerder (en een halve eeuw later) : het frivole
en erotische dat als nabloei van het rococo nog in Tollens' jeugdwerk
aanwezig is, werd voor 1800 aanvaard, na 1813 afgewezen. De burgerij
tijdens Willem I gedraagt zich deugdzamer en preutser dan hun vaders
en grootvaders ; althans in het openbaar. Niet enkel het onfatsoenlijke
en onzedelijke moest worden verzwegen, ook het sexuele en eigenlijk
al het openhartige, geheel de prive-sector van het leven. „Personeer te
zijn, niet enkel in de kritiek op andermans gedrag maar ook in de uiting
omtrent het eigen gedrag, viel buiten het toelaatbare. Onvermijdelijk
werd het openbare aldus identiek met het algemene, en het algemene is
per definitie vaak het abstracte. Maar abstract denken vergt een geschoolde ontwikkeling en liefst ook een vleug oorspronkelijkheid ; het
is dus verklaarbaar dat de meesten zich tevreden stelden tevreden
mOesten stellen – met het onoorspronkelijke bij uitstek : de gemeenplaats. Wie de prekenbundels uit die tijd ter hand neemt en in staat is
er wakker bij te blijven, weet wat ik bedoel.
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Tot de belangrijkste algemeenheden behoorde het vaderland. Het
was bedreigd geweest, verloren gegaan, en met Gods hulp in 1813
hersteld. Men mag de dankbaarheid van de nederlandse burger die dit
alles had overleefd, niet geringschatten. En juist toen een jongere generatie volwassen werd die de franse tijd alleen kende van horen zeggen,
brak de belgische opstand uit, hetgeen bij de studenten-vrijwilligers het
vaderlandse bloed opjoeg tot feller emoties dan waartoe het universitaire
onderwijs in staat is. Geheel de europese storm van revoluties ging in
1830 de noordnederlandse gewesten voorbij en versterkte bij de burgers
het uitverkoren besef van orde en rust. Pas later begon het liberalisme
onder de stedelijke middenstand enige aanhang te krijgen, maar toen
had elders, met name in Parijs, een modern proletariaat al zijn eerste
oproerige acties ondernomen. Tot 1848 heeft de vaderlandsliefde in
Holland een behoudende signatuur.
Op kerkelijk gebied is het niet anders : dogmatische dwepers als
Bilderdijk en Da Costa hield men met gepaste eerbied op een gepaste
afstand. Het reveil heeft met z'n bevindelijk geloof maar een Bering
deel van de gegoede burgerij bereikt, en de groep orthodoxe calvinisten
die ds. De Cock in 1834 meekreeg in zijn Afscheiding, behoorde geheel
tot de kleine luyden, ver van de cultureel toonaangevende bovenlaag.
Zich moeiteloos voegend in de kerkelijke traditie, interesseerde men
zich niet wezenlijk voor vragen van fundamenteel-godsdienstige acrd.
De in het buitenland opkomende bijbelkritiek had onze theologische
leerstoelen nog niet bereikt, laat staan de kerkelijke kansels. De individuele geloofsbeleving mocht een zaak zijn van avondjes en oefeningen,
in de openbaarheid van de eredienst werd enkel de algemene geloof sverkondiging toelaatbaar geacht. Een hele generatie predikanten galmde
stichtelijk, als Van der Palm. Gehoorzaamheid en dankbaarheid krijgen
de glans van cardinale deugden, de opvoeding is erop gericht. Zij bepalen de verhouding tussen ouders en kinderen, tussen beer en knecht,
tussen vorst en y olk, en eigenlijk tussen alle standen in de maatschappij.
Men zag die graag als een huisgezin in het groot, zoals het gezin met
al het bijbehorende personeel iets was als de maatschappij in het klein.
Het is niet moeilijk, vanuit twintigste-eeuws perspectief dit alles af
te doen met termen als bekrompen, benepen, conservatief, geborneerd,
saai en braaf. Maar met zulke afkeurende woorden sluit men het inzicht
af in de waarden zoals die zich destijds in feite deden gelden. Zoekt
men een terminologie zonder negatieve bijsmaak, dan komt men tot een
vijftal begrippen die aandoen als varianten van elkaar : degelijkheid,
ordelijkheid, huiselijkheid, stichtelijkheid, vormelijkheid. Men mag er
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de onvertaalbare hollandse woorden gezelligheid en deftigheid nog wel
bijvoegen, maar nodig is het niet.
Dit alles weerspiegeld te zien in de poezie behoorde tot de aantrekkelijkheden daarvan. En het spreekt vanzelf dat deze ook in haar vormgeving gekenmerkt moest zijn door dezelfde kwaliteiten. De dichter
behoorde blijk te geven van een degelijk vakmanschap, zijn taal te beheersen zonder slordigheden of experimenten, zijn woordkeus en zinsbouw dienstbaar te maken aan de begrijpelijke mededeling. Een vers
bezat een regelmatige afwisseling van sterke en zwakke klemtonen en
onderscheidde zich aldus van het ongeordende en ongebonden taalgebruik dat proza heette. Van de vele metrische mogelijkheden lag de
rustig alternerende maatgang het best in het gehoor, het rijm moest
bescheiden blijven en de strofe kon dus volstaan met een overzichtelijke
en ongecompliceerde structuur. Verheven beeldspraak mocht zinrijk zijn
bij enkele verheven onderwerpen, maar een al te individuele beeldspraak
eiste bijzondere inspanning en leidde de aandacht af. De Biedermeierpoètica, zonder veel theorie aan deze voorschriften of liever voorkeuren
gebonden, is in niet mindere mate een typisch burgerlijk verschijnsel
dan de rederijkerspoètica. Want hoe zeer de negentiende-eeuwse eenvoud ook verschilt van de zestiende-eeuwse overdaad, in beide gevallen
gaat de dichterlijke persoonlijkheid schuil achter de algemene vormgeving van heel een tijdvak. Alleen als men dit erkent, is er enig begrip
– en daarmee enig beperkt eerherstel – mogelijk voor de hollandse
Biedermeier-dichter die Tollens beet. 8

III
Een halve eeuw lang – de eerste uiting is al van het jaar 1800 — heeft
Tollens berouw getoond over te vroeg en te veel gepubliceerde gedichten. De herhaling van dit verschijnsel, niet enkel in openbare voorredes
(waar het de schijn kan hebben van een bescheidenheidstopos) maar
ook in particuliere brieven, vormt een zó continue reeks, dat men het
mag zien als een der constanten van zijn dichterschap : een nooit opgelost conflict tussen creativiteit en zelfkritiek. Zolang een dichter geinspireerd werkt, is hij bijziende genoeg om te geloven dat er iets belangrijks
en duurzaams ontstaat ; maar wanneer hij de voltooide tekst een poos
laat liggen, al hoeft dit Been negen jaar te zijn, ziet hij op afstand de
onvolmaaktheid ervan. Die afstand heeft Tollens zich te zelden gegund.
Hij was eerzuchtig genoeg om niet te willen ontbreken sinds hij tot de
8 Merkwaardig genoeg komt deze term bij Huygens niet voor.
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erkende dichters behoorde ; er zit in zijn te grate publiciteit wellicht ook
lets van overcompensatie ; en bovendien : hij werd luidkeels aangemoedigd door een hele horde bewonderaars die hij liefst niet wou teleurstellen. Roem is een koppig brouwsel, en er is geen reden om aan te
nemen dat Tollens' nuchter inzicht in de eigen beperkingen daar altijd
tegen bestand is geweest. Hij zal wel eens gedacht hebben, en zeker
gehoopt, dat die anderen niet helemaal gek waren in hun eerbetoon.
Waarschijnlijk is er nog een tweede misverstand in het spel geweest :
te vaak heeft hij voor inspiratie gehouden wat niet meer was dan een
licht ontroerbare emotionaliteit die zich vlotweg afreageerde in rijmende
gemeenplaatsen. Het was een misverstand overigens dat hij deelde met
groteren dan hijzelf, met Bilderdijk bijvoorbeeld die zijn vrouw verplichtte tot ijverig opschrijven als de dichtgeest over hem vaardig werd,
en met heel een generatie opgewonden romantici. En blijkbaar duurde
zijn roes of althans de nawerking daarvan lang genoeg om het beeindigde werkstuk bij herlezing te vullen met al de emoties die wel in zijn
geest aanwezig waren, niet in zijn taal. Wanneer hij dan, jaren later,
bij het gereed maken van enige herdruk bemerkte dat de vonk niet meer
oversprong, concludeerde hij met eerlijke spijt dat er dus nooit een
echte vonk had bestaan : het gedicht werd geschrapt. De verdere gevolgtrekking evenwel die men had mogen verwachten, bleef achterwege :
Tollens immers verviel telkens weer in dezelfde fout. Hij is er zich
kennelijk nooit van bewust geworden dat een tekst, eens gepubliceerd,
vrijwel onvernietigbaar is en dat het corrigeren van het verleden de
menselijke vermogens te boven gaat. Hij was er zich blijkbaar evenmin
van bewust, dat een latere generatie, Anders van smaak, Anders van
belangstelling, misschien meer waarde zou hechten aan wat hij verwierp
dan aan wat hij behield. In de afgekeurde teksten, voor iedereen bereikbaar die de oorspronkelijke publikaties ter hand neemt, ligt een nog
onontgonnen hoop gegevens bijeen voor nader biografisch-literair anderzoek, precies zoals men in het huisvuil van de prehistorische yolksstammen de gegevens aantreft voor de reconstructie van hun primitieve
cultuur. Tollens is eigenlijk niet echt kenbaar als men zich beperkt tot
wat hij heeft geschreven zonder ook gebruik te maken van wat hij heeft
geschrapt. Indien men in staat was het motief van de schrapping te achterhalen en het te verbinden met de desbetreffende datum, zou zijn
dichterschap wellicht enige dynamische dimensie verkrijgen, die er nu
in z'n statische gelijkmatigheid al te zeer aan ontbreekt.
Maar het conflict tussen creativiteit en zelfkritiek bij Tollens heeft
een diepere grand dan karaktereigenschappen als eerzucht en gemak171

zucht, al behoeft men hem daarvan niet vrij te spreken. Tollens is een
Biedermeier-dichter tegen zijn wil, zoals hij ook een verfhandelaar tegen
zijn wil is geweest. En hoe vreemd het klinkt, hij was zelfs een negentiende-eeuwer tegen zijn wil : men kan hem alleen begrijpen als men
uitgaat van het achttiende-eeuwse klassicisme. Dat dit juist in het jaar
van zijn geboorte ten einde liep en z'n plaats inruimde aan de vroege
romantiek, is wel waar, waar niet helemaal waar. Cultuurhistorische
bewegingen en stilistische modes houden zich niet aan de kalender, ze
hebben bovendien een lange nawerking in de lagere volksklassen wanneer ze ophouden bon ton te zijn in de hogere. Opgroeiende als een
roomse jongeman uit de allerkleinste burgerij, werd Henricus Tollens
door een dubbele slagboom afgehouden van de levende vroeg-romantische literatuur in binnen- en buitenland, en definitief gescheiden van
de latijnse en griekse klassieken. Het is hem niet beschoren geweest, die
achterstand ooit in te halen. Wat hij zich begerig eigen maakte toen hij
in zijn puberteitsjaren eenmaal de verrukkingen van het dichterschap
had ontdekt, was de nauwelijks bestorven erfenis van de frans-klassicistische meesters en ondermeesters in Holland. Niet enkel de principes
hadden een taai leven, soms ook de dragers ervan : Balthazar Huydecoper was 83 toen hij in september 1778 stierf, Onno Zwier van Haren
66 bij zijn dood in september 1779, Lucretia Wilhelmina van Merken 68
bij haar dood in oktober 1789, hoge leeftijden gezien de toenmalige
statistiek ; en Nomsz, een halve generatie jonger, leefde zelfs tot 1803.
Achter hen alien rees meer dan levensgroot het al wel in Frankrijk
enigszins door Rousseau bedreigde, maar buiten Frankrijk nog altijd
onverzwakte gezag van Voltaire. Diens triomftocht naar Parijs, diens
glorieuze ontvangst in de Academie francaise hadden een europese
weerklank gewekt, en zijn dood in mei 1778, na een leven van ruim 80,
een publiciteit van ruim 60 jaar, was aanleiding geweest tot europese
rouw. Dit alles lag in de jaren '90 nog vlakbij, en wie niet door aanleg
of opvoeding gedreven werd in de nieuwe richting van de romantiek,
onderging nog de dwingende invloed ervan : een soort geopenbaarde
waarheid, ook dit, waaraan te twijfelen heiligschennis betekende.
Tollens, vroom en gelovig in en buiten de kerk, gezegend met de
gave der bewondering en nog te jong voor twijfel, heeft zich gehoorzaam geschikt onder de normatieve wetgeving van deze poetica met haar
optimistische strekking van een bereikbare volmaaktheid door het opvolgen van geijkte voorschriften en het navolgen van beroemde voorbeelden. Meer dan aan de Moederkerk is Tollens aan deze dichtleer levenslang trouw gebleven, hij heeft zijn vereerde grootmeesters nooit ver172

loochend, hij heeft zijn eenmaal gevestigde literaire normen nooit herzien, hij bleef de gepaard rijmende alexandrijn hanteren zoals hij het
de grote zeventiende-eeuwers had zien doen ; en al dreef hij mee in de
latere stromingen van de hollandse literatuur, nooit geloofde hij in
vruchtbaarder kusten dan waar hij jong was geland. Uit de klassicistische toneelwerken waarmee hij vol jeugdige eerzucht in de jaren '90
en nog daarna voor den dag kwam, blijkt zowel zijn voorkeur als zijn
vorming : de negatieve ontvangst ervan bewijst niet zo zeer zijn tekort,
als wel zijn telaat. Het klassicisme was de stij1 geworden van de uitstervende generatie : Tollens had een jong genie moeten zijn om de
nederlandse literatuur te dwingen tot een succesrijke voortzetting ervan.
Wie eenmaal oog heeft gekregen voor de klassicistische inslag in
Tollens' dichterschap, de klassicistische grondslag van Tollens' vormen
en normen, bespeurt tenslotte de voortdurende, zij het niet onvermengde
aanwezigheid ervan. Hij ging min of meer mee met de ontwikkelingen
in de eerste helft van de 19de eeuw, hij paste zich aan, maar bleef
tegelijk met een diep gevoel van onbehagen zichzelf. In de bekroonde
dichtwerken uit 1804 en 1806 : Huig de Groot, en De dood van Egmond
en Hoorne, kan alleen de nationaal-historische stof de misleidende
indruk maken van een romantische inspiratie. Het pathos van de bewondering die navolging verdient, is echter ten voile klassicistisch. In het
drama en het epos van het franse klassicisme heeft de burgerij altijd
zichzelf toegejuicht in de verdichte figuren van haar voorbeeldige
vorsten en helden. Indien Tollens zijn tekst in gepaard rijmende alexanArijnen had geschreven en niet in tamelijk lange strofen, zou de verwantschap onmiskenbaar zijn geweest ; maar al kan het formele verschil
aanleiding zijn tot een zekere aarzeling, een zekere nuancering, het
houdt de erkenning niet tegen. In die strofenvorm ligt tevens de overgang naar de vaderlandse romance, een vinding van Tollens zelf waarmee hij bijzonder populair werd. Maar het is opnieuw onjuist dit soort
romances te zien als een uiting van de romantiek : het terugbrengen
van de historische werkelijkheid tot een handvol treffende anekdotes,
het vereenvoudigen van de historische persoonlijkheden tot een stuk of
wat stereotiepe figuren, betekent een emotionele verarming en een intellectuele veralgemening die weliswaar geen volwaardig klassicisme meer
mogelijk maken, maar die volstrekt in strijd zijn met het individuele
sentiment en van de dichter en van zijn personages, dat een kenmerk is
van de werkelijk romantische poezie. Ook de populariteit die Tollens
destijds met dit genre verwierf, kan moeilijk dienen als bewijs van zijn
romantisme, want een Onromantischer volkje dan de hollandse burgerij
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tijdens de restauratie van de jaren 1813-1830 is niet denkbaar. De algemene tevredenheid onder het vaderlijk bewind van Willem I, althans
in het noorden, heeft tot '30 toe iedere weerklank van de uitheemse
romantiek verhinderd. Dat een van de best geslaagde en meest toegejuichte dichtwerken van Tollens, De overwintering der Hollanders op
Nova Zembla (1819), met z'n honderden alexandrijnen geheel blijkt
te voldoen aan de criteria van het kleine heldendicht, mag dus niet verwonderlijk heten. 9 Integendeel, de betrekkelijk hoge kwaliteit is mede
te danken aan het feit dat de dichter bier geheel zichzelf kon zijn,
namelijk klassicist.
Te zeggen dat het overige werk van Tollens de belangrijkste nederlandse bijdrage tot de Biedermeier-poezie is, heeft maar een relatief
belang. Ten eerste is het hele genre meer een vage tussenfase dan een
karakteristieke cultuurperiode ; ten tweede is het geen autonoom nederlands verschijnsel ; wie kennis wil nemen van authentiek werk, moet
duitse dichters als Claudius en Ruckert ter hand nemen ; ten derde zijn
andere Biedermeier-dichters in Holland of dilettanten of dominees, en
bij deze laatsten overgalmt de stichtelijkheid alles wat men aan huiselijkheid, gemoedelijkheid en innigheid zou mogen verwachten. Bij
Tollens is dit niet het geval, en dat was dan ook wat Beets als een
tekortkoming beschouwde.10
Er is echter een heel andere reden waarom Tollens maar in betrekkelijke zin een Biedermeier-dichter mag heten. Terwijl de overigen het
met minder talent van ganser harte waren, is hij het onder voorbehoud :
het voorbehoud van de klassicist. Dit is de grond waarom hij de onmiskenbare verburgerlijking van zijn dichterschap nooit ten voile heeft
aanvaard, al heeft hij geen kans gezien dit proces tegen te houden.
Zonder de opeenvolgende stadia ervan precies te kunnen dateren, mag
men wel aannemen dat eerst de burgerlijke levensverhoudingen, daarna
de burgerlijke levenservaringen, dan de burgerlijke levensbeschouwing
en tenslotte het burgerlijke levensgevoel de dichter in hem hebben
gecorrumpeerd. Ik verbeeld me dat men het uit zijn portretten kan
aflezen : zijn spirituele jonge kop gaat allengs over in een banaal oud
burgermanshoofd. " Indien hij ooit in zijn schrijfvertrek overstelpt zou
zijn geraakt door onmaatschappelijke opwellingen, het zou hem moeilijk
9 C. M. GEERARS : Het epyllion en de structuur van Tollens' Overwintering op Nova
Zembla. De nieuwe taalgids LX (1967), blz. 361-372.
10 NICOLAAS BEETS : Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. I (Haarlem 1858),
blz. 89-90.
11 Ofschoon goed geillustreerd, heeft deze biografie ten onrechte dit laatste portret
niet opgenomen.
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zijn gevallen ze onder woorden te brengen en geheel onmogelijk ze uit
te geven. Een poezie die hem belachelijk of verdacht zou maken in zijn
gedegen klantenkring, kwam niet in aanmerking. De grenzen van het
burgerlijk fatsoen bepaalden tegelijk de grenzen van zijn dichterlijke
spelruimte. Wat zich in Tollens heeft voltrokken, in alle geleidelijkheid,
mag men de tragedie van de burgerlijke kunstenaar noemen, en het meest
tragische is wel dat hij zich die tragiek nooit als zodanig bewust is
geweest. Bij de eerlijke erkenning van zijn artistieke nederlaag, ondanks
alle roem, heeft hij zich, voorzover bekend, nooit gerealiseerd dat nederlaag en roem beide een en dezelfde oorzaak hadden : de verburgerlijking van zijn talent.
Wat hij zich wel realiseerde, was het verschil dat er bestond tussen
wat hij schreef en wat hij gehoopt had te zullen schrijven. Hij had
gelijk : de Biedermeier-poezie lijkt op het klassicisme als een burgermanswoning op een paleis. Aileen als men ze allebei vergelijkt met het
wilde bergland van de romantiek, hebben ze iets met elkaar gemeen.
Aan beide ontbreekt het individuele van de romantische gevoel ens, het
hartstochtelijke, het onbeheerste, het revolutionaire. Het klassicisme van
Tollens maakte hem immuun tegen de gevaarlijke verleiding van een
persoonlijk getuigende romantiek, maar het kon hem niet behoeden voor
de onvoorwaardelijke aangepastheid en de retorische gevoelsveralgemening van de Biedermeierstijl. Integendeel : juist daarin lag iets van
verwantschap, al ontging het hem niet dat hij nu een soort mini-klassicisme bedreef, met huiskamers in plaats van troonzalen of slagvelden,
en met huisvaders als held. En hoe zeer de ethiek van de Biedermeierpoezie hem bescheidenheid aanpredikte als deugd, zijn gevoel van
onbehagen liet zich niet overstemmen. Hij had een groot dichter willen
zijn, groot in klassieke stijl, hij was een middelmatig dichter geworden,
virtuoos in een middelmatig genre. Hij wist het zeif, beter dan zijn
tijdgenoten. 12 En hij had gelijk : in het eeuwigheidslicht van de klassieken heeft zijn werk geen recht van bestaan.
GARMT STUIVELING

12 HUYGENS, blz. 189.
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F. BORDEWI JKS ANTI-UTOPIE
„BLOKKEN" (1931) IN HET LIGHT VAN
MODERNISME EN FORMEEL EXPERIMENT

Bij het interpreteren van Bordewijks werk hebben de critici hun aandacht voornamelijk op de thematiek toegespitst en een overwegend
psychokritische houding aangenomen 1 . Maar zij hebben zich o.i. veel te
weinig beziggehouden met de formele preoccupaties van de schrijver,
hoewel Van Vrieslands Inleiding 2 daartoe de stoot had kunnen geven.
Tot nu toe bleven pogingen in die zin nu eens te algemeen, dan weer
beperkt tot een welbepaald probleem i.v.m. een enkel boek 3 . Toch heeft
Bordewijk, vooral dan in de jaren dertig, ijverig met nieuwe vormen
geèxperimenteerd. Hoogtepunten waren in dit verband Blokken (1931)
en sommige verhalen uit De wingerdrank (1937) 4 . Dat waren stuk
voor stuk studièn of oefeningen die voor Bordewijks latere romanformule vanaf Karakter (1938) beslissend zouden zijn. Bovendien zijn
die ook kunsthistorisch en kunsttheoretisch erg belangwekkend, daar de
schrijver daarmee toenadering zocht tot recente avantgardistische stromingen in literatuur en beeldende kunsten.
Om de vormmanipulaties in Blokken tot hun recht te doen komen,
kunnen wij het best uitgaan van enkele beschouwingen over het antiutopische aspect van het boek. Dit kan paradoxaal klinken, aangezien
moderne anti-utopieèn als die van Wells, Zamjatin, Huxley of Orwell
niet bepaald bekend staan als toonbeelden van formalisme in de hedendaagse roman 5 . Maar de korte roman van Bordewijk over de mislukking van een heilstaat doet zich in dit verband als een opmerkelijke
uitzondering voor, en wel om minstens twee redenen. Ten eerste omdat
II.: Over F. Bordewijk, Rotterdam-'s-Gravenhage 1953 ; NIEMEYER,
Bordewijk als auteur van het magisch-realisme, in : De Gids, jg. 116, 12, dec. 1953,
p. 374-393 ; GOVAART, TI-I.: Het geclausuleerde beest, Hilversum-Antwerpen 1962, p. 23-127.
2 VAN VRIESLAND, V. : F. Bordewljk. Een inleiding tot en keuze nit zijn werk, 's-Graven-

1 Vgl. DuBois, P.

A. C. :

hage 1949.
3 JANSSENS, M.: Tachtig jaar na Tachtig, Leiden 1968, p. 47-60.
4 Wij verwijzen naar ons artikel in : Impuls, jg. 6, 3-4, 1975.
5 Vgl. TROUSSON, R. : Voyages aux pays de nulle part, Brussel 1975, p. 245.
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de middelen waar Bordewijk een bercep op doet om de utopie aan het
wankelen te brengen, juist bijna uitsluitend van formele aard zijn. Ten
tweede omdat de bier sterk naar voren gebrachte, `blokvormige' bouwkunst haar stempel drukt op de formele grondslagen van de roman :
niet alleen beschrijft de auteur de maatschappij van de `nieuwe mens'
die constructivistische kunstenaars plachten te bezingen en de kunst die
zij daaraan dienstbaar maakten maar dat wordt voor hem bovendien de
aanleiding om een transpositie van a.m. constructivistische beginselen
op de rornanvorm te beproeven.
6

* * *

Bij een kritiek op het collectivisme spreekt het vanzelf dat tegenover
koele systematiek, massificering en onbarmhartige tirannie van de Staat
bij voorkeur het instinct, de individuele gevoelswereld en de vrijheidsdrang warden gesteld. Zo ook bij Bordewijk. Maar bij deze paging tot
eerherstel van natuur, individualisms en `menselijkheid' gaat hij anders
te werk dan tijdgenoten als Zamjatin (Wij, 1920) of Huxley (Brave
New World, 1932). Terwij1 dezen een individuele handeling – het verhaa 1 van een of meer individuen die uit de ban van de Staat geraken –
tegenover de koele uitbeelding van bet collectivum stellen, ziet Bordewijk van elke intrige af. De lezer kan dus niet door zich met romanhelden te vereenzelvigen of althans door een handeling mee te beleven,
een kritisch standpunt binnen het verhaal innemen. Ook aan een uitdrukkelijke oordeelvelling ontbreekt het in Blokken haast volkomen
– opmerkingen in die zin zijn beperkt en bevatten nauwelijks een onverholen aanval op de Staat (p. 10, 13, 26, 36). De lezer wordt dus ook
niet in staat gesteld, zich via uitspraken vanuit een standpunt buiten de
romanwereld de kritische houding van de schrijver eigen te maken.
Aan kritische standpunten is er in de roman anders geen gebrek.
Immers, twee hoofdstukken zijn bijna volledig gewijd aan thearetische
uiteenzettingen van opponenten (De lezing', p. 14-16 ; 'De groep-A',
p. 23-25). Doch Bordewijk helpt deze andersdenkenden van de wal in
de sloot door bun een even normatieve en door slogans en drogredenen
beneve_ de visie toe te kennen als die waar zijn utopische Staat op steunt.
l

G Bordewijk verwijst naar het (Russische) constructivisme door o.m. te zinspelen op de
uitdrukking 'de Nieuwe Dag', in constructivistische manifesten gebruikt om de vernieuwing
van mens en gemeenschap aan te duiden. Vgl. in Blokken : „De nieuwe dag" (p. 39) ,
vgl. ook het hoofdstuk getiteld 'De dag' (p. 8-13). (Verwezen wordt naar de Dimmer
Dralend-uitgave, 's-Gravenhage-Rotterdam 1949).
Wij N.T erwijzen in dit verband naar The Tradition of Constructivism, edited and with an
Introduction by : BANN, .s., London 1974.
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Bijvoorbeeld stelt een oude gevangene, die de Raadsleden regelmatig
met zijn fixe' mag vermaken, tegenover de overheersing in de
Staat van rechte lijn, vierkant en kubus 7 de theorie als zou alles in de
natuur cirkel, schijf en bol zijn (p. 15-16). „De wereldorde streeft naar
de bol." (p. 15), zo zegt hij, en derhalve dienen de mensen het blok uit
hun levenssfeer te verbannen. Hij mag dan terecht beweren dat de
verheerlijking van het blok tot verdringing van de natuur leidt, toch
staat zijn eigen bewijsvoering al even duidelijk op losse schroeven : nl.
door haar stelselmatigheid, de krasse veralgemening waar zij van uitgaat
en het oorzakelijk verband dat zij legt tussen zgn. natuurlijke vormen
en de vormen die de menselijke leefruimte, maatschappij en denkwijze
behoren aan te nemen. In feite dringt Bordewijk bier een vergelijking op
tussen twee tegenovergestelde opvattingen, waarbij hij deze allebei kapot
maakt op grond van het gemeenschappelijk denkstrabisme waar zij aan
ontspruiten.
Oak de leiders van de opstandige groep-A redeneren erop los en
geraken bij de ontmaskering van de staatsdenkbeelden in al even grove
dubbelzinnigheden als hun tegenstanders. Zij keuren bijv. het staatsgebruik of volgens welk de doden in het openbaar tentoongesteld worden, omdat de Staat daarmee zijn eigen doctrine verloochent en „de
individualiteit tot in het graf" erkent (p. 24) ; maar het individualisme,
ja zelfs de persoonlijke eerzucht beschouwen zij zelf als een vruchtbare
factor van vooruitgang (p. 25). Verder verfoeien zij ideeèn zoals dat
van een „voor eeuwigheid gestichte" staat (p. 24) en dat van de „mensheid als een organisch geheel" (p. 25 ; vgl. p. 20). Zij bestempelen die
als (p. 25), d.i. als mythen. Doch als tegenhanger van die waandenkbeelden poneren zij een andere holle frase, met name 'het andere',
d.i. datgene waar de mens altijd naar zoekt (p. 25). Zij gaan zelfs
verder : zij rehabiliteren God met behulp van een retorisch middel dat
zijzelf zonet ontmaskerd hebben. In de Staat werd God nl. afgeschaft
ten gevolge van de wetenschappelijke vooruitgang, en de mens „die een
idool moest hebben nam zichzelf. Dit idool geprojecteerd in het abstrakte werd de Staat" (p. 25). Maar de spreker van deze woorden, die
met de vroegere, in het heelal afwezig gebleken God en met de al even
mythische staatsidee zo goed afrekent, wil God dan maar „buiten het
heelal" zoeken (p. 25). Ironisch besluit Bordewijk het relaas van deze
denkkrampen met een korte zinspeling op het felt dat die mensen
7 Wat letterlijk met de architectuur het geval is, en figuurlijk op de kantige, kunstmatige
denkwijze wordt toegepast.
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daarbij het spreken hoogstens als katharsis, als geneesmiddel hebben
gebruikt : „zij waren zich bewust niet buitengewoon te hebben gesproken, maar louter menselijk. Zij hadden herademd" (p. 25).
Door soortgelijke gedachtensprongen en bandeloze spelen met abstracta wordt de lezer dan verwezen naar andere passages i.v.m. staatsleer en -mechanismen, waaruit blijkt dat deze slechts door een onbetrouwbare logica verantwoord kunnen worden. Zo'n passus is het hoof dstuk 'De monoliet' waarin Bordewijk even het standpunt inneemt van
Staat en Raad – het opperste bestuursorgaan om o.m. de `onsterfelijkheid' van 'de mensheid' als `eigen wezen' uiteen te zetten of om de
(tirannieke) functionering van de Raad als `eenheid' aanvaardbaar te
maken (p. 19-21). Evenals de groep-A „rammelt" de Staat „van zijn
eigen absurditeiten" (p. 24) : hij mag zich dan als a-religieus aandienen (p. 19), maar hij handhaaft graag het onsterfelijkheidsbegrip
(p. 20), doet zijn voordeel met waarschuwende voorbeelden 8 , straf en.
boetedoening (p. 12-13, 17-18, 29), stelt het geloof aan een onwankelbare, voor eeuwigheid gestichte waarheid voorop (p. 14, 20, 24) en
houdt een ritueel omtrent de dood in ere (p. 12) ; hij bevordert het
samenkomen in grote ruimtes, het gezamenlijk zingen en luisteren naar
orgelmuziek (p. 12-13), en „met een naleve natuurreligie" beschouwt
hij zich als „uitverkoren" wanneer een opmerkelijk natuurverschijnsel
zich bij toeval in eigen land voordoet (p. 31).
Uit al deze voorbeelden en vooral uit de gelijkwaardigheid, die
Bordewijk impliciet uit doet komen, tussen de staatsleer, zgn. krankzinnige idees fixes als dat van 'de Bol' en verdere revolutionaire theorieen, blijkt dat het de schrijver er niet om te doen is een of andere
ideologie tegenover die van de heilstaat te stellen. Trouwens : hoewel
de Staat zich tegenover het „kapitalistische buitenland" (p. 18, 34)
opstelt en sterk doet denken aan het Stalinistisch communisme uit het
toenmalige Rusland, toch blijft hij een onbepaald begrip dat vatbaar is
voor andere vergelijkingen. Van een welomschreven stellingname is Kier
in elk geval geen sprake, wel echter van het relativeren van het stelselmatig en abstract denken en van de politieke toepasselijkheid daarvan.
Op ideeen, door abstract denken uitgelokte beschouwingen over de
werkelijkheid wordt met scepticisme neergekeken, vooral dan wanneer
die, zoals bier het geval is, aan een loos spel met woorden, slogans,
vage begrippen en onbetrouwbare denkcapriolen hun logica ontlenen.
Terloops gezegd, herinnert dit verlangen om de gevaren van het abstract
8 Met name in de hoofdstukken 'De stadskern' en 'De executie'.
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denken aan de kaak te stellen, aan het moderne relativiteitsgevoel en
aan het – toen vrijwel onbekende – neopositivisme dat met Wittgenstein
hoogtij zou vieren. Niet toevallig is Blokken aan Einstein opgedragen,
op wiens belangrijkheid voor de modernistische denkwijze en kunstopvattingen meermalen is gewezen °.
Hoe het met dit laatste ook zij, het zal nu duidelijk zijn geworden dat
standpunten binnen de romanwereld onbruikbaar zijn om er de utopie
mee te lijf te gam. Indien zij deze rol al in zekere mate vervullen, dan
doen zij dat slechts op indirecte wijze, t.w. door het aanvechtbare karakter dat zij met de staatsideologie gemeen hebben. Doorgaans blijft de
afwijzende houding van de schrijver tegenover de Staat onuitgesproken.
Bordewijk geeft de voorkeur aan een relativerende voorstelling die zich
op bescheiden wijze met indirecte middelen behelpt : zo bijv. analogieen,
maar ook stijlmanipulaties of het speciaal beklemtonen van bepaalde
aspecten van de behandelde stof.
Het manipuleren met het taalmateriaal is in vele opzichten belangrijk.
Wij willen bier eerst wijzen op de rol daarvan bij het ironisch ondermijnen van de utopie. Duidelijk genoeg veinst Bordewijk bij het uitbeelden van zijn romanwereld een nuchtere en onpartijdige toon aan te
slaan. De korte, schijnbaar zakelijke zinnen, de onbewogen toon brengen
de lezer in de sfeer van de Nieuwe Zakelijkheid en imiteren op het
eerste gezicht een koele berichtgeving of reportage. Maar bij nader
inzien wijkt Bordewijk van deze regel wel Bens af. Bijvoorbeeld benut
hij herhalingen van woorden en woordgroepen om zijn tekst meer te
doen uitdrukken dan hij letterlijk betekent. Door herhaling van taalelementen schept hij afstand t.o.v. de daarmee aangeduide zaken. De
lezer neigt ertoe, daar een verborgen bedoeling achter te zoeken. Het
meest valt – onder talloze bewijsplaatsen – wel de herhaling op van
termen zoals Staaf (o.m. p. 12, 14, 16, 19, 22, 36) en `Raad' (o.m.
p. 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33). Dat is geen wonder, aangezien Bordewijk het in dit boek juist gemunt heeft op de Staat als geheel en, in
het bijzonder, de Raad als orgaan van dictatuur, terreur en repressie.
Beide woorden worden door het hele boek been herhaald, maar op
bepaalde plaatsen komen zij bijzonder veelvuldig voor. Zo komt `Raad'
op blz. 21 elf keer voor, en vijfftien keer tussen blz. 26 en blz. 29 ;
Staat' krijgt bijv. een flinke beurt in :
9 Vgl. o.a. sypHER, W. : Rococo to Cubism in Art and Literature, New York 1960,
p. 266-288. Sypher brengt de kubistische visie eveneens in verband met filosofieen als die
van Bradley en Whitehead.
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„De Staat loochende alle individuele waarden, in de eerste plaats de waarde
van het individu. Het individu had slechts een belang voor de Staat, zijn
staatsgevaarlijkheid. Dan zag de Staat in hem een mens. Mens was voor de
Staat gelijk aan vijand” (p. 16 ; vgl. p. 21-22).
Een gelijkaardige distantiering wordt in de hand gewerkt door herhaling van `mensheid', `geheel', `eigen wezen' en `heelal' in de reeds
vermelde passages waarin het al te vrij omspringen met deze abstracta
in de staatsleer en bij de leden van de groep-A in het licht dient te worden gesteld (p. 20, 25). Een uitdrukking als „de Staat gebood..." kan,
gezien de context, reeds op zichzelf aan dictatuur doen denken, maar
ironisch gaat zij alleszins klinken wanneer die in twee opeenvolgende
zinnetjes voorkomt (p. 10). Door herhaling is het ook dat de `blijheid'
en `schoonheid' van de bevolking aan geloofwaardigheid moeten inboeten (p. 10, 11). Het woord 'rood', waarvan de frekwente vermelding
zich eerst manifesteert i.v.m. vliegtuigen in de nacht (p. 7-8), verliest
op den duur zijn neutrale, eendimensionale verwijzingsfunctie wanneer
het i.v.m. de nationals staatsdracht opnieuw veelvuldig herhaald wordt :
`wit met rood', `zwart met rood', 'rode baan', 'rood galon' (p. 10) ,
tenslotte schemeren de bijbedoelingen van de schrijver door als wij lezen
dat de bier beschreven `armeeen' van jongemannen bun idealen „in een
rode orkaan van vlaggen boven bun hoof den" dragen (p. 11). Dezelfde
betekenisverruiming geldt bijv. ook voor het woord licht' (11 maal op
p. 7-8), dat aanvankelijk en tot blz. 12 (5 maal) alleen maar door zijn
veelvuldig opduiken in de gaten loopt, maar dat op blz. 13 (4 maal) al
in verband komt te staan met dirigisme, biologering van de bevolking.
Koude, ijs, vorst, wind, hagel en sneeuw gaan eveneens, doordat zij
herhaaldelijk aangetroffen worden, symbolisch verwijzen naar hardheid
en ontmenselijking in de Staat (p. 7, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 26, 27, 28,
30, 32, 33, 37, 38, 39). Aan een – al evenmin verwoord – sarcasme
grenst zo'n herhalingstechniek op het einde van de roman, met name
als Bordewijk het over een wapenschouwing heeft, waarbij de raadsleden
onrustbarende afwijkingen in bun systeem gewaarworden. Hier bereiken
de woordherhalingen wel een hoogtepunt. Ook zinsneden komen praktisch letterlijk terug : „Maar wild was het spel op de stroom (...) En
wild, te wild somwijlen, was het spel op de stroom" (p. 38). Bovendien
hamert hij een tijdlang, bijna ritmisch, op het werkwoord `zien', waarbij
de nadruk vast op de onheilspellende wanorde die de raadsleden waarnemen :
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„De Raad (...) zag het bedrij f aan (...). De blikken der tien gingen ver.
En zij zagen dat wat ordelijk scheen (...). De tien zagen het. Zij zagen
het of zij van grote hoogte het beloop zagen van onderaardse wateraderen
in het alluvium. Zij zagen de wanorde in wording (...). En toen, neerkijkend, zagen zij (...)” (p. 38-39).

Dit laatste fragment laat intussen een ander kenmerk zien van Bordewijks stijlmanceuvers in dit boek. Aan een strikte taalzakelijkheid doet
nl. oak het gebruik van bepaalde vergelijkingen of metaforen afbreuk
zoals bier die met de „onderaardse wateraderen" (p. 39). In grote
trekken mag Bordewijk dan met zijn keiharde en louter mededelende
taal een stilistisch equivalent van zijn onderwerp nastreven, toch beproeft
hij bier en daar, bij wijze van contrast, een eerherstel van het beeld,
liefst dan van beelden in verband met het menselijke of het animale.
Ook hierdoor ironiseert hij datgene waar hij schijnbaar onpartijdig over
bericht. Reeds in het eerste hoofdstukje wordt zoiets beoogd. Hier is
juist het menselijke element als zodanig praktisch afwezig en doet de
schrijver de techniek als volwaardig thema op de voorgrond treden, inz.
de bezetting van de ruimte door vliegtuigen, luchtschepen, lichtvloeden
enz. (p. 7-8) – hierover later meer. Niet toevallig worden precies midden in deze hoogst technische sfeer het dierlijke, het organische op
discrete wijze gerecupereerd. Vliegtuigen kijken nl. uit „rode ogen" en
vliegen been en weer als „roodgesnebde luchtvogels" (p. 8) ; een
helikopter „vouwt de vleugels samen voor de nachtrust" (p. 8) en de
aarde ligt met wit en zwart „bepanterd" (p. 7). Jets verder in de roman
zal de `stadskern' warden voorgesteld als „uiterst samengesteld dooreengevlochten als de hersenen van een hooggeordend zoogdier" (p. 18).
In de laatste twee hoofdstukken tenslotte laat Bordewijk aan deze tendens de vrije loop. In het hoofdstuk 'De zonde' blijkt dat de Staat
ondanks al zijn terrorisme niet kan verhinderen dat „de zonde (in zijn
lijf woekert) gelijk de flora in de darm" (p. 33 ; vgl. weer op p. 34).
Doordat het anders zo lijdzame yolk al te zeer onderdrukt werd, loopt er
„sap uit de naden van het te krachtig geperste druivenvat" (p. 35), en
de mensen bedrijven het kwaad in het geheim, „als gewormte pal onder
het oppervlak van vette aarde" (p. 36). In 'De wapenschouwing' beet
het dat het buitenland in deze Staat een gevaar ziet „voor het endocrine
evenwicht der wereld" en dat de staatsideeèn „gistten in de ingewanden
der naburen met klein gerommel van slecht verteerde spijsbrij" (p. 35).
De staatsorde zou wel eens nu al zijn „climacterium" (p. 37) kunnen
beleven. Bij de uitbeelding van de wapenschouwing zelf warden duik182

slagschepen „krokodillen" (p. 37), helikopters „een trek van vogels"
(p. 38) en schepen „dartele rivierpaarden uit de voorwereld" (p. 38).
In de verte tenslotte tekent zich boven een bouwblokdak het begin van
een koepel af, „als de eerste borstzwelling van een vrouwelijk kind"
(p. 39 ) -

De zonet aangehaalde feiten en citaten geven er al een idee van,
waar bij deze evocatie van een heilstaat de accenten liggen. Er bestaat
nl. een wanverhouding tussen enerzijds de tekstgedeelten waarbij de
oppervlakkige lezer desnoods zou kunnen menen dat hij met een ideale
staat te doen heeft 10 , en anderzijds het aantal hoofdstukken waarin
uitgeweid wordt over onenigheden, verzet, afwijkingen, repressiecampagnes, ondergronds zondebedrijf ". Ook de wreedheid die met totalitarisme gepaard gaat, komt aan de beurt (p. 11, 26-29). Maar het thema
van de arbeid, bijvoorbeeld, ontbreekt volkomen, en in schijnbaar onschuldige hoofdstukken wordt niet anders dan een krasse demagogiek
behandeld ".
Zoals ook in andere moderne anti-utopieen gebeurt, wordt aan het
thema van het manipuleren van de mens bijzondere aandacht geschonken. Maar de verschijnselen die Bordewijk in dit verband behandelt,
ressorteren minder onder de science-fiction dan die waar bijv. Huxley
een beroep op deed. Zij staan dichter bij onze werkelijkheid. Het zijn nl.
toestanden i.v.m. demagogiek ", regeling van de vrijetijdsbesteding 1} of
– een subtieler geval – het exploiteren van de ruimteverdeling om de
mensen bepaalde denkpatronen in te prenten.
Hoewel het thema van de uniforme ruimteverdeling in utopieen
gemeengoed is, is het hier doorslaggevend. Dat ruimtebeeld verwijst
bier nl. rechtstreeks naar de constructivistische bouwkunst die in de
jaren '20 gebloeid had in de Europese avant-garde, in Rusland maar ook
in Duitsland met het Bauhaus en in Nederland met De Stijl 15 . Dat is
in Blokken des te belangrijker daar Bordewijk de architectuur niet alleen
als milieu sterk op de voorgrond doet treden, doch daardoor ook –
zoals gezegd – zijn eigen romantechniek laat beinvloeden.
10 In de hoofdstukken 'De dag' en 'De vreugde'.
11 In 'De lezing', 'De monoliet', 'De groep-A', `De executie', 'De zonde' en
'De wapenschouwing'.
12 In 'De stadskern' en 'De vreugde'.
13 Vgl. het in stand houden van de oude stadskern met patricierswoningen en een `historisch museum' met waarschuwende opschriften (p. 16-19).
14 Vgl. het marcheren onder het zingen van nationale liederen, het luisteren naar
stereotiepe muziek bij benevelend lichtspel (p. 10-13) ; verder het massaal bijwonen van
krachtvertoon (p. 36-39) en van technische prestaties (p. 30-33).
15 Kennelijk had Borderwijk veel belangstelling voor de bouwkunde en behandelde die
vaak als bijthema in zijn werk.
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Al met de titel valt de voile klemtoon op het blokvormig bouwen in
de Staat, maar o.m. ook op de kenschetsende waarde die aan het blokbeeld toegekend wordt t.o.v. de menselijke inhoud van de roman.
Bordewijk brengt ruimte en levensvorm sterk met elkaar in verband.
Vooreerst onderstreept hij de identiteit tussen enerzijds het optreden
van mensen in groepsverband ", de tijdsverdeling ", de sociale organisatie ", en anderzijds het bouwkundig ruimtebeeld ". Zowel uit de
mensen als uit de gebouwen spreken doelmatigheid en
verwerping van de natuur 20 , het grillige en het individuele. Dat zijn
allemaal maatstaven die alleen door het intellect of althans door een
bepaald soort hanteren van de ratio kunnen worden ingegeven. Wat het
uiteraard reele – credo betreft waarop deze kunst- en levensopvatting
berust : ook het constructivisme maakte schoon schip met individualisme,
vrije verbeelding en de opvatting van de kunst om de kunst ; bet verheerlijkte daarentegen ratio, wetenschap en techniek als inspiratiebronnen – de laatste werd zelfs wel eens doel van de kunstschepping " ; het
stelde verder de kunst in dienst van de vooruitgang, de Nieuwe Mens
en de Nieuwe Gemeenschap ". Berekening en `doelmatigheid' zijn dan
ook begrippen waar Bordewijk rekening mee houdt als hij de verhouding tussen mens en ruimte behandelt. Maar die worden in Blokken
van meet of aan dubbelzinnig. Van zo'n gerationaliseerde ruimte kan
men zich een aantal voordelen voorstellen. Doch Bordewijk verlegt het
accent om een bepaalde visie in de hand te werken. Gunstig is blijkbaar
alleen dat „woon- en werkkwartieren zeer doelmatig naast elkaar gelegd"
zijn zodat „niemand een verre gang'' hoeft te maken (p. 9). Voor een
heel andere interpretatie van het concept `doelmatigheid' vraagt de
schrijver echter meer aandacht. Terwij1 hij op gedetacheerde toon de blokkenstad schetst, maakt hij de lezer attent op de dirigistische opzet die
achter de bier toegepaste bouwwijze schuilgaat : „de eentonigheid moest
warden gebroken, maar de aandacht niet van de gebouwen afgetrokken"
16 Vgl. „in gelederen in kleine armeeen" (p. 10, 11), „gesloten colonnes" (p. 10, 12),
„troepen" (p. 11, 12), „onberispelijke vierkanten en rechthoeken" (p. 10, 12) ; hun
bewegen heeft „jets machtigs en onverzettelijks" (p. 10) ; zij zijn hard (p. 10, 11) en
uit hun blik spreekt „de kantigheid hunner gedachte" (p. 11).
17 Dagen zijn streng verdeeld in werk- en rustdagen die evenals bepaalde maanden (p. 10)
geen namen maar nummers dragen (p. 8). Vgl. ook de urenverdeling (p. 12).
18
Vgl. de doelmatige verdeling van de arbeid (p. 16), de centralisatie (p. 9).
19 Vgl. de evenredigheid en de rechtlijnigheid (p. 8), de uniformisering van de kleuren,
die zich in „effen banen" naast elkaar voordoen (p. 9).
20 Weliswaar „gebood (de Staat) liefde tot de natuur", maar ironisch vermeldt Bordewijk
slechts bloempotten, gazons en fonteinen (p. 10).
21 Meer bepaald bij de `productivisten'. Vgl. BANN, op. cit., p. 18-25.
22 Althans in zijn Russische vorm. Vgl. de constructivistische manifesten uit de vroege
jaren 20 in Rusland. Vgl. BANN, op. cit., p. 3-48.
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(p. 9). Met die architectuur beoogt de Staat dus blijkbaar niet alleen het
gemeenschapsleven te dienen noch eenvoudig een plastische vorm te
geven aan zijn levensbeschouwing. Hij wil daarenboven druk uitoefenen
op de psyche van de mensen. Het dagelijks zien van en zich verplaatsen
door een bepaalde ruimte been leidt het denken in bepaalde banen. Laat
iemand in een labyrintachtige ruimte vol onverwachte hindernissen, toevalligheden en onoplosbare orientatieproblemen leven : hij zal waarschijnlijk al gauw aan een rationele visie op het leven geen waarde rneer
hechten, doch zich eerder op toeval, noodlot of voorzienigheid verlaten.
Op dezelfde manier zal de Staat door zijn ruimtelijk dirigisme wel een
soort rationele denkwijze ingang doen vinden. Om de lezer in die richting door te doen denken releveert Bordewijk aspecten van de bebouwing
die met indrukken van beslotenheid en oneindigheid in verband staan.
Zo staat „aan alle zijden de stad op om de voetganger", en „in het spel
tussen ruimte en beslotenheid (wint) de laatste" (p. 9) ; ook kondigt
de stad „haar einde nooit aan, het (is) altijd plotseling, om een hoek"
(p. 9). Openheid, d.i. een open ruimte, zou inderdaad 'het andere',
andere levensvormen suggereren, alsook vrijheid en mogelijkheid tot
vlucht naar dat andere. Beslotenheid daarentegen, en wel binnen dit
scherp afgebakende bouwstelsel, veroorzaakt bij de staatsburgers blijkbaar een gevoel van diep geworteld zijn binnen een veilige woon- en
denkkosmos : een systeem nl. dat genoeg aan zichzelf heeft en elk relativisme ontkent. Dat de leefruimte verder haar einde nooit aankondigt,
betekent niet alleen dat de mensen er onherroepelijk in opgesloten zitten,
maar ook dat die ruimte hun als eindeloos of liever gezegd als een beeld
van de oneindigheid 23 dient voor te komen. Daardoor ontstaat de
indruk als zou de wereld overal zo zijn, als zou het beperkte milieu
waarin de stedeling vertoeft, veeleer een onbeperkte algemeengeldigheid
bezitten. Zo ook wordt de burger genoopt te menen dat de sfeer en
derhalve het systeem waarin hij leeft begin en einde van alles is, d.i. de
perfectie zelve, de ideale norm naar het model waarvan de Staat „voor
eeuwigheid gesticht" is (vgl. p. 14, 24).
Bordewijk hangt bier een weinig vleiend beeld op van de constructivistische maatschappij en bouwkunst. Beide doet hij voorkomen als het
product van kunstmatige concepten, levend geworden abstracties die
's mensen denk- en levenswijze aan banden leggen. Voor de utopische
Staat als geheel is dan ook, zoals de schrijver door de titel overigens
suggereert, het blok een geschikt symbool. Het blok is, zo zal Bordewijk
23 Men vergelijke daarmee de staatsdenkbeelden i.v.m. oncindigheid, onsterfelijkheid,
eeuwigheid van de Staat en van de Mensheid (p. 14, 19-20).
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het wel opgevat hebben, de zuiverste vorm om het abstracte denken te
symboliseren en tevens om dit te bevorderen bij de mensen die er dagelijks mee geconfronteerd worden. Wie immers een kubus van een kant
waarneemt, die kent hem ook in zijn totaliteit aangezien de andere
facetten gelijk zijn aan of afleidbaar zijn uit de waargenomen oppervlakte. Waarneming staat in dit geval gelijk met abstracte kennis, en
24•
De kubus verwijst daarom naar een opvatting
markeert ervoor de pas
van de concrete wereld als zou die abstract kenbaar en naar de gegevens
van deze abstracte kennis „bestuurbaar" zijn. De blokvormige ruimte
werkt de gewoonte in de hand om de realiteit door middel van een
abstracte stelselmatigheid aan te pakken. Dat zou uiteraard niet het
geval zijn in de grillige, veranderlijke natuur of te midden van een
geindividualiseerde, op diverse imitaties van de natuur gebaseerde
architectuur. Geen wonder dus, dat de Staat – die juist geloofwaardigheid aan een stel abstracta wil verlenen – de hele bevolking naar de
steden heeft gelokt (p. 9). Zo streeft hij centralisering na zowel in de
denk- als in de blokkenruimte. Maar evenals de luchtspiegeling waarmee
hij het yolk door gebruik van `zeldzaam gas' vermaakt, blijft de Staat zelf
in Bordewijks ogen een kunstmatig visioen, verkregen „op het beginsel
van fata morgana" (p. 32), met name een „ ( ...) stad van blokken, de
blokken van de stad der toekomst, het nieuw-Jeruzalem van deze Staat"
(p. 32).
* * *

Een opvatting van de kunst als pure constructie die uitgaat van zuiver
intellectuele premisses vinden wij dus in Blokken als thema, d.i. als werkelijkheid waar de tekst naar verwijst. Maar op deze tekst zelf beproeft
Bordewijk, bij wijze van experiment, in zekere mate de toepassing van
daaraan verwante beginselen.
Bijvoorbeeld evoceert de titel `Blokken' behalve de romanruimte ook
de algemene vormgeving. De roman bestaat uit tien bijzonder bondige
hoofdstukken die ook allemaal een zeer korte, lapidaire titel dragen :
eigenlijk telkens maar een woord. Alleen al daardoor vormt elk hoofdstuk een streng afgebakend geheel, dat deel schijnt uit te maken van een
meetkundige constructie. De roman doet daarom denken aan een blokkendoos waarvan de onderdelen weliswaar inhoudelijk van elkaar verschillen ", maar intussen in een grater, regelmatig ingedeeld en mecha24 Dit beginsel vinden wij straks weerspiegeld in de vorm zelf van de roman.
25 Al dient men dit ook weer te nuanceren, want zij zijn inhoudelijk ook in zekere zin
gelijkwaardig doordat zij alle een zelfde idee aanschouwelijk maken, met name de staatsstructuur.
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nisch geheel thuishoren. Dit is veel meer dan louter beeldspraak, want
dit ver-blokken van de tekst drijft Bordewijk op consequente wijze door.
Elk hoofdstukblok doet hij inderdaad weer scherp uiteenvallen in talrijke, korte, min of meer gelijkwaardige alinea's die binnen het hoofdstuk het blokbegrip vertegenwoordigen ; op hun beurt zijn zij dan weer
samengesteld uit opvallend bondige, snijdende zinnetjes. Een soortgelijke
indeling mag dan niet verwonderlijk zijn, maar zij onderscheidt zich toch
van die in de traditionele roman doordat zij bier zo duidelijk het product
is van een krachtige samenpersing. Aan alle teksteenheden is drastisch
geschaafd, hun contouren zijn a.h.w. platgedrukt. Zij worden min of
meer uniform gemaakt doch vooral tot rudimentaire vormen herleid.
Het ver-blokken en het concentratiebeginsel zegevieren bier op alle
niveaus. Omdat het verhaal – Bordewijk noemt deze korte tekst (32
biz.) opzettelijk een 'roman' " – van ongewoon beperkte omvang is, is
er een gemene deler tussen de romanwerkelijkheid – de heilstaat – en
de vorm waarin die vervat ligt : men vergelijke deze formele kerker
waarin de stof gecomprimeerd ligt, met het rudimentair-ideologische
karakter van het staatsstelsel en vooral met de bouwwijze waardoor het
laatste o.m. geconcretiseerd wordt. Bij het ver-blokken van bevolking
en ruimte in de Staat wordt, zoals gezegd, geen rekening gehouden met
het individuele, de nuances, de concrete feitelijkheid van mens en
natuur : evenmin hebben wij bier te doen met een gedetailleerd relaas
van feiten die door een eenmalig, individueel karakter zouden worden
gekenmerkt. Als een `blokkendoos' is de roman dan ook des te duidelijker op te vatten, daar de hoofdstukken – en soms ook al alinea's
daarbinnen evenals blokken in een constructie sterk autonoom zijn.
In sommige gevallen zouden zij zelfs onderling verwisselbaar zijn, want
slechts tussen enerzijds het hoofdstuk gewijd aan 'De groep-A' (p. 2325) en een enkele paragraaf uit 'De monoliet' (p. 22) en anderzijds
`De executie' (p. 26-29) en enkele zinnen uit 'De vreugde' (p. 30)
dient de temporele opeenvolging in acht te worden genomen.
De roman bevat geen noemenswaardige handeling en doet overigens
slechts in beperkte mate een beroep op de uitbeelding van concrete
toestanden. Met Blokken breekt Bordewijk in dit opzicht radikaal met
de traditionele opvatting van de roman als (fictieve) waarneming van
een handeling eerder dan dat hij naar oudere vormen van utopie zou
teruggrijpen. Het traditionele verhaal vertelt unieke gebeurtenissen,
waarbij een zekere successie in de tijd alsook de illusie van een waar2 6 Ook Knorrende beesten en Bint, die samen met Blokken als `drie romans' zijn uitgegeven, tellen resp. een dertigtal en een zestigtal bladzijden.
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genomen realiteit grondbeginselen zijn. Bordewijk daarentegen roeit
stroomopwaarts door o.a. een zo groot mogelijke rol toe te kennen aan
een bericht van algemene aard. Wij willen straks zien wat met de overblijfselen van handeling en waarneming gebeurt, maar het zij al vooropgesteld dat ook die grotendeels van hun anecdotische waarde worden
beroofd. Zulke passages zijn hoe dan ook vrij zeldzaam in vergelijking
met hoofdstukgedeelten en hele kapittels waarin de verteller – dit
begrip is bier haast van betekenis verstoken – zich tot een synthetiserende
uiteenzetting van duurzame toestanden beperkt. In de traditionele roman
is een betoog uit een auctorieel oogpunt slechts een sporadisch en kortstondig verschijnsel, een hulpmiddel om de actie eventueel toe te lichten.
Bordewijks roman daarentegen doet zich voor als een langgerekt expose
waarin dan toch enkele tijdgebonden gebeurtenissen een bescheiden
plaats zouden hebben gevonden. Bijvoorbeeld is het hoofdstuk 'De
monoliet', op de laatste zinnetjes na, volledig gewijd aan algemene
inlichtingen, met name over het a-religieuze aspect van de Staat en
vooral over de wijze waarop de Raad functioneert en deze functies
verantwoordt. Hetzelfde geldt voor 'De zonde' (p. 33-36). In het hoofdstuk 'De stadskern' wordt het stadsgedeelte in kwestie in grote trekken
beschreven, maar zonder dat het ooit de waarde van een decor of achtergrond zou krijgen waartegen een handeling zich zou aftekenen, en
zonder dat lets typisch voor het moment van de `waarneming' naar voren
zou treden. Dat is evenmin het geval bij het `opnemen' van de blokkenstad (De stad', p. 8-9) : deze – overigens korte – 'clecorbeschrijving' is
ook al duidelijk bedoeld om een Idee uit te drukken maar wordt anders
niet bij een of ander anecdotisch geheel ingelijfd. Kenmerkend is dat
dit soort van Illustrerende waarnemingen' bijna onveranderlijk in
algemene beschouwingen uitmonden. Daarvan maakt Bordewijk werkelijk een methode die hij systematisch toepast. Zo geeft de beschrijving
van de stad als vanzelf aanleiding tot geschiedkundige en sociologische
beschouwingen :
„(...) Aan alle zij den stand de stad op om de voetganger. Zij kondigde
haar einde nooit aan, het was aItijd plotseling, om een hoek. Er werd
weinig meer bijgebouwd, de bevolking der steden was stationair, nu alien
in steden waren ondergebracht" (p. 9) 27.

„In de stad waren woon- en werkkwartieren zeer doelmatig naast elkaar
gelegd. Niemand maakte een verre gang. De auto was als vervoermiddel
uitgestorven, de spoorwegen (...)" (p. 9).
27 Wij cursiveien.
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Soortgelijke voorbeelden zijn in Blokken bij de vleet aan te treffen.
Interessant is daarbij te constateren dat het bier niet eenvoudig gaat
om toevallige overwoekering van het verhaal door algemeenheden, nl.
uit het simpele verlangen om zoveel mogelijk inlichtingen i.v.m. de
utopie bijeen te brengen. In dat geval was Bordewijk niet voor een beter
gestoffeerd verhaal teruggedeinsd en had bij niet juist een zo opmerkelijke samenpersing nagestreefd. Het overwicht van het algemene bericht
en het voortdurend verschuiven van waarneming naar beschouwing zijn
doelbewust toegepaste procedes die bij een principiele werkprernisse
aansluiten. Overeenkomstig de poging tot blokachtige concentratie van
het materiaal beantwoordt de hang naar het algemene aan het verlangen
om de romanvorm in al Naar aspecten per se naar het niet mimetische te
doen overhellen. Wij zouden zelfs kunnen zeggen dat de overheersing
van het algemene bericht een rechtstreeks gevolg is van het comprimeren
van de romanstof tot ongenuanceerde blokken. Het is nog te vroeg om
in dit verband conclusies te trekken, maar laten wij reeds het volgende
vooropstellen : naar het voorbeeld van o.m. de kubistiscbe schilderkunst
waagt Bordewijk een experiment, waarbij afbreuk wordt gedaan aan de
grondbeginselen van de traditionele roman en van de plastische kunsten
tussen Renaissance en impressionisme. De samenhang van het werk
berust niet langer op het waargenomen aspect van de uitgebeelde wereld,
noch op het tijdgebonden karakter daarvan. De louver' vermelde logica
van het blok, volgens welke de waarneming met een abstracte denkdaad
neigt gelijk te staan, wordt in het vertelsysteem van de schrijver (haast)
verwezenlijkt. Het onderwerp dient in zijn totale betekenis en uit een
intellectueel oogpunt te worden benaderd. Waarnernin3- wordt in Blokken inderdaad samengeperst tot een bericht over daaruit geabstraheerde
resultaten, of anders ondergaat zij dusdanige manipulaties dat zij zich
uiteindelijk slechts kan voordoen als aanleiding tot een intellectuele
operatie. Zij heeft immers geen waarde op zichzelf, maar bestaat slechts
bij de gratie van een ideopl astische opzet. Dat Blokken niet anders dan
in het licht van zulke stelregels dient te worden benaderd, komt tot
uiting in de bijzonder opzichtige manier waarop Bordewijk experimenteert met vertelde tijd, handeling, personage, opname van de buitenwereld en stijl zo 17/Men wij nu trachten aan te tonen. De meeste
onder deze elementen mogen dan door de overheersende rol van het
algemene bericht worden verdrongen, de afstand die Bordewijk ertegenover wenst te nemen illustreert hij in de roman zelf : hij rehabiliteert ze
nl. sporadisch en onderwerpt ze aan veelzeggende experimenten.
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De ideoplastische opzet manifesteert zich bijv. wanneer Bordewijk in
het hoofdstuk 'De dag' doet of hij enerzijds de stadsarchitectuur en
anderzijds de marcherende armeeèn van jongelui en hun bijwonen van
een concert `waarneeme ; de enige bedoeling is daarentegen alomtegenwoordige ideeèn van uniforme kantigheid, tegennatuurlijke hardheid
enz. uit te doen komen (p. 8-15). Geen wonder dat hij intussen voortdurend zijn toevlucht neemt tot meer algemene beschouwingen. `Tijdgebondenheid' wordt daarbij een al even wazig begrip als `perceptie',
want ook al handhaaft de schrijver binnen de perken van het hoofdstuk
een bepaalde chronologie, deze is van zo gering belang dat zij steeds
weer uit het oog verloren wordt. De tijdaanduidingen die hij er nu en
dan tussen schuift, zijn in dit verband inderdaad zo zinloos dat het
opzettelijk misplaatste karakter ervan in het oog springt. Door deze
wanverhouding geeft Bordewijk eens te meer zijn experimentele strevingen bloot. Zo begint het hoofdstuk met een tijdsbepaling : „ (...) ontwaakte de hoofdstad tot haar dag van ontspanning (...)" (p. 8). De
auteur laat er echter onmiddellijk op volgen : „ (...) elke vijfde".
Hiermee geeft hij niet alleen het algemeengeldige aspect van deze 'clag'
aan, maar hij leidt ook een hele bladzijde in over voor die dag allesbehalve typische zaken (p. 9). Aan het einde van deze bladzijde herinnert hij tegen alle verwachting in aan de `tijd van handeling' 28 : „De
gezinnen, die rustdag, (...)" (p. 9) – maar onverwijld vervalt hij opnieuw in algemeenheden. Uit de toon vallen ook verdere tijdaanduidingen in die trant (p. 10, 13), in het bijzonder als de juiste datum( !)
nader bepaald wordt : „Dit was de laatste rustdag voor de zwarte
dracht, de dertiende november" (p. 10). Door de hele roman been
treffen wij datzelfde contrast aan tussen tijdsbepaling en algemene
behandeling van de stof (p. 14 : „Die avond" ; p. 22 : „Die winteravond- ; p. 23 : idem maar in een ander verband ; p. 30 : „de derde
vrije dag, een dag in februari" ; p. 32 : „Te dertien uur").
Van het verwerpen of ontwijken van het anecdotische wordt werkelijk
een regel gemaakt. Maar aangezien deze regel zijn oorsprong vindt in
het formele experiment dat hij naar voren wil brengen, beklemtoont
Bordewijk die tendens ook al eens bij wijze van spreken uit het
ongerijmde. Hij doet dat inderdaad niet alleen door, zoals pas is gebleken, te midden van algemene beschouwingen of de uitbeelding van het
duurzame de temporaliteit eventjes weer in te voeren. Maar bovendien
28 De uitdrukking `plaats van handeling' gebruikt Bordewijk ironisch in het hoofdstuk
`De vreugde' (p. 32), waarin waarnemingen insgelijks afwisselen met meer algemene
inlichtingen.
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pakt hij de koe bij de horens en wijdt hij enkele hoofdstukjes aan ditmaal wel eenmalige voorvallen 29 - met name in de hoofdstukken 'De
lezing', 'De groep-A', 'De executie' en 'De wapenschouwing'. Met deze
anecdotische passages wordt echter zodanig gegoocheld dat zij als traditionele verhaalfragmenten toch maar door de mand vallen. In 'De
executie' bijv. wordt over de repressiecampagne verteld die op de door
de groep-A aangestichte opstand volgt, alsook over de executie van de
'eiders. Het gaat dus wel degelijk om tijdruimtelijk bepaalde incidenten. Maar het eerherstel van de handeling minimaliseert de schrijver
dan weer door de bier in haar voile waarde gerecupereerde chronologie
buitengewoon te versnellen, en wel op karikaturale wijze. Er wordt aan
de lezer geen tijd gegund om de actie te visualiseren, zich daar een
concrete voorstelling van te vormen. Deze zgn. `actie' schijnt te vervluchtigen tot een soort van versnelde film, die in zeker opzicht aan de
tekenfilm of aan bepaalde episodes bij Chaplin herinnert. Aldus wordt
de eerste dag van de repressiecampagne verhaald :
„Treinen van pantserauto's, aaneengekoppeld, reden door de stad en legden alles neer wat zich vertoonde. Na de eerste rondgang 3 ° waren de
straten als korenvelden na hagelslag. Na de tweede ronde waren er alleen
bloedvlekken. De twintigduizend doden waren inmiddels mechanisch bijeengeschoffeld en weggevoerd. Na de derde ronde waren de bloedvlekken
weggespoten door slangenwagens met kokend water (...)" (p. 26-27).
Even verder worden op dezelfde manier „de tweede, derde en vierde
dag" in twee regels afgehandeld, en „de vijfde" wordt onmiddellijk
daarop genoemd (p. 27). I.v.m. de gebeurtenissen op deze dag wordt
eveneens een plotselinge stroomversnelling bewerkt waarbij in vier regels
bericht wordt over wat „te vier uur", „te vijf uur", „te zes uur" en
„te acht uur" allemaal reeds gebeurd is (p. 28). Door deze groteske
versnelling van het tempo geeft Bordewijk uiting aan zijn voornemen
om het het traditionele vertelperspectief onmogelijk te maken, in de
roman weer vaste vorm aan te nemen. Hij toont daarmee aan hoe
beginselvast hij wil voorkOmen, dat het elders meestal afwezige of
verflauwende begrip 'vertelde tijd' zou worden gerehabiliteerd.
Het verwerpen van de geindividualiseerde handeling gaat gepaard
met het verdwijnen van het romanpersonage – althans a l s enkeling met
eigen psychologische consistentie. Onderwerpen van zinnen zijn meestal
29 Alhoewel deze hoofdstukken, in het raam van de hele roman, toch slechts een
illustrerende functie blijken te vervullen t.o.v. het aanschouwelijk maken van de Staatsidee.
3 ° Wij cursiveren.
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begrippen die groepen (armeeen, colonnes, politietroepen enz.) of instellingen (de Staat, de Raad) aanduiden. Maar evenmin als bij de
afwezigheid van een degelijke handeling gaat het in dit geval om een
teruggrijpen naar de formule van de oude utopie. Het wegcijferen van
de romanheld beantwoordt bier aan het voornemen Om dit traditionele
romanbestanddeel evenals de andere aan het hoofdbeginsel van het
experiment te toetsen. Het bewijs daarvoor wordt al leen al hierdoor
geleverd dat Bordewijk op bepaalde plaatsen wel personages doet
ioptreden die hij van bun waarde als individuen, d.i. als traditionele
romanhelden berooft. Dit gebeurt precies in die hoofdstukken waariii
hij een schijnbaar rehabiliteren van de intrige erbarmelijk doet verijdelen. In 'De lezing% bijvoorbeeld, wordt de sprekei `een individu'
genoemd (p. 14). Maar hij wordt lang geen mens van vlees en bloed,
hem wordt geen leven ingebiazen. De beschrijving van zijn uiterlijk is
bespottelijk kort (p. 14), en er wordt ook niet de minste zinspeling op
zijn gevoelsleven gemaakt. Hij verschijnt Kier hoogstens als pion die
een – zoals gezegd erg ongenuanceerde theorie uiteenzet (p. 15-16),
waaruit iedere op hemzelf reflecterende karakteristiek is gebannen. Het
optreden van de sprekende persoon is bier zogoed als totaal overbodig.
De man sluipt even de romanwereld binnen en loopt gauw weer naar
zijn niet nader bepaalde gevangenis terug zonder werkelijk handelend
te zijn opgetreden. Hij neemt niet eens deel aan het bier in opspraak
gebrachte gemeenschapsleven, komt er als uitzonderlijk geval niet eens
mee in botsing – zoals bij Huxley of Zamjatin wel gebeurt. Op dezelfde
manier treden de leiders van de groep-A als schijnbaar aparte romanhelden in de roman op, en wel in twee verschillende hoofdstukken.
Maar in het eerste geval (De groep-A') beperkt bun optreden zich tot
het declameren van slogans en onpersoonlijke beschouwingen. Zij verkrijgen geen lijfelijke aanwezigheid : zij opereren in het donker 31 zodat
zij niet eens beschreven hoeven te worden (p. 23), en dragen geen
namen. Dit zou niet verwonderlijk zijn indien Bordewijk die anonimiteit
niet juist accentueerde door bun uitspraken, die trouwens nooit tot een
gedachtenwisseling uitgroeien, van elkaar te scheiden door : „Ben zei",
„Een ander zei" (vijf rnaal, p. 23-24) , „De derde zei", „De zesde zei"
enz. (p. 24-25). Wanneer deze mensen in een ander hoofdstuk (`De
executie') dan Loch bij bun naam genoemd worden, dan gebeurt zulks
op zo'n manier dat de nutteloosheid daar van niet onopgenierkt blijft.
Reeds door het feit dat die namen – de enige in de roman – met schlin31 Vgl. in het hoofdstuk 'De zonde' een terloops vermelde vrouw, die `onbekend' is en
slechts langszweeff als een 'spook' (p. 36).
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men overeenstemmen, klinkt dat vals. Maar bovendien doet dit element
bevreemdend aan doordat het zich eenvoudig als een opsomming en
aan het slot van het hoofdstuk voordoet :
„Zij waren : Gliischaint, de Marcas, Tannenhof, de vrouw Tekalopte,
Ypsilinti" (p. 29).
Het zinloos vermelden van deze namen onderstreept even goed als
elders het weglaten ervan de zinledigheid van het begrip 'personage' in
de roman. Daardoor – en door het overeenkomstig wegcijferen van de
individuele psychologie – wijst Bordewijk, al is het maar in het enge
kader van dit experiment, vooruit naar een veel latere ontwikkeling op
dit gebied ". Daarbij verdwijnt ook, samen met het personage, een
andere mogelijkheid waardoor een concrete visie zich had kunnen doen
gelden, met name het invoeren van een personeel standpunt ".
Ook met begrippen als `waarnemingsstandpune en `perspectief wordt
er in Blokken geexperimenteerd. Overeenkomstig het gewild afwijken
van de waarneming maakt Bordewijk daar meestal korte metten mee.
Toch onderwerpt hij die in een bepaald hoofdstuk – het eerste – aan een
grondige behandeling. Het betreft bier vrijwel de enige passus in het
boek die ondubbelzinnig gewijd is aan het tijdruimtelijk opnemen van
de buitenwereld, meer bep. van een nachtelijk tafereel waarbij het menselijke element als zodanig praktisch afwezig is. Dit zeer korte hoof dstukblok – anderhalve bladzijde – lijkt van de rest van de roman wel
afgezonderd door de aard van de erin behandelde stof en zijn uitgesproken waarnemingskarakter. De samenhang die het echter wel met het
vervolg vertoont, moet eerder gezocht worden in de visie op de verschijnselen, die daarin tot uiting komt. In dit opzicht is dat een sleutelpassage waarin de premisses van het experiment op meesterlijke wijze
zijn geconcentreerd. Vandaar misschien de aanvangspositie ervan hoewel
hij, oppervlakkig bekeken, wel eens een andere plaats in het geheel had
kunnen innemen. Hij dient beschouwd te worden als een ouverture, een
`prolong in de hemel' – wat hij ook letterlijk is.
32 Een veel grondiger ontwikkeling dan bijv. Karakter (1938) laat veronderstellen, de
roman die M. Janssens overigens zeer terecht heeft gekozen om de algemene stand van
zaken i.v.m. het personage bij Bordewijk te analyseren. Op het extreme karakter van het
Blokken-experiment kon Bordewijk niet voortbouwen, daar het juist mogelijk was gemaakt
door het bijzondere genre dat hij hier toepaste, t.w. de (anti-)utopie. Vgl. JANSSENS, M. :
Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van
Couperus tot Michiels, Leiden 1968.
33 Hiermee zou Bordewijk in De wingerdrank zijn voordeel doen. Wij verwijzen in dit

verband naar voetnoot 4.
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In het voorgaande herinnerden wij terloops aan het nauwe verband
dat in het begin van deze eeuw bestond tussen enerzijds de vooruitgang
van wetenschap, techniek en filosofie, en anderzijds het modernisme
zoals dat in de avant-garde tot uiting kwam. Het is, wat dat betreft, niet
verwonderlijk dat Blokken tegelijkertijd aan A. Einstein en S. Eisenstein
is opgedragen, d.w.z. aan een wetenschapsmens en een kunstenaar. Van
dat verband tussen beide is het aanvangstafereel van de roman juist een
prachtige illustratie.
Een grondige toepassing van Einsteins relativiteitsleer daarachter te
willen zoeken, is natuurlijk onbegonnen werk. Wel wordt er door de
schrijver op gezinspeeld : misschien reeds door het belang van het licht 34,
doch zeker wanneer gewezen wordt op de relatieve kennis die twee
zich verplaatsende waarnemers van elkaar kunnen opdoen. Ingenomen
wordt een van beide standpunten terwijl twee vliegtuigen een rechtlijnige en uniforme beweging beschrijven 35 .
„Even was de nacht volmaakt, — dan, aan de kim, blonk een robijn.
Die week noch naderde : een vliegtuig dat evenwijdig ging 36" (p. 7).

Het spreekt vanzelf dat in het bestek van een uiterst bondig tafereel
genoegen moet worden genomen met een eenvoudige zinspeling op
wetenschap en filosofie. Uitgewerkt wordt daarentegen het artistieke
pendant daarvan. In aanmerking komen in dit verband : aan de ene kant
de kenmerken van het ruimtebeeld, d.i. van de empirische wereld waar
wij ons via de tekst een begrip van kunnen maken, en aan de andere
kant die van de voorstellingsmethode, d.i. in het bijzonder het perspectief.
Opvallend is in dat landschap' het benadrukken van meetkundige
vormen zoals rechtlijnigheid, rechthoekigheid, evenwijdigheid en symmetrie. Een vliegtuig gaat „pijlrecht" of schiet „als een pip" door de
nacht (p. 7), twee vliegtuigen vliegen evenwijdig met de vlakte doch
ook met elkaar (p. 7). Een helikopter daalt „in loodlijn" (p. 8) ; lichtkolommen zijn „kaarsrecht" (p. 8) en lichtvloeden komen „af in watervallen" (p. 7) en zij zijn „vierkant" (p. 8). Lichtbronnen op de grond
vormen „regelmatige rijen, een rechtlijnige tekening" (p. 8), het „grasvierkant" van het vliegveld is omzoomd van „zestien meermasten" die
een vierkant vormen (p. 8). Dit verlangen om geometrische grondvormen scherp te doen uitkomen, kan worden vergeleken met een
34 Vgl. reeds de frekwentie van het woord zelf : elf maal (p. 7-8).
35 Vgl. Einsteins relativiteitsbeginsel in engere zin (1905).
36 Wij cursiveren.
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analoge voorliefde in het constructivisme, waarvan reeds sprake, en in
het kubisme. Constructivisten en kubisten wenden zich grotendeels van
de curve of in zoverre deze het individualiseren en de weergave van een
natuurmodel mogelijk maakt. Evenals zij neemt Bordewijk zijn toevlucht
tot primaire, liefst hoekige vormen en tot grondkleuren (zwart, wit,
rood). Zodoende reproduceert hij de voorwerpen niet `zoals zij zijn',
doch stuurt hij op een andere aanpak aan. Hier zijn de uitgebeelde
voorwerpen (vliegtuig, luchtschip, vloedlicht, maan) weliswaar herkenbaar anders dan op bepaalde kubistische doeken. Toch doet hij niet
hun waarneembaar werkelijkheidsgehalte naar voren komen, wel echter
hun waarheidsgehalte, de idee die zij uitdrukken. Het nachtlandschap
wordt wel waargenomen, maar zodanig dat het niet als landschap' in
traditionele zin door de lezer wordt ervaren. Centraal staan bier, eerder
dan de zichtbare voorwerpen, thema's als vertechnisering en dynamisme,
die aan de drang naar verovering van natuur en heelal door de mens
uiting geven.
In dit verband wordt niet alleen het ruimtebeeld naar het streng meetkundige toe vertekend, maar er wordt daarenboven veel aandacht besteed
aan de monumentaliteit. De laatste – die aan het verheerlijken van
techniek en dynamisme bij futuristen en constructivisten herinnert " – is
in de eerste plaats te wijten aan de grote afmetingen van de voorwerpen : vliegtuigen ; de 'Mammoth' d.i. het „fonkelnieuwe, fonkelende,
grootste luchtschip van de Staat, een stad boven de aarde" (p. 7-8) ; een
luchthaven met „ontzaglijke lichtkolommen" die „het dak van de nacht
torsen" (p. 8) ; verder hemel, aarde, maan enz. Dit krachtvertoon krijgt
meer relief door Bordewijks aandacht voor het dynamisme van het
geheel. Doordat de voorwerpen zich bier evenals bepaalde constructivistische stellages in de lucht voordoen, lijken zij meer volume in beslag te
nemen dan hun massa op zichzelf doet. Zo mogen de lichtkolommen
haast onstoffelijk of althans doordringbaar zijn, en uit het oogpunt van
hun massa door hun waarneembare vorm begrensd zijn, toch „torsen zij
het dak van de hemel". Zo ook doet een vliegtuig zich aanvankelijk
slechts als een rood punt voor, maar dat punt blijkt daarna veel groter
en bovendien wordt zijn ruimtelijkheid vergroot doordat het samen met
andere vliegtuigen een indrukwekkende luchtbezetting suggereert (p. 7).
De ramen van het luchtschip worden eerst als sterren geidentificeerd,
maar zij worden al gauw een lijn doordat zij dooreenschuiven, een lijn
die vervolgens „zwelt" en „een luchtschip wordt" (p. 7). Duidelijk
37 Vgl. Futurist Mandestos, edited by Umbro Apollonio, London 1970, alsook
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genoeg is Bordewijk bij dit spel met lichtelementen meestal " niet
geinteresseerd in het licht als bron van subjectieve indrukken. In tegenstelling met de impressionisten hanteert hij het licht in zoverre het tot
de expressie van een idee of stemming bijdraagt. Zo bijv. bier wanneer
hij daarmee evenwijdigheid en relatieve snelheden van vliegtuigen of de
monumentaliteit van een luchtschip aanschouwelijk wil maken (p. 7-8).
Met deze kenmerken van de `voorgestelde wereld' staan die van de
voorstellingswijze in nauw verband. Zoals hij van ruimteèlementen die
kenmerken beklemtoont welke er de allure van een kubistisch schilderij
of van een constructivistische montage aan verlenen, zo ook belicht
Bordewijk die op een manier die eveneens haar oorsprong vindt in het
picturaal modernisme.
Bordewijk doet een beroep op een sterk contrasterende voorstelling.
Zonder overgang vermeldt hij wat in de hemel dan wel op de aarde te
zien valt, of aan beide kanten van een beweeglijk voorwerp – hij plaatst
zich afwisselend op een afstand of dichtbij. Zo bijv. in de volgende
zinnen :
„Er waren geen lichten op de aarde. Er was een overvloed van licht in
de hemel" 39.
„De aarde lag bepanterd met wit en zwart, bleekzwart, bleekwit. Het
vliegtuig ging door schaduw en licht. De maan barstte te voorschijn".
„Er was geen enkel licht op de aarde, en de maan werd overwoekerd"
(p. 7).
Wij krijgen dus afwisselend en zonder transitie, niet contigue, zelfs sterk
opponerende stukken landschap te `zien'. Er is bier geen sprake van een
logische volgorde zoals die welke normaal zou voortvloeien uit de
waarneming door een – al dan niet tot de fictie behorend – subject :
bijv. een geleidelijke verruiming van het gezichtsveld of een gradatie
die haar logica aan een antropocentrisch standpunt zou ontlenen. Dat is
hieraan te wijten dat Bordewijk, bij het waarnemen, het unieke en driedimensionale perspectief, dat in de picturale en literaire traditie steeds
de doorslag had gegeven, van de hand wijst. Dat is niet langer de spil
waaromheen de waargenomen wereld zich organiseert, want deze rol
speelt in Blokken een geestelijke inhoud waartoe de zintuiglijke waarneembaarheid zich als tot een verwijzingskader verhoudt. Vandaar dat
Bordewijk, evenals de kubisten – men denke slechts aan Picasso's Guernica –, de resultaten van een multiperspectivistische visie gewoon naast
38 Een uitzondering op p. 8: het licht maakt het gras „krijtig groen".
39 Wij cursiveren.
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elkaar plaatst. Doel van de uitbeelding is bij hem immers het landschap
als net van betekenissen en verhoudingen te doen ervaren. Uit te komen
dient de voorgestelde wereld van voorwerpen in zijn totaliteit ", d.i.
eerder zijn totale betekenis dan zijn zintuiglijke waarneembaarheid. Dit
veronderstelt onder meer wij worden hierdoor weer aan Einstein
herinnerd dat de voorwerpen niet als geisoleerd worden voorgesteld,
noch op grond van de traditionele waarnemingslogica : zij leiden immers
een relatief bestaan, de betekenis daarvan is functie van hun verhouding
tot andere voorwerpen, en omgekeerd.
Bij deze vermenigvuldiging van gezichtshoeken gaat het, zoals uit de
bovenstaande fragmenten reeds gebleken zal zijn, niet om een som van
duidelijk omschrijfbare standpunten. Wat bier gebeurt, valt bijv. niet te
vergelijken met een reeks van individuele standpunten waarbij de verteller zijn visie achtereenvolgens met die van verschillende helden vereenzelvigt. Aileen de resultaten van een pluraliteit van visies worden
aaneengeschakeld, maar de eventuele antropocentrische oorsprong daarvan is nergens te ontdekken. Veeleer dan met een aantal waarnemingsposten hebben wij bier te doen met een `weggommen' van het perspectief : standplaatsen waaruit de dingen gezien (kunnen) worden, zijn
onherkenbaar geworden. Vandaar het verrassende, verwarrende aspect
waaronder Bordewijks nachttafereel zich aan ons voorstellingsvermogen
voordoet. Zoiets doet denken aan S. Eisenstein wiens bedoeling het
eveneens was „ons orientatievermogen te vemietigen" 41 door het doen
vervagen, ja het wegcijferen van ieder perspectief ". Hierin hield hij
gelijke tred met het kubisme.
Het feit dat Blokken niet alleen aan Einstein maar ook aan Eisenstein
is opgedragen, krijgt in dit verband zijn voile betekenis. Zulks verwijst
wellicht minder naar de inhoud van Eisensteins films dan naar de voorstellingsmethode bij de uitbeelding van de buitenwereld. Een aantal
procedes die Bordewijk bier toepast, hangen zowel met het picturaal
kubisme als met bepaalde, door Eisenstein ontwikkelde technieken
samen. Zo kan het pas besproken multiperspectivisme zowel aan de
kubistische 'plans superposes' of de 'collage' als aan de montagetechniek
herinneren. (Kwasi) gelijktijdig en ook zonder de standpunten te lokaliseren, brengt Bordewijk van elkaar verwijderde of niet bij elkaar horende elementen samen. Dat is uit de boven aangehaalde fragmenten gebleken. Maar het blijkt verder ook nog wanneer hij, in hetzelfde hoofdstuk,
40 Vgl. SYPHER, op. cit., p. 260.
41 Id., p. 299.
42 Vgl. EISENSTEIN, S. : The Film Sense, London 1970, p.
Guillere : „0 in our new perspective there is no perspective".
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de traditioneel ingestelde lezer opnieuw in de war brengt door diens
tasten naar een lineaire leidraad te ontgoochelen - wat trouwens voor
de hele roman geldt. Terwijl de lezer zich door de reeds ongewone
`beschrijving' van luchtverkeer en luchthaven been heeft gewerkt en nu
de landing van het herhaaldelijk vermelde vliegtuig verwacht, besluit
Bordewijk het tafereel met de landing van een alsnog verzwegen helikopter (p. 8). Hieruit stappen dan mensen over wie in het vervolg ook
al met geen woord meer zal worden gerept. Ook dat is een duidelijk
geval van 'montage'.
Zelfs de wijze waarop het dynamisme van bepaalde zaken weergegeven wordt, hangt met analoge procedes in schilderkunst en film samen.
Dat is o.a. het geval met het optreden van het luchtschip. Het wordt
niet onmiddellijk als zodanig geidentificeerd, doch de voorstelling ervan
valt uiteen in die van diverse voorwerpen of vormen die kort achter
elkaar verschijnen en in elkaar grijpen : aanvankelijk wordt er alleen van
een „enorm sterrenbeeld" gewaagd doch die sterren schuiven later
dooreen, en pas in de volgende alinea staat er te lezen : „Een lijntje
zwol en werd een luchtschip" (p. 7) ". Niet met een ogenblikkelijke
opname, en ook niet met het direct noemen van het voorwerp hebben
wij bier te doen, maar met de snelle juxtapositie van drie verschillende
zaken (sterren, lijn, luchtschip) die samen een voorwerp in beweging
oproepen. Deze voorstellingswijze herinnert aan de kubistische 'decomposition' " en aan het synchroniseren in Eisensteins filmkunst. Zij houdt
verder iets als een vergrotingseffect in, waarmee towel kubisten als
Eisenstein het traditionele perspectief geweld aandeden. Geen wonder
dan dat zich bier ook een merkwaardig voorbeeld van 'close-up' voordoet, met name wanneer, te midden van dit haast kosmisch aandoende
luchtschouwspel, het alleenstaande zinnetje valt : „In de donkere cabine
rezen passagiers van hun matras- (p. 7). Alleszins worden wij in soortgelijke gevallen niet met een gewoon gezichtseffect, een `trompe cell' in
de trant van het impressionisme geconfronteerd, maar vooral met een
uitdaging aan het adres van ons denkvermogen, een `trompe l'esprit' in
kubistische zin 45 . Inderdaad : bij het verschijnen van het luchtschip
worden wij eerst op een dwaalspoor gebracht omdat naar het toestel
zonder meer verwezen wordt als naar een sterrenbeeld, d.i. een natuurverschijnsel, terwijl het in feite een hoogst geperfectioneerde machine
geldt. Daarmee wordt gezinspeeld op de tegenstelling tussen natuur en
43 Wij cursiveren.
44 Vgl. bijv. Marcel Duchamps 'Femme nue descendant l'escalier' (1912). Vgl.
SCHWARTZ, P. W. : The Cubists, London 1970, p. 74, afb. 48 p. 76.
45 Vgl. SCHWARTZ, ibid., p. 10.
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techniek, d.i. een thema dat in het boek centraal zal staan. Insgelijks
brengt de close-up van de passagiers op hun matras ons ertoe, het begin
van een menselijke handeling te verwachten, hetgeen weldra ontkend
zal warden.
Aan de waarneming van de buitenwereld wordt door Bordewijk dus
op gelijkaardige manier gedokterd als wanneer hij handeling 46 en romanpersonage schijnbaar rehabiliteert om ze achteraf beter van hun traditionele waarde te ontdoen.
De invloed van kubisme en constructivisme doet zich tenslotte ook
nog gelden op het gebied van de stijl. Opmerkelijk is in Blokken het
elementaire karakter van het taalmateriaal : niet in die zin dat bier naar
een basiswoordenschat zou worden teruggegrepen, maar omdat de bondige zinnen op grondvormen van de syntaxis gebouwd zijn en vooral
omdat woorden met ontstellende systematiek herhaald worden. Wij
halen bier nog een kenschetsend voorbeeld aan 47 :
„Good en stenen waren de inzet van hoog dobbelspel. De politietroepen
zochten een tafel van regenboogkwarts waaraan gespeeld werd, een tafel
geheimzinnig beroemd. Zij traden overal binnen. De tafel was onvindbaar.
Maar zij bestond. Haar mededingster was een tafel van heliotroop, gelijk
beroemd, ge%k onvindbaar. Er werd wel eens de hand gelegd op wat goud
en wat stenen. Het goud werd versmolten, de stenen werden verbrand,
maar nieuw goud en nieuwe stenen kwamen" (p. 34-35) 48.

Op deze herhalingstechniek hebben wij al uitvoerig gewezen i.v.m. het
ironiseren van de utopie. Maar dat bijzondere geval is in feite slechts
het gevolg van een veel ruimere toepassing van het procede. Hoofdzaak
is bier te constateren dat die werkwijze algemeen is en met de andere
aspecten van het experiment in verband staat. Ongewoon is het veelvuldig herhalen al omdat zulks niet met het `sinndienende' aspect van
het taalgebruik in het proza strookt. De taal krijgt daardoor een bijkomende, haast scheppende functie toebedeeld : herhaling van een woord
versterkt – in dit geval althans – de waarde hiervan als understatement
(wat, zoals gezegd, in ironie kan resulteren). Bij nader inzien blijkt dat
Bordewijk met zijn herhalingsmethode een stilistisch pendant heeft
gesmeed voor de modernistische uitbeeldingstechnieken die hij in zijn
werk toepast. Het aansturen, door herhaling, op een zo begrippelijk
46 Ook het kubisme verwerpt de anekdote, het `gebeuren'. Vgl.
304
47 Voor andere voorbeelden verwijzen wij naar het voorgaande.
48 Wij cursiveren.
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mogelijke benadering van de verhaalstof komt bijv. goed overeen met
het comprimeren van de romanwereld tot een algemeen bericht en met
het verzwakken van anecdote en traditionele waarneming. Herhaling
van taalvormen weerspiegelt bovendien het veelvuldig toepassen van
grondvormen zowel bij kubisten als bij constructivisten – al bedoelen zij
daar telkens wat anders mee.
De kubisten doen daarop een beroep om de veelzijdige, allicht
`total& betekenis van het onderwerp te benaderen. Hun bedoeling
is de complexiteit van de werkelijkheid, en o.m. het relatieve
bestaan van de dingen tot uiting te brengen. Dat doet ook Bordewijk
met zijn woordherhaling. Evenals Gertrude Stein in bepaalde verhalen "
imiteert hij daarmee het multiperspectivisme : er wordt a.h.w. om een
zelfde onderwerp been gedraaid ten einde de veelzijdigheid daarvan te
doen uitkomen. Immers, er wordt aan de hand van hetzelfde grondmateriaal steeds gewezen op dezelfde zaken, doch telkens vanuit een
verschillend standpunt, aangezien de tekst intussen doorgaat en de
context verandert. Bijvoorbeeld wordt door de constante herhaling van
`Staat' gewezen op de bestendige aanwezigheid van de Staat als onderwerp, maar intussen zijn het telkens weer andere facetten daarvan die
aan bod komen dit voorbeeld geldt voor de roman als geheel, maar
dezielfde redenering kan worden doorgevoerd i.v.m. de herhaling van
andere woorden binnen kleinere `blokken' van de `constructie'. Er `gebeurt' niets in Blokken, zo hebben wij gezien, en het is of deze niet
lineair op te vatten roman als een reusachtig kubistisch schilderij voor
bins gespreid ligt. Dit komt overeen met wat Sypher " over G. Stein
zegt : „Nothing happens in these stories, which are static and must be
read as if they presented in 'flattened' form a situation to be taken only
in its total configuration". Daarin ontwaren wij dan, wat Blokken
betreft, enkele grondvormen : de blokken van de hoofdstukken, alinea's
en zinnen en daarin weer op elkaar terugkaatsende grondwoorden. Al
deze blokken verwijzen naar facetten van het hoofdonderwerp, met name
de heilstaat, die aldus veelzijdig en in zijn relatieve waarde belicht wordt.
In zoverre is Blokken een sluitend experiment in het licht van het kubisme te noemen.
49 Vgl. Camera Work, New York 1912.
In dit verband verwijst Sypher (op. cit. p. 282) naar G. Steins verhaal Miss Purr and
Miss Skeene (1922), waaruit wij bier ter illustratie een paar zinnen aanhalen : „Helen Furr
had quite a pleasant home. Mrs. Furr was quite a pleasant woman. Helen Furr had quite
a pleasant voice a voice quite worth cultivating. She did not mind working. She worked
to cultivate her voice" enz.
50 SYPHER, op. cit., p. 282.
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Het gebruik dat de constructivisten van primaire vormen maken, gaat
echter van een veel minder complexe en relativerende visie uit. Bij hen
– dat is althans de visie die Bordewijk op hun Staat en Bouwkunde
opdringt weerspiegelen die vormen een abstracte vereenvoudiging van
de wereld. Zij worden bovendien met het oog op utilitaire, en zelfs
dirigistische doeleinden gebruikt. Weliswaar weerkaatst Bordewijks stip
66k het constructivistisch manipuleren met rechten, rechthoeken en andere primaire bouwstof. Ook is zijn herhalingstechniek allesbehalve vrij
van dirigistische tendensen : hij maakt er immers van gebruik om zijn
visie op indirecte wijze te doen gelden. Maar daar ligt juist de ironie
die achter de gelijkenis tussen het constructivisme en zijn romantechniek
schuilgaat. De stijl mag dan door zijn uniformiteit de constructivistische
abstractie evoceren, maar deze zelfde stijl wordt van binnenuit betrekkelijk gemaakt doordat herhaling vaak in ironisering van het onderwerp
resulteert, alsook doordat een animale beeldspraak de hardheid ervan
nu en dan ondermijnt – zo toonden wij eerder aan. Het constructivisme
wordt a.h.w. tegen zichzelf losgelaten.
Hetzelfde geldt voor de abstracte tendens die zich in het overheersen
van het algemene bericht manifesteert. Ook dat kunnen wij beschouwen
als een spiegelbeeld van de constructivistische hang naar abstracte vereenvoudiging. Maar dit synthetisch meedelen, dat niet figuratief vertellen tot in de minste uithoeken van de romanblokken doordrijven zou
meteen de dood van de roman als fictie betekenen. Vandaar het weer
invoeren, zij het maar bij wijze van experiment en om ze uit een traditioneel oogpunt te vernietigen, van romantijd, romanruimte, perspectief,
handeling en personage. Hoe paradoxaal het ook moge klinken, de
roman houdt zich als zodanig in stand door het – hoe negatief ook –
voorhanden zijn van de elementen waar hij mee wil afrekenen. Bordewijk geraakt met Blokken tot aan de grenzen van de `abstracte roman',
toch blijft deze evenals de heilstaat een utopie. Als constructivistisch
gebouw gaat de roman zowel qua formeel experiment als qua onderwerp te gronde, althans indien het constructivistische credo tot het uiterste toe zou worden volgehouden. Als kubistisch `Gesamtbild' van een
onderwerp blijft deze roman echter met zichzelf consequent. Het strakke,
ongenuanceerde constructivisme wordt tot kubisme scheefgetrokken.
MICHEL DUPUIS
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WARD RUYSLINCK EN IVO MICHIELS :
EXISTENTIEEL SCHRUVEN ?
Ruyslinck is naar eigen zeggen geen onvoorwaardelijk aanhanger van de
zgn. „existentialistische" theorieen. Hij gelooft integendeel
(...) dat wij ons niet mogen blindstaren op het beeld van de verscheurde,
lebensverneinende% niet-coherente mens, zoals wij die hebben geèrfd van
Freud en de existentiefilosofen'.
Toch betoogt hij, in verband met zijn Ontaarde slapers, dat het gegeven van het boek „in een existentiele optiek" moet worden benaderd,
„eerder (...) dan in een sociale" 2 , hiermee wordt de nadruk gelegd
op het globale karakter van de „boodschap", die de hele conditio humana
op de korrel neemt.
Tussen het intuitieve aanvoelen van bepaalde facetten van de eigen,
veranderde conditie, en de bewerking ervan in een samenhangend wijsgerig stelsel is het verschil anderzijds soms groot. Ruyslinck kent de
theorieen van Sartre, Ortega y Gasset, Heidegger e.d. weliswaar goed :
Vooral met de theoretici, de filosofen, ben ik gaarne naar bed gegaan,
misschien omdat ik steeds naar een wetenschappelijke verantwoording heb
gezocht van mijn gevoelsvoorstellingen 3 ;

maar in het onderscheid tussen `gevoelsvoorstellingen' en `wetenschappelijke verantwoording' is de kloof tussen intuitief besef en theoretische
aanpak herkenbaar.
In hoeverre is Ruyslincks wereldbeeld echt existentieel getint ? Een
omschrijving van de existentiele filosofie is bier ongetwijfeld op haar
plaats.
1 LIEVE SCHEER, Röntgens van Ruysltnck. Amsterdam/Brussel, Paris-Manteau 1972, p. 21.
2 Ibid., p. 38.
3 Ibid., p. 103.
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De Leegte
Aan de existentiefilosofie ligt het primaat van de existentie boven de
essentie ten grondslag. Hierdoor kunnen denkers als Duns Scotus en
Sint Augustinus (in de Belijdenissen tenminste) als existentialisten worden bestempeld ; het hele Hebreeuwse geloof vertoont trouwens, in
tegenstelling tot het platonische Griekenland, duidelijke existentièle
kenmerken.
Natuurlijk waren die denkers, evenals Monsieur Jourdain, existentialisten „sans qu'ils le sussent". De zuivere existentiefilosofie begint zich
preciezer of te tekenen met mensen als Kierkegaard en Nietzsche, en wel
vooral met diens bewering dat God dood is.
Met de Nietzscheaanse uitroep verdwijnt de transcendentie die aan
het godsbestaan was verbonden. Zelfs het twijfelen aan dit bestaan had
vroeger een transcendente betekenis : de analytische wijsbegeerte, die in
de grond een essentieleer is, zag het probleem immers als een louter
intellectuele vraag. Nooit werd er gepeild naar het wezen van de relatie
tussen mens en God : deze bleef een studieobject op zichzelf, wiens
ingrijpen in het menselijke leven aan de rationalistische aanpak was
ondergeschikt.
Tijdens de Verlichting werd de Godheid door andere essenties vervangen, nl. de rede, het intellect. Deze gaven de mens een kans om de
wereld beter te begrijpen en te bemachtigen, zo meenden de verlichters
althans. Inderdaad ging op economisch gebied deze secularisatie gepaard
met een groeiende macht over de natuur en met een steeds meer rationele
en efficiate werking van de maatschappij.
Rationalisering brengt echter massificatie en nivellering met zich mee ;
de kapitalistische maatschappij ontzegt het individu elke mogelijkheid
tot het leiden van een vrij en authentiek bestaan. De burgerlijke expansiedrang is tegen economische wereldcrisissen gestuit. De rede blijkt niet
opgewassen te zijn tegen de groeiende vervreemding van de moderne
mens.
De ervaring van Gods dood en het bankroet van de rede werden nog
verscherpt door twee wereldoorlogen, die beslist niet als voorbijgaande
verschijnselen mogen worden doodgezwegen. Beroofd ais hij was van
alle zekerheden waarop onze beschaving sedert de Oudheid steunt,
kwam de Westerse mens na 1945 voor een afgrond te staan.
Het besef van de leegte beheerst in verschillende vormen het zeggen
en doen van de moderne kunstenaars. De ambiguiteit, de onduidelijkheid, ja het hermetisme van tal van moderne kunstuitingen zijn een
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bewijs van de ontreddering die het aanschouwen van deze afgrond bij
het individu veroorzaakt ; het absurde houdt ons het beeld van onze
hachelijke conditie voor.
Oorlogsgeneratie
Ruyslincks levensverhaal is in menig opzicht typerend voor de zgn.
„existentiEle" generatie. Hij kwam als jongetje in contact met de oorlog,
midden in de vloed vluchtelingen die in het voorjaar 1939 Frankrijk
probeerden te bereiken. In zijn gesprek met Lieve Scheer weidt Ruyslinck
enkele keren over zijn eigen oorlogservaring, alsook over het nazitijdperk
in het algemeen (o.m. pp. 49 en 92). Zoals hij opmerkt greep de
oorlog hem aan toen hij nog midden in de puberteitscrisis stond en dus
bijzonder stuurloos aan de gebeurtenissen was overgeleverd (p. 49).
De oorlog is in Ruyslincks fictie eveneens aanwezig, reeds in zijn eerste
gepubliceerde roman, met name De ontaarde slapers (1957). Beide
helden ervan hebben door de oorlog een reeks trauma's opgelopen waaraan zij ten onder gaan. Duidelijker nog speelt het thema van Wierook
en tranen (1958) midden in de oorlog, tijdens de vlucht naar NoordFrankrijk.
Een andere Vlaamse schrijver maakte tot ongeveer 1957 dezelfde
evolutie door als Ruyslinck : Rik Ceuppens, beter bekend onder de
pennennaam Ivo Michiels, moest op 17-jarige leeftijd het vaderland
verlaten om een tijdje als druivenplukker in Zuid-Frankrijk te werken.
In 1943 werd hij zelfs (tegen wil en dank) in Duitsland tewerkgesteld.
Niet toevallig beginnen trouwens zowel Ruyslinck als Michiels hun
carriere in het teken van de poEzie en van het flamingantisme. Van
De citer van Tifl (1951) tot Fanaal in de mist (1956) verheerlijken
Ruyslincks verzenbundels het Vlaams-nationalistisch gevoel, in de geest
van de toen heroplevende blauwvoeterij ; het laatstgenoemde werk evenwel is reeds een overgangsprodukt. Inmiddels hekelt Michiels in zijn
gedichten (Daartegenover, 1947) de modemistische literatuur en pleit
hij in zijn romans Het vonnis (1948), Kruistocht der jongelingen (1951)
en De ogenbank (1953) voor amnestie en samenhorigheid. In Het vonnis
gaat hij zelfs heftig te keer tegen het Sartriaanse existentialisme : tegenover de heldhaftige hoofdpersoon wordt de oppervlakkige en ijdele
figuur van de existentialistische play-boy Ludo Wiebking gesteld.
Deze eerste faze is bij de twee schrijvers eigenlijk een begrijpelijke,
doch puberachtige reaktie op de naoorlogse ontreddering. Michiels' aanvallen tegen de existentieleer en tegen Sartre in het bijzonder zijn wel
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typerend voor zijn generatie, maar gelden niet als bewijs van een hernieuwde spiritualiteit, zoals hijzelf op dat ogenblik meende ; wanhopig
klampen beide auteurs zich in feite vast aan verloren waarden, aan
essenties die juist door het uitbreken van de oorlog waardeloos zijn
geworden.
In een tweede faze worden de schrijvers zich van deze waardeloosheid
bewust. Voor Michiels is het verlies van de krampachtig gehandhaafde
zekerheden en het verzaken aan het geloof de aanleiding tot een nieuwe
schrijfperiode, tot het uitdiepen van de onzekerheidsproblematiek (Het
afscheid, 1957) ; Ruyslinck van zijn kant gaat zich in zijn romans vragen
stellen over het lijden en de eenzaamheid van het individu in een
vervreemdende wereld.
Sein zurn Tode

Nu God als hoogste essentie dood is, nu de mens blootgesteld wordt
aan het niets omdat het traditioneel aanvaarde hem ontlopen is, komt
het menselijk bestaan als „zeitgebunden" voor.
Voor het platonisme is de dood een algemeen verschijnsel dat alle
mensen treft, een universeel lets, dat uiteraard niet wordt ontkend,
maar waaraan geprobeerd wordt te ontsnappen door het hanteren van
abstrakte ideeèn, door het beoefenen van het zuivere denken. Volgens
Heidegger en de existentialisten is de doodservaring echter allesbehalve
van universele aard. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen
het sociale karakter van de dood (rouw, overlijdensberichten enz.) en
de persoonlijke ervaring ervan (op een dag zal ik sterven). Deze wordt
door de essentialisten ontkend, terwijl de existentieleer juist van het besef
uitgaat dat ons bestaan begrensd is en dat die grenzen in ons leven zelf
ingrijpen.
Schuld- en angstgevoelens gaan met dit doodsbesef gepaard.
Over de angst hoeft niet verder uitgeweid te worden. Het afbrokkelen
van de algemeen aanvaarde zekerheden kan bezwaarlijk vertrouwen inboezemen, vooral wanneer het niets om alle hoeken gluurt. Oak schuld
is met het niet-zijn verbonden : de moderne mens voelt namelijk de
eindigheid van zijn bestaan als een onvolmaaktheid aan.
Hoe abstrakt zij ook mogen lijken, deze thema's vormen de grondslag
van Ruyslincks en Michiels' fictie in hun rijpere faze.
In het reeds aangehaalde gesprek met Lieve Scheer heeft Ruyslinck
het over zijn „angst voor de leegte, waarin (hij) was terechtgekomen
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rinds (zijn) geloofscrisis" (p. 77), die hij dan meteen met de schuld
associeert :
De angst is een gevolg, in vele gevallen, van schuldgevoelens. Ik denk aan
wat Heidegger daarover zegt : bij de mens die zich zijn situatie in de
wereld bewust tracht te maken, ontstaat een besef van schuld of tekortkoming. (p. 110)

„Een deel van die schuldgevoelens," aldus Ruyslinck, „proberen (we)
of te wentelen op het dier". De dierensymboliek is de toetsteen bij
uitstek om Ruyslincks houding t.o.v. de mens te bepalen : volgens Lieve
Scheer is die o.m. in verband te brengen met het gebrek aan contact
tussen mensen, en met de onmogelijkheid om „de beperktheid van het
zijn" te boven te komen.
Toch is de dierensymboliek bij Ruyslinck niet eenzijdig te interpreteren : in De stille zomer wordt de mens wel eens met een aap gelijkgesteld 4 , maar er komen ook veel vogels in voor, die lets als de zucht
naar bevrijding moeten verbeelden :
Doordat ik het menselijk bestaan als zinloos ervaar, kan ik alleen in de
dood onze bestemming zien : niet zozeer de dood als vervulling van de
heilsverwachting dan wel als een bevrijding uit de absurde kringloop van
aardse hartstochten, illusies en behoeften zoals geluk-ongeluk-geluk, hongerverzadiging-honger, blij dschap-verdriet-blij dschap . . . Alleen de doden
kunnen zich daaraan onttrekken, ze verheffen zich als vogels boven het
aardse en maken zich in hun vlucht van het onvolmaakte los 5.

Ruyslincks wereldbeeld ziet er in het kort zo uit : het menselijke
bestaan is zinloos geworden omdat de vroegere zekerheden schipbreuk
leden op de werkelijkheid, in casu vooral de oorlog. Tevens wordt de
dood niet meer als een open deur beschouwd, maar als het werkelijke
einde van ons bestaan, als jets dat reeds ons leven aantast, ja dat in het
leven aanwezig is : er opent zich in ons zijn de leegte van het niet-zijn,
om met Heidegger te spreken.
Deze bestaansanalyse mag inderdaad voor existentieel worden gehouden. Maar de existentieleer probeert ook de individuen een houvast aan
de hand te doen ; bovendien zijn die thema's schering en inslag in de
geschriften van de vijftigers. Wanneer wij b.v. Michiels' wereldbeeld
onder de loep nemen, zoals het zich in Het afscheid openbaart, zien
wij hoe de oorlog eveneens de bron wordt van allerhande frustraties
4 WARD RUYSLINCK, De stille zomer, Brussel/Den Haag, Manteau 1962, p. 72.
5 LIEVE SCHEER, op. Cit., p. 17 — ik cursiveer.
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bij de hoofdpersoon, en hoe hij de fundamentele waarden van het
bestaan als zinloos doet ervaren : doordat de held iedere morgen bereid
moet zijn met zijn schip uit te varen en het afscheid van zijn vrouw dus
nooit als definitief mag beschouwen, wordt hem elke zekerheid ontnomen en zit hij als 'ontwortelde', als vervreemde in de onzekerheidssituatie verstrikt.
Onzekerheid, angst en schuldgevoel hangen in Het afscheid ten
nauwste samen. Ook eenzaamheid is daarmee verbonden : vervreemding
brengt inderdaad onvermijdelijk eenzaamheid met zich. Volgens Sartre
komt `autrui' ons touter als objekt voor en tracht hij simultaan ons tot
een objekt om te vormen, omdat beiden elkaars subjektiviteit niet kunnen
ontwaren : op die manier blijft de enkeling ook voor anderen vreemd.
Michiels maakt van de eenzaamheid het centrale gegeven van zijn in
1958 verschenen verhaal Ikjes sprokkelen. Daarin gaat een `ik', dat zich
met de schrijver identificeert, op zoek naar vroegere ikjes omdat hijzelf
door een niet nader omschreven 'Stank' wordt geteisterd en aldus niet
meer tot contact met de medemensen kan komen.
Qua omvang is Ikjes sprokkelen weliswaar niet te vergelijken met
Ruyslincks De stille zomer : het laatste heeft inderdaad meer weg van
een roman. Ook moet er rekening worden gehouden met de respectieve
verschijningsdata. Toch kan uit beide werken worden opgemaakt hoe
Ruyslinck en Michiels zich respectief tot de existentiegedachte gedragen.
De stille zomer

Evenals in Ikjes sprokkelen is de hoofdpersoon van De stille zomer een
schrijver. Van nature staan schrijvers aan de rand van de maatschappij,
wat door Ruyslinck op ironische wijze wordt beklemtoond :
Een schrijver mocht alles, als hij zich maar een beetje zonderling gedroeg.
Dat was een internationale overeenkomst, een privilege dat in de statuten
van de I.V.Z. (Internationale Vereniging voor Zondagsschrijvers) was
opgenomen. (p. 87)
Deze `Grenzsituation% om een existentialistisch, en wel Jaspersiaans
woord te gebruiken, maakt de ik-peisoon bijzonder gevoelig voor het
gebrek aan menselijk contact. Ruyslinck gebruikt bovendien een situatie
waarin de schijncontacten, die in de moderne wereid nagenoeg de enige
communicatievorm tussen mensen zijn, plaats hebben gemaakt voor de
simpele, onverborgen eenzaamheid. De titel van het verhaal zinspeelt
namelijk op de zomervakantie, wanneer let halve binnenland' naar de
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zuiderzon trekt en verdwijnt, samen met de quasi-beleefdheid en het
deftige wantrouwen die de bourgeois voor menselijke contacten houdt.
Hoewel het woordje `stil' hier verscheidene betekenissen kan hebben,
mag worden aangenomen dat de schrijver het vooral op de eenzaamheid
heeft gemunt, die ontdaan wordt van haar burgerlijke dekmantel en op
die manier in voile licht wordt gesteld.
Met eenzaamheid gaat een gevoel van onmacht gepaard. Uiteraard
hunkeren de mensen naar liefde en begrip, maar ze kunnen die elkaar
niet gunnen omdat ze bang voor de ander zijn, de moed en het geduld
niet hebben om de ander niet als object, maar als subject te benaderen.
Om deze reden schrikt de ik-persoon af voor een echte menselijke
relatie met het meisje Loekie, dat hij tijdens een wandeling in de haven
heeft ontmoet. Samen gaan ze weliswaar naar de kamer die het meisje in
een vervallen huffs bewoont, maar tot geslachtelijk verkeer komt het
niet, want (aldus de hoofdpersoon)
De gemeenschap van twee mensen sluit eenzaamheid niet uit ( ...) Het is
een drama van onze tijd : hoe dichter de mensen op elkaar leven, hoe
eenzamer ze worden. Ze kleven aan elkaars schil, maar het vruchtvlees
schrikt ze af en tot het klokhuis komen ze nooit. (p. 64)
Aan het meisje
dat hij Stikmaartje heeft herdoopt
slechts als object denken, in zuiver Sartriaanse zin :

kan het ik

1k dacht aan Stikmaartje. Wat belette me eigenlijk haar hierheen te halen,
in mijn kamer, en van mijn eenzamheid een twee-eenzaamheid te maken ?
Ik zou haar rustig alle avonden kunnen bekijken ander het licht en
omdraaien en weer bekijken en over de rug aaien, als een mascotte, een
jong speeldiertje dat je leert opzitten en liggen en allerlei gekke dingen
doen. En als ze doodging, zou ik haar opzetten als een eekhoorntje, als
haar pels tenminste niet beschadigd was. (p. 81)
Alleen het medelijden kan als 'cluister kanaal' een weg naar de liefde
banen. Het besef dat de ander de eenzaamheid ook als een onvermijdelijke kwaal ervaart brengt de mensen nader tot elkaar, omdat ze begrijpen dat ze onder hetzelfde lijden gebukt gaan :
(...) ik hoopte, stomme hond die ik was, dat we samen zouden doodgaan,
mijn lieve kleine hoeri en ik, dat onze pijn een pijn zou warden, een vuur,
en dat we samen zouden opbranden in de twee-eenzaamheid. (p. 65)
Een menselijk contact dat zozeer op het negatieve in de mens is afgestemd, werkt jammer genoeg niet zuiverend, zoals bij Dostojewski het
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geval was (ik denk o.m. aan het paar Sonja/Raskolnikow in Schuld en
boete). Aan die „twee-eenzaamheid" heeft het individu tenslotte maar
weinig.
Om het dilemma eenzaamheid/twee-eenzaamheid uit de weg te ruimen
probert de hoofdpersoon uit De stille zomer de ander niet alleen als een
object te beschouwen, maar van het begin of tot object te verlagen. Van
het halfuurtje waarin zijn huisploert even het huis verlaat maakt hij
namelijk gebruik om diens dochter het hof te maken. Zijn poging tot
verleiding loopt uit op een mislukking, maar hij blijft hoogmoedig en
mans :
1k dacht er niet aan Naar mijn excuses te maken. Een Polynesier zou zich
nooit tot zo iets hebben verlaagd — waarom ik dan wel ? (p. 88)
Toch geeft hij later toe dat het gebeuren
(...) een van de situaties (was) waartegen ik niet opgewassen was (pp.
88/89) ,
eenzaamheid is inderdaad niet een louter sociaal verschijnsel. Zij heeft
gevolgen die ons diepere wezen aantasten, omdat zij een dreiging betekent voor onze psychische eenheid en evenwicht. De gespletenheid van
het ik treedt door het gebrek aan contact duidelijk te voorschijn : het
laatste veroorzaakt een kloof tussen ons maatschappelijk imago en ons
angstige, kwetsbare ik.
Reeds God was de moderne mens vreemd geworden ; in de massamaatschappij voelt hij zich eenzaam, wat hem van zichzelf vervreemdt.
Het voornaamste aspect van deze vervreemding is het conflict tussen
werkelijk en onecht ik, moi en sur-moi. Ruyslinck gewaagt in dit verband van
(...) de fascinerende tegenstelling tussen de spelende, acterende mens in
kuddeverband en het zwakke, gelsoleerde individu s.
Het thema loopt als een rode draad door zijn werk en vormt de
grondtoon van omvangrijke romans als Het dal van Hinnom en Het
reservaat. De existentialistische gedachte heeft Ruyslinck ongetwijfeld
op dat punt beinvloed : men denke aan Ortega y Gasset en aan diens
Opstand der horden. Uitgangspunt van het thema is het besef van de
nivellerende invloed van de moderne maatschappij die de mens niet
langer als zelfstandig individu beschouwt maar uitsluitend van hem eist
6 Ibid., p. 108.
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dat hij een bijzondere sociale functie op een bekwame manier zou
vervullen.
Omdat de ik-persoon een schrijver is treedt deze verscheurdheid in
De stille zomer ook op literair gebied bijzonder duidelijk op de voorgrond. Schrijven is nu eens een pijnlijke broodwinning, dan weer een
existentiele „acte'', waarbij het individu zijn hele persoonlijkheid inzet.
Nu eens wordt de uitgever Rybosch geevoceerd, de maatschappelijke uitbuiter van letterkundige paria's, dan weer wordt het schrijven een
meewerken aan „de enige, tijdeloze waarheid" (p. 17). Dit laatste
wordt trouwens eerder op negatieve wijze ervaren : schrijven is „(zich)
verzetten (...) tegen de leugen" (p. 18).
Op handige manier brengt Ruyslinck in De stille zomer een alter ego
van de schrijver ten tonele : de zgn. „jettatore" (wegens diens „strenge
blik", p. 13). Deze wandelt over en weer op een plein in het stadscentrum met een demonstratiebord, dat het ontslag van een lokaal
politicus eist. Niet toevallig gaat het om de voorzitter van een „Nationaal
Comite voor de Bescherming van de Inheemse Vogels" : Ruyslincks
dierensymboliek maakt juist van de vogels de symbolen van onze
individuele vrijheid.
Met de demonstrant moet de ik-persoon vaststellen dat de `inheemse
vogels' bijna allemaal uit de stad zijn verdreven, door vervuiling en
verregaande mechanisering. Als verdediger van de vogels staat de
jettatore gelijk met de schrijver, die het voor het individu opneemt in
een steeds onmenselijker maatschappij ; inderdaad mag men „geen onderscheid (...) maken tussen de vogels en de mensen" (p. 68).
De afgrond, die zich voor Ruyslincks voeten opendeed wanneer de
traditionele waarden onbruikbaar bleken to zijn, wordt vervolgens opgevuld met nieuwe, bewust gekozen zekerheden. Deze evolutie komt
goed aan het licht in het eerste gesprek met de jettatore.
Deze, aldus de hoofdpersoon, dient de eeuwige waarheid, die van
nature verschilt van de individuele waarheden. leder heeft zijn eigen
waarheid, vandaar de alom verbreide ontreddering. Er bestaat echter een
`tijdloze' waarheid die de „ziel van de mensen binnendringt als een
zandkorrel de schaal van een °ester" (p. 16) ; wat deze waarheid is
wordt vooralsnog niet nauwkeurig aangeduid. Ook de schrijver dient op
zijn manier deze eeuwige waarheid : zijn woorden zijn „het glazuur"
dat hij „rond de zandkorrel in (zijn) ziel legt" (p. 17).
Zoals eigen waarheid tegenover eeuwige waarheid staat, staan ook
massamens tegenover individu, en contingentie tegenover transcendentale
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werkelijkheid. De bondige definitie die de ik-persoon van het leven
geeft (pp. 21-33) draait om deze gedachte : door ons alledaagse gedoe
glipt ons het leven' door de vingers. Zelfs de lief de is in feite een
illusie, een Ersatz die het zoeken naar de Waarheid belemmert ; tweeeenzaamheid sluit eenzamheid niet uit, integendeel !
Het vrije individu, met zijn verlangen naar transcendentie, zit in de
nivellerende moderne maatschappij in een klem : vogels en straalmotoren
sluiten elkaar uit (pp. 44-45). De moderne technologie moet het bij
Ruyslinck ontgelden, omdat zij een gestandardiseerde massa-maatschappij
in het leven heeft geroepen die het individu elke mogelijkheid tot
ontwikkeling van een authentiek leven ontneemt. De techniek identificeert de mens met zijn functie ; vandaar dat zelfs schrijvers tot loonarbeiders worden gedegradeerd, die goed- of kwaadschiks een grote
roman per jaar moeten produceren :
Na de middag probeerde ik het romannetje door te worstelen, dat in de
provinciale pers met bazuinstoten werd aangekondigd en min of meer
een meesterwerk zou zijn, maar dat ik nu voor de derde maal opnieuw
ter hand nam en dat me zo langzamerhand stierlijk began te vervelen.
(p. 79)
Als symbool voor de technische nivellering dienen vooral de voor
onze tijd zo typerende kunststoffen. De hedendaagse jeugd heeft, aldus
de hoofdpersoon, ogen als straalmotoren, plastic vingers, een latex
glimlach en een plexi ziel (p. 39) ; de „stamvader van het toekomstige
aardse geslacht" is een „verdoemde Icarus" met „verpulverde plastic
vleugels" en een „lichtgevende radiumhuid" (p. 102).
Onder de existentiefilosofen plaatst vooral Heidegger het probleem
van de waarheid centraal. In Vom Wesen der Wahrheit (1943) betoogt
hij o.m. dat er een verschil bestaat tussen de objectieve waarheid, die
de mens slechts kan benaderen door zich als subject met de objecten
te identificeren, en de subjectieve waarheid die ontstaat wanneer het
object als object wordt beschouwd en het menselijk verstand er een
oordeel over velt. Deze breuk tussen object en subject is volgens
Heidegger het uitgangspunt van de ontwikkelingen van de moderne
wetenschap, van de steeds toenemende vertechnisering.
Hierdoor is onze macht over de dingen („de zijnden") toegenomen,
maar komen wij nooit meer in contact met het „zijn'' – de waarheid.
Wat het „zijn" is, zegt Heidegger nooit met zoveel woorden ; duidelijk
is wel dat het „zijnsgebied" het onderscheid tussen object en subject
opheft. Het onderscheid tussen individuele waarheid en tijdloze waarheid
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is bier herkenbaar. „leder heeft zijn eigen waarheid, aangepast aan de
kleur en het patroon van zijn kamerbehang" : de zin wordt in De stille
zomer tweemaal herhaald (pp. 16 en 117-118). Wanneer de moderne
„waarheid" erin bestaat, een oordeel over de objecten te vellen, is zij
uiteraard subjectief ; daarentegen is de „tijdloze waarheid" wel een
gemeenschappelijke waarheid, al bepaalt de ik-persoon niet wat daarander te verstaan valt.
De parallellie tussen schrijver en demonstrant helpt ons echter aan
die bepaling. Het vervangen van de uitgediende pseudo-zekerheden door
nieuwe zekerheden heeft een uitgesproken negatief karakter, omdat de
gemeenschap de oude waarden bewust handhaaft, of er nieuwe in de
plaats stelt die het individu onder het juk houden. Demonstreren en
schrijven zijn in wezen gelijk : het gaat om een „verzet" tegen de
leugen (p. 18).
De stille zomer blijkt in laatste instantie een aanklacht te zijn tegen
een maatschappij die de mensen vervreemdt en vereenzaamt. Deze aanklacht is als onthulling bedoeld : het komt er inderdaad op aan, de
lezer bewust te maken van de aangeklaagde toestand, wat best verwezenlijkt wordt door het beschrijven van de eigen bewustwording.
Bewustwording
In deze faze van mijn evolutie ben ik uit het stadium van de liefindlichkeit' getreden, van het direkt zintuiglijk beleven van het bestaan wilder
het vooralsnag te doorgronden, en het stadium van het 'Verstandnis', het
verstaan, schuchter en angstig binnengetreden,
aldus Ruyslinck in verband met het 1964 verschenen Dal van Hinnom 7 .
Uit de onzekerheid, de angst en de schuldgevoelens, uit de eenzaamheid kan het individu niet door toedoen van het geloof aan een of
andere essentie ontsnappen. Slechts een mogelijkheid blijft over : de
bewustwording. Hiervan uitgaande kan de mens dan daden stellen die
tegen het niets zouden kunnen opwegen. Wat Ruyslinck betreft wordt
de eenzaamheid door het schrijven gecompenseerd, omdat het boek
onthullend werkt en zich hierdoor tegen het leugenachtige van de
massamaatschappij verzet, waarin de eenzaamheid juist wortelt.
In lkjes sprokkelen 6 spreekt Michiels zich in dezelfde zin uit. De
stank die de verteller uit zijn huis wegjaagt komt er inderdaad „net op
I LIEVE SCHEER, op. cit., p. 116.
8 ivo MICHIELS, Verhalen tilt Journal Brut, Amsterdam/Antwerpen, De Bezige BijContact 1966.
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het ogenblik" dat het ik „bedachtzaam (...) het woord wie" neerschrijft
(p. 9), gevolgd door de even betekenisvolle woordjes „ben" en „ik".
Terwijl de analytisch-rationalistische filosofie de vraag stelt : „wat is de
mens ?", peilt het 20ste-eeuwse individu naar het wezen van zijn eigen
bestaan. De verschuiving is typisch voor de existentiele denkwijze zij
is ook het uitgangspunt van het proces van bewustwording.
Michiels heeft een andere vormgeving dan Ruyslinck gekozen. Deze
hanteert bewust de richtsnoeren van het klassieke verhaal, dat hij
vervolgens op een allegorisch plan verheft. Op die manier wordt de
jettatore een symbool van de schrijverstoestand, stellen Stikmaartje en
de deftige dochter twee facetten van het vrouw-zijn voor, en verwijst de
dierensymboliek naar twee aspecten van de conditio humana : de apekooi
en de vogelvlucht. Slechts het titelgegeven fungeert als situatie in romantechnische zin : evenals bij Camus (La Peste) of vooral bij Kafka draait
het verhaal rond een spil die de betrekkingen tussen het ik en de wereld
(de anderen) verzinnebeeldt. Zoals de gerechtsschilder Titorelli in Der
Prozess opmerkt : „Es gehOrt ja alles zum Gericht" 9. In het leven van
de hoofdpersoon K. neemt het proces een exclusieve plaats in, omdat
zijn relatie tot de wereld een schuldrelatie is.
De zgn. „puinzone", een wijk van de naamloze stad waar De stille
zomer speelt, weegt daarentegen niet op tegen Michiels' „stank" in
lkjes sprokkelen. Dit ruinenveld was ooit een dik bewoonde buurt, waar
plotseling, door een „onbekende oorzaak", huizen begonnen in te storten.
Blijkbaar wil Ruyslinck op het verval van de materialistische maatschappij doelen het symbool is echter te doorzichtig om Kafkaiaans te
worden genoemd. Bovendien speelt het op een algemeen-abstract niveau
(het ik wordt er nauwelijks bij betrokken) en komt het slechts sporadisch
ter sprake, in zoverre namelijk Stikmaartje in de puinzone leeft.
Stikmaartjes toneelkijker heeft ook een vrij algemene symbolische
functie. De ik-persoon heeft die per ongeluk laten vallen en koopt bij
een antiquair een gelijkaardig voorwerp als geschenk voor het meisje.
Wanneer hij verneemt dat Stikmaartje in de cel zit, wegens deelneming
aan een bankoverval, geeft hij het de jettatore cadeau. Puinzone en
toneelkijker verwijzen respectievelijk naar de decadentie van een stuurloze wereld en naar de zucht van het individu naar hogere waarden,
naar het ideaal.
In lkjes sprokkelen daarentegen fungeert de stank als echte situatie.
Maar bij Kafka wordt nooit gezinspeeld op een verschil tussen twee
9 FRANZ KAFKA, Der Prozess, Frankfurt a.M., Fischer 1960, pp. 110411.
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werkelijkheidsniveaus, de zgn. zintuiglijk waarneembare werkelijkheid
aan de ene kant en een verhulde realiteit aan de andere, waarvan de
eerste een `allegorie' zou zijn. De voorwerpen zijn in Kafka's werken
angstwekkend doordat ze uitsluitend als voorwerpen worden uitgebeeld.
De verteller van lkjes sprokkelen is voor zijn part voortdurend geneigd
aan ieder verschijnsel een dubbele dimensie te geven. Hij vreest dat
„samen met de stank'' die uit zijn muur sijpelt „iets (...) zou breken
dat niet te ruiken en niet te zien zou zijn" (p. 12). De metser die hij
om hulp heeft geroepen treedt dan ook op als een soort van reddende
engel :
Ik hoorde hem aan en dacht : hij is toch gewoon maar een metser en het
ontgoochelde me dat hij gewoon maar een metser was, al kon ik niet
verklaren waarom ik verwachtte dat een metser iets meer dan gewoon maar
een metser zou zijn. (p. 14)
In het boek zijn dus twee werkelijkheidsniveaus aanwezig die expliciet
van elkaar worden onderscheiden. De reden hiervan is de dubbele natuur
van de stank : hij is terzelfdertijd een teken dat een bewustwordingsproces inluidt, en het antwoord op de initiale vraag „wie ben ik ?".
Omdat beide `stanken' van het begin of met elkaar samenvallen doen
zelfs de geringste gebaren dubbelzinnig aan :
(...) zijn hand ging een keer stram naar zijn pet en kwam weer terug
en het verbaasde me bijna, samen met dit gebaar niet ergens een militaire
kapel een marslied te horen inzetten. (p. 13)
De eigenlijke aard van de stank wordt niet meteen aangegeven : ze
wordt pas aan het einde van het verhaal duidelijk, na een proces van
bewustwording dat via het „sprokkelen" van drie vroegere `ikjes' gebeurt.
Het verhaal gaat van „ruiken" naar „zich bewustworden", langs drie
flashbacks die de visie van de verteller geleidelijk aan preciseren.
In flashbacks stelt Ruyslinck hoegenaamd geen vertrouwen : in De
stille zomer valt hij een bepaald slag modernisten aan, die het publiek
met „flashback gegoochel" „een wassen neus aandraaien" (p. 79).
Wanneer hij het procede toch gebruikt, is dat uit „noodzaak", zoals
b.v. in Het reservaat. Voor Michiels daarentegen is de flashback een
graag gebruikt middel om de oorspronkelijke situatie in een echt existentieel, d.w.z. globaal kader te plaatsen. De verteller uit 1957 ziet zijn
gesprokkelde ikjes inderdaad op een afstand, ze duiken uit zijn verleden
op, bijna uit eigen macht. Hoewel deze ikjes als herinneringsscenes
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worden opgeroepen voeren ze in het boek geen tijdsperspectief in : ze
liggen eenvoudig geografisch in de stad verspreid :
Overal had je ikjes liggen, van je geboorte af. Ze lagen in die stad en in
alle straten en in alle huizen waar je ooit geweest was en in alle bedden
waarin je geslapen had en overal lagen zulke stukjes van je ik. (p. 20)
Anders dan bij Ruyslinck wordt de overgang tot het algemene dus trapsgewijze verzekerd ; het verhaal ziet er niet allegorisch uit, maar krijgt
door de opeenstapeling van situaties een „universaliserend" karakter.
Bovendien werkt het gebruik van de ik-persoon niet storend. De
„identificatie-mogelijkheid" '° die Ruyslinck afwijst is in De stille comer
wel aanwezig : doordat de ik-persoon een schrijver is, heeft de lezer de
neiging hem met de mens Ruyslinck te identificeren. Michiels' ik
daarentegen, dat zich zoals gezegd van de gesprokkelde ikjes distantieert,
verschilt ook duidelijk van de schrijver Michiels, omdat het slechts deel
uitmaakt van een situatie. De relatie mens-wereld is belangrijker dan
het individu.
Eenzaamheid

In beide werken staat het thema van de eenzaamheid centraal. Ruyslincks
ik-persoon ontdekt de eenzaamheid bij toeval, na twee mislukte pogingen
tot contact. Als schrijver staat hij weliswaar in een grensgebied dat hem
bijzonder kwetsbaar maakt ; toch begint de bewustwording niet bij een
peilen naar het eigen ik.
De hoofdpersoon uit lkjes sprokkelen had zich daarentegen reeds vaak
vragen gesteld over het „zijn". Als antwoord vermocht hij evenwel
slechts zijn „eigen naam" te roepen, in de „lege" kamers van zijn
woning (p. 10).
Anders dan bij Ruyslinck komt de bewustwording ook niet onverwacht. De verteller merkt weliswaar op :
Na een poos kon ik mij op betrappen hoe zorgvuldig en volmaakt kalm
ik alles wegsloot (...) Het moest ernaar uitzien of ik al deze maatregelen
reeds eerder in gedachten nauwkeurig gerepeteerd had, wat een onthutsende
leugen was (p. 9),
doch : wie de schoen past, trekke hem aan !
10 LIEVE SCHEER, op. cit., p. 142.
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Eerder dan van een bewustwording kan er bijgevolg sprake zijn van
een bevestiging. Aan het einde van het verhaal staat inderdaad vast dat
het antwoord op de oorspronkelijke vraag niets anders kan zijn dan :
stank,
(...) dat korte, eenlettergrepige woord (...) waarvan ik de ganse dag
bezeten was geweest (p. 42) ;
maar weer komt dan
(...) de prententieloze hoop en het vage weten dat het een leugen moest
zijn. (p. 42)
Het woord „leugen" is niet toevallig herhaald. Ook in De stille zomer
„liegt" de ik-persoon, na de mislukte verleidingsscene :
Zoiets is me nog nooit overkomen, beloog ik mezelf (p.
streep)

88 –

ik onder-

In het eerste geval duidt het woord een ongewenste waarheid aan. De
Heideggeriaanse waarheid, die in de bewustwording wortelt, (a-letheia,
ant-hulling) wordt door het individu verloochend omdat zij rechtstreeks
indruist tegen de individuele waarheden die, hoe paradoxaal ook, de
menselijke omgang vergemakkelijken. Hoewel het menselijke verstand
een subjectief oordeel over de dingen velt, werkt het als universeelmenselijke eigenschap veralgemenend en geruststellend.
Bewustwording heeft de eenzaamheid als gevolg, maar ook als oorzaak. Zodra de verteller van lkjes sprokkelen op straat is, bemerkt hij
dat de stank hem van zijn medemensen verwijdert (p. 17), vandaar
zijn conclusie :
1k was altijd alleen geweest, ook bij Lizzie was ik dikwijls alleen, maar
thans was ik meer alleen dan ooit. (p. 17)
Op deze eerste, rechtstreekse, instinctmatige voorstelling volgt het
eigenlijke, even onberedeneerde, maar indirecte proces van bewustwording : drie herinneringsscenes volgen elkaar op in het bewustzijn van de
hoofdfiguur, totdat een „oplossing" zich a.h.w. vanzelf opdringt. Evenals Leon Delmont, de hoofdpersoon uit Butors La modification, gebrvikt
de „sprokkelaar" daarbij zijn verstand niet :
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Delmont ne raisonne pas (...) it laisse simplement les episodes de sa vie
passee jouer les uns sur les autres, se superposer, se trier, comme dans une
machine cybernetique. Et peu a peu, la „solution" se degage (...) 11 ;
het aldus geopenbaarde wantrouwen in rede en logika kenmerkt het
zgn. „situatieverhaal", dat zich in zuiver existentiele trant tussen irrationele polen ontwikkelt. lkjes sprokkelen bijt zichzelf in de staart :
niets is minder redelijk dan een dergelijke cirkelvorm. De stank dient
als uitgangspunt en als voorlopig besluit : het antwoord op de initiale
vraag verwijst de mens naar zichzelf.
Is hij daartegen opgewassen ? Evenals de held van De stille zomer
„kan" de hoofdfiguur uit Michiels' werk geen verantwoordelijkheden
„dragen" (p. 10) – m.a.w. hij schuwt ze als de pest.
Een eerste manier om de waarheid en de pijnlijke bewustwording te
ontwijken is het relativeren van het gebeuren. De stank wordt als
rekwisiet op de achtergrond geschoven, als onecht voorgesteld :
(...) ik probeerde me stevig in te denken dat ik veilig in een bioscoopzetel
zat en niet de dingen zelf ervoer, maar de dingen op een scherm (...)
(pp. 10-11) ;
het zitbad in de kelder, waar de stank uit komt, evoceert
(...) de weggeworpen troon uit een koningsdrama dat eeuwen terug reeds
uitgespeeld was. (p. 12)
Pas wanneer hij het huis verlaat, wordt Michiels' ik-persoon met de
existentiele ervaring geconfronteerd. Hij begint vroegere ikjes te sprokkelen, waarvan de aanraking tegen zijn eenzaamheid in het heden zou
kunnen opwegen ; de eerste twee pogingen lopen evenwel uit op min of
meer duidelijke mislukkingen, zodat hij later gedwongen wordt zich met
contacten tussen derden tevreden te stellen. Zulks blijkt tenslotte ook
teleurstellend te zijn ; het antwoord op de initiale vraag `wie ben ik ?'
kan dan ook slechts 'stank' luiden.
In de eerste flashback (pp. 21-25) ziet het ik op een avond een vrouw
uit een wagen stappen en huilend voor hem gaan staan ; hij volgt haar
op haar kamer en brengt de nacht met haar door, zonder haar eenmaal
aan te raken : alleen haar vingers rusten de hele nacht tegen zijn Borst.
Schijnbaar is dit gebaar een bewijs van vertrouwen en communicatie,
maar het ontpopt zich bij nader inzien als een schijncontact. De verii

R.

M. ALBERES, Michel Butor, Paris, Editions universitaires 1964, p. 72.
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teller gaat er weliswaar prat op en romantiseert a posteriori de hele
ervaring :
(...) ik had het gevoel dat zij de enige was voor wie ik niet bang en niet
beschaamd hoefde te zijn, dat ik zelfs met de stank op mijn lijf tot bij haar
kon gaan en niet zou verstoten worden (p. 26),
maar hij gedraagt zich in feite als een dronken egoist die bewust en
enigszins wantrouwend met een mannenhatende hoer naar bed gaat.
In de tweede flashback (pp. 26-32) is het ik verpleger gedurende de
oorlog, en werkt hij mee aan het overbrengen van gewonden naar het
ziekenhuis. Een meisje „met gebroken ruggegraat- duwt haar hand in'
de zijne, hij blijft haar in de vrachtauto de hand drukken totdat ze op
het einde van de reis sterft.
Dit tweede ik toont zich gevoeliger dan het eerste : hij begrijpt dat
het meisje
(...) beducht was om alleen te blijven (...) (p. 27)
en probeert haar hand niet los te laten ; nauwe betrekkingen ontwikkelen
zich tussen beiden, zodat hij zich het volgende kan inbeelden :
(...) moest de brankard gemaakt zijn voor twee zoals soms een bed
gemaakt was voor twee, dan vlijde ik me neer naast haar en de brankard
zou zwaarder wegen en minder schokken misschien. (p. 30)
Het bed, waarin het eerste ikje met de prostituee had geslapen, keert
bier in een andere vorm terug : de flashbacks hebben inderdaad een
parallelle functie in het verhaal, daar ze allebei naar schijncontacten of
mislukte contacten verwijzen. De relatie tussen het ik en het meisje op
de brankard gaat van het begin of gepaard met een gevoel van onmacht
en zwakte :
1k huiverde bij de gedachte dat er iemand was die (...) leven wilde halen
uit mijn hand, en het was beangstigend (...), want dat ik helemaal niets
had aan te bieden en alleen maar ontzettend afgemat was en slaap had.
(p. 28)
De contacten die de ikjes in hoofdstuk II met andere mensen hebben
gehad, zijn dus erg teleurstellend ; in hoofdstuk III gaat de verteller
aanvankelijk voort met sprokkelen, zo te zeggen mechanisch. Zeer vlug
legt hij er zich echter op toe, anderen te bekijken : hij volgt een man op
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straat, die hij een jaar geleden al ontmoet had, „(...) in een hotelletje
met kamers per uur'', in gezelschap van een „dure- vrouw. In plaats
van verder op deze ontmoeting in het hotelletje in te gaan en zodoende
een derde ikje te sprokkelen, gaat de verteller met de man een kerk
binnen.
In de kerk ziet hij hoe de vrouw van het hotelletje naast de man
knielt, hoe zij elk hun kant opgaan nadat ze de kerk hebben verlaten. Hij
loopt de man achterna, en krijgt van hem te horen hoe een geldafperser,
die hem eveneens in het hotelletje had gezien, zijn echtgenote tot zelfmoord bracht.
De laatste poging van het ik om aan de eenzaamheid te ontsnappen
eindigt dus met een bevestiging van de universele vervreemding : man
en vrouw, die vroeger een waren, zijn nu door een lijk van elkaar
gescheiden. Volledig radeloos vraagt hij de man :
(...) ruik je de stank in mijn kleren ? (p. 41),
en krijgt hij het beslissende antwoord :
je ruikt het nooit,' zei hij. Dat is het erge, dat je hem nooit ruikt, maar
dat hij er is, overal'. (p. 41)
Hij komt dan terug naar huis ; hij begrijpt dat het nutteloos is aan de
bewustwording te willen ontsnappen, de Stank heeft gezegevierd. Hij
opent al le vensters maar beseft tegelijkertijd hoe vergeefs en onbezonnen
deze reactie is :
(...) ik luchtte de kamers op het gelijkvloers en de kamers op de verdieping, hoewel ik wist dat het niet helpen kon (p. 41)
– het gaat inderdaad niet om een normale stank, maar om de existentièle
Stank, die het onvermijdelijke antwoord is op zijn vraag naar het zijn
van de mens.
Situatie
Bewustwording en eenzaamheid zijn bier geen „thema's" in de gangbare
literaire zin van het woord. Michiels gebruikt in Ikjes sprokkelen het
zgn. „situatieprincipe", dat uiteraard nauw samenhangt met de existentieleer ; de nadruk wordt niet meer op het zijn zelf, maar op het zijn-in-dewereld gelegd :
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Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous decouvrirons
c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les
chases, homme parmi les hommes,
aldus Sartre in zijn Situations (I, pp. 34-35).
In de situatieroman komt meestal een hoofdsituatie (bewustwording,
eenzaamheid) met zgn. „situations-echos - 12 overeen, die van het romangebeuren een allesomvattend jets maken. Het hoofdthema wordt daarbij
over een aantal kleinere motieven verdeeld, die zich ieder op een bepaald niveau van het verhaal (tijd, ruimte, personages e.d.) ontwikkelen
en de schrijver in staat stellen, zich door voortdurende planwisseling
van zijn problematiek te distantieren.
Lichamelijke eigenschappen kunnen b.v. als „echo's- dienen van de
algemene probleemstelling. In De stille zomer heeft het meisje Loekie
een bochel en ontmoet de verteller, op weg naar huis, een „jongen met
een waterhoofd" (p. 119). De eerste twee meisjes uit Ikjes sprokkelen
zijn lichamelijk door de oorlog aangetast ; de ene heeft „verminkte en
gescheurde en weer dichtgenaaide handen" (p. 24), de andere een
„gebroken ruggegraat" (p. 26). Bij Ruyslinck verwijst de lichamelijke
misvorming ongetwijfeld naar het onvolmaakte in de mens, dat een
echt, onbelemmerd contact in de weg staat ; Michiels' personages zijn
innerlijk gekwelde individuen, die hierdoor de zekerheid missen om
menselijke relaties aan te gaan.
Toch is De stille zomer geen zuivere situatieroman. Bij Ruyslinck zijn
symbolen belangrijker dan situaties. Het oorlogsgebeuren, dat nog een
hoofdrol speelt in De ontaarde slapers of in Wierook en tranen, heeft
vooral een autobiografische waarde, zodat het tenslotte meer als decor
gaat dienen en in De stille zomer als situatie helemaal wordt prijsgegeven : in verband met de „puinzone- wordt de oorlog wel eens
vermeld (p. 80), maar verder dan deze ene benaming gaat het niet.
Michiels van zijn kant heeft het probleem niet zo maar ontweken :
eenzaamheid, hoe existentieel ook van aard, heeft oorzaken die aan te
duiden, dus ook wellicht uit te roeien zijn. Het langdurige proces „van
belijdenis tot creatie", om met Paul de Wispelaere te spreken, wordt
trouwens best aan het gebruik van het oorlogsthema getoetst : van Het
vonnis tot De ogenbank blijft de oorlog als persoonlijke ervaring dienen,
in Het afscheid en Ikjes sprokkelen wordt de onzekerheid, vooral dan
in de flashbacks-passages, in de oorlog „gesitueerd". Van de oorlog
12 LUDOVIC JANVIER, Une parole exigeante, Paris, Minuit 1964, p. 52.
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wordt langzamerhand afstand genomen, totdat hij zich in een latere
fase als „materiaal" tot de formalistische bewerking leent.
Ikjes sprokkelen wortelt in de gebeurtenissen van 1940. De eerste
woorden van het verhaal luiden :
Negen jaar en tien maanden na de oorlog kwam de stank (...) (p. 9)
De oorzaak zelf van de stank schijnt trouwens ook in de oorlogsgebeurtenissen te schuilen : de metser verklaart dat de vroegere eigenaar „de
wetten van de bezetter" had ontdoken en zijn kelder dichtgemetseld,
zodat de buizen niet meer vrij lagen en het vocht onvermijdelijk uit de
muur moest sijpelen. In hoofdstuk II zijn beide flashbacks ook met de
oorlog verbonden.
De oorlog is nog niet het „schrijfmateriaar ' geworden waar Michiels
later gewag van maakt ; toch is het principe van het sprokkelen als
zodanig er een bewijs van, dat in het verhaal afstand wordt genomen
van de oorlogservaring als autobiografisch element. Ten eerste maakt de
oorlog nu deel uit van een algemener levensconditie, met name de Stank ;
ten tweede gaat het autobiografische, bijna lyrische karakter van de
oorlogservaring in de literaire omzetting grotendeels verloren.
Verschillende critici hebben Ruyslinck verweten dat hij in tal van
zijn werken, vooral dan in Het dal van Hinnom, geen afstand icon
nemen van zijn eigen gevoeligheid. Welnu, in De stille zomer is deze
afstand duidelijk aanwezig. Met Michiels' distantièring heeft hij echter
geen uitstaans : terwiji deze in Ikjes sprokkelen en in Het afscheid een
situatie uitbeeldt, waarbij de relaties van het individu met de anderen
en de wereld de overhand krijgen en dus in zekere mate als maatschappelijk gebeuren worden belicht, herleidt Ruyslinck menselijke conflicten
al te vaak tot een vrij eenvoudig manicheisme. Hierdoor wordt het
gebeuren in een metafysisch licht gesteld, en wordt de lezer met het
menselijk tekort als zodanig geconfronteerd. De opposities „plexi ziel"
en „vogels" (p. 44), „mens" en „aap", „maan" en „her (p. 74) zijn
ook metafysisch van aard : zij kunnen immers onder een gemeenschappelijke noemer „goed" en „kwaad" worden gebracht.
In De stille zomer wijst alles in de richting van een etische probleemstelling, en in de eerste plaats de wat wrange blik die de schrijver op
de moderne wereld werpt. Niet toevallig speelt een verouderd toneelkijker een belangrijke rol in de relatie tussen Loekie en de ik-persoon ;
niet toevallig stapt deze een antiquariaat binnen om de verloren toneelkijker te vervangen. In Orwells Nineteen eighty-four is het antiquariaat
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eveneens de plaats bij uitstek waar oude en waardevolle tradities midden
in een ontredderde wereld blijven bestaan.
Waar Michiels de persoonlijke trauma's verloochent om tot een meer
lucide inzicht in de menselijke samenleving to komen, vlucht Ruyslinck
dus in een abstract dualisme, een zwart-wit schema dat deze samenleving
van buitenaf opgeplakt krijgt.
Als gevolg van dit manicheisme treedt een onafwendbaar onmachtsgevoel naar voren. Basile Jonas, de held uit Het reservaat, komt in
opstand tegen een vertechniseerde wereld, maar zijn opstand is nutteloos
– de verfilming van het boek strandde trouwens op dat defaitistische
slot 13 . Wanneer de menselijke onvolmaaktheid stelselmatig wordt aangeklaagd en de grondslagen ervan niet worden blootgelegd, kunnen
deze moeilijk aan het wankelen gaan. Een of andere „gewetenskramp"
zal daar nauwelijks iets aan veranderen : ook in De stille zomer zijn
zinnetjes als „ik deed het niet, ik kon het niet doen" (p. 65), of „wat
kon ik doen ?" (p. 80) kenmerkend voor deze onmacht.
Samen met de status van het symbool is dit onmachtsgevoel een
wezenlijk verschil met Michiels' schrijfwijze. Inderdaad staat niet de
mens alleen onmachtig, maar ook de schrijver ; het engagement van de
schrijver ziet Ruyslinck dan ook uitsluitend als een gewetensprobleem :
de schrijver „verheft (...) zijn profetische stem" omdat „door hem het
geweten van zijn tijd spreekt" (Lieve Scheer, p. 122). Ruyslincks „Cassandracomplex" (ibid.) wortelt in de onmacht. Ook het negatieve, hoe
existentieel ook, van het streven naar waarheid is een gevolg van het
onmachtsgevoel.
Toch is De stille zomer een unicum in Ruyslincks oeuvre, in zoverre
het schrijven er ook een andere, reeler functie vervult. In het gesprek
met Lieve Scheer wordt door Ruyslinck onderstreept dat Frankie, de
hoofdpersoon, in het schrijven een troost vindt :
In de creativiteit vindt het conflict ten slotte een oplossing : hij schept de
liefdesruimte die hij nodig heeft in zijn verbeelding, een ruimte waarin
hij zich vrij kan bewegen, vrij en autonoom. (p. 152)

Ruyslinck zelf maakt van een dergelijke vrijheid haast geen gebruik. In
het boek fungeert deze trouwens meestal als Ersatz voor de mislukte
menselijke contacten ; een ruime draagwijdte heeft de veroverde vrijheid
dus niet.
13 LIEVE SCIIEER, op. cit., p. 182.
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Engagement
Met de ge6roceerde afstand is de ironie in verband te brengen, die
Ruyslinck hier en daar in De stille zomer gebruikt. Ze werkt vooral
relativerend, b.v. om een spontane uitlating te verdonkeren. Het geheimzinnige telefoonnummer 59.59.59, waarop steeds een „tuut pauze tuut"
te horen is, is voor de ik-persoon een concretisering van het absurde.
Deze belangrijke ervaring wordt echter onmiddellijk gerelativeerd :
Terwijl ik naar de telefoon ging (...) klopte het hart in mijn keel, alsof
ik iets heel gewaagds deed, alsof ik mijn toekomst op het spel zette. Dat
was idioot, want tenslotte wilde ik alleen een nummertje draaien. (pp.
83-84)
Zelfs met het eigen beroep wordt de spot gedreven (o.m. p. 87). De
grenssituatie waarin de schrijver verkeert is namelijk moeilijk te verdragen ; zij stelt hem weliswaar in staat de eenzaamheid te ervaren en
te verwoorden, maar maakt hem daardoor bijzonder gevoelig en dus
bijzonder kwetsbaar.
In De stille zomer vallen verder de talrijke cultuurhistorische verwijzingen op. Salomo's Hooglied dient als (behendig) contrapunt bij
het flirten met de dochter van de huisploert (pp. 84-88) ; terloops wordt
uit Gone with the Wind (pp. 70 en 111), uit Nils Holgersson (p. 117)
geput om gemoedstoestanden te illustreren. Ruyslincks eruditie strekt
zich trouwens uit tot moderner vormen van cultuur : jazz en Sagan
(p. 86), de film (The Young Lions, pp. 41 en 55).
De functies van deze culturele verwijzingen zijn vrij uiteenlopend :
Marlon Brando symboliseert, evenals jazz, de plexiwereld die de ik-figuur
verfoeit ; het Hooglied, Scarlett O'Hara enz. dienen weer als relativerende elementen. Ze leid en op hun beurt tot relativerende benamingen :
„het lieve kleine zoogdiertje- (p. 86), enz. De naamgeving in De stille
zomer houdt steeds verband met een streven naar distantiering : namen
zijn immers zo vaak „lelijk- (p. 53). Het verwijzen naar externe, bij
voorkeur cultuurhistorische benamingen schept een afstand en maakt de
schrijver minder kwetsbaar : wie zou achter de bespottelijke Marlocchio
de gevoelige ik-persoon nog herkennen ?
De schrijver weet dat hij machteloos staat tegen de decadentie, hij
verheft dan zijn stem boven het warrelig gedoe van de onwetende massa.
Afstand, manicheisme en onmacht gaan bij Ruyslinck met elkaar gepaard.
Met het Sartriaanse engagement hebben deze opvattingen weinig te
maken. Ruyslincks sociale houding is, zoals die van zijn held Basile
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Jonas, „primair-emotioneel" van aard (Het reservaat, Brussel, Manteau,
1970, p. 24) ; om een ander voorbeeld te nemen is de verzoenende rol
die Ruyslinck aan de klassieke muziek toeschrijft (ibid. p. 71) op zijn
minst twijfelachtig. Waarom zou Beethoven niet, zoals in Stanley
Kubricks A Clockwork Orange, fascistische gedragingen rechtvaardigen ?
Ruyslincks werken zijn bijgevolg niet louter aanklachten. Ze hebben
ook een functie als Ersatz : wanneer Elsje Plus, de dochter van de huisploert, aan het einde van het boek toch een zekere toenadering tot de
hoofdpersoon zoekt, wijst deze haar of omdat hij nog slechts aan zijn
verhaal wil denken. Hij vindt in de creativiteit een „liefdesruimte", maar
ten koste van het werkelijke contact.
Aandacht voor het schrijverschap is in De stille zoiner wel aanwezig.
Niet alleen doet de jettatore dienst als alter ego van de ik-persoon, maar
de verwijzingen naar reclame (pp. 12-13, 20-21), naar de krant, het
gebruik van bepaalde symbolen (het monsterpotlood op p. 110) geven
allemaal blijk van een zekere belangstelling voor de rol van het geschreven woord. Verder dan het blootleggen van het leugenachtige in de
maatschappij kan Ruyslincks schrijver echter niet gaan : wanneer hij
het leven met `snertboekjes' vergelijkt (p. 107) is hij in wezen een
„vluchter", evenals de ik-persoon uit Ikjes sprokkelen die zich probeert
in te denken
(...) dat (hij) veilig in een bioscoopzetel zat en niet de dingen zelf ervoer
maar de dingen op een scherm. (pp. 10/11)
Ruyslincks engagement gaat dus in zekere mate met een „desengagement" gepaard ; hoofdzaak is bij hem het ontmaskeren :
(het cynisme) vindt zijn oorsprong in het besef van vergankelijkheid en
relativiteit van het hele menselijk bestel. Het is een behoefte om het
groteske, opgeblazen menselijk gedoe, de poppenkasterij die je dagelijks
om je heen ziet, te ontmaskeren en te herleiden tot reeler proporties.
(Lieve Scheer, p. 40)
Hij stelt trouwens zelf vast dat hij een „hekel aan oplossingen" heeft :
„De schrijver is een diagnosticus, geen therapeut" (ibid., p. 33).
Ook Michiels beweert :
(...) ik ben geen pastoor, ik ben geen prediker, ik ben geen boodschapper,
ik ben geen politicus — hoe zou ik iemand kunnen genezen ? 14
14
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Eigen interview met Ivo Michiels, 7.4.1971.

Een Cassandra-complex heeft Michiels inderdaad niet ; al waarschuwt
hij, o.m. in Orchis Militaris, voor de komende massificatie, zoals Ruyslinck in tal van zijn werken, het blijft vooral bij een formalistisch recept.
Toch kent Michiels, ook in zijn „existentialistische" periode, het schrijven
een positieve functie toe.
De bewustwording waar Ikjes sprokkelen om draait sluit zowel vlucht
als aanvaarding in : na het sprokkelen aarzelt de verteller inderdaad,
het woord „Stank" neer te pennen als antwoord op de initiale vraag
„wie ben ik ?". Hoewel er in de Ikjes-ervaringen
(...) veel was (...) dat pijn deed en veel waar stank in zat (...) (pp.
42-43),
zijn ze het enige houvast waarover hij kan beschikken :
(...) het was goed er aan te denken, want met de jaren was iets toch van
de stank vervluchtigd en wat je overhield kon een glimlach warden om
mee verder te leven. (p. 43)
Zoals vaak bij Michiels 15 worden de uitersten afgewezen en opteert
de verteller voor een „aurea mediocritas". Nadat hij de nutteloosheid
van de vlucht heeft ingezien gaat de ik-persoon op zoek naar een bewust
antwoord op de oorspronkelijke vraag. Bewustwording zondert hem
echter van de medemens of :
(...) nog lang zou ik me voelen als een getekende, als iemand die geschonden was en nergens heen kon waar mensen bij elkaar waren. Omdat
ik me bewust was (p. 43) ;
daarom kiest hij tenslotte de middenweg en schrijft hij achter het vraagteken, „in het midden" van het blad (p. 43 – ik cursiveer), niet „Stank"
maar „Ikjes sprokkelen", „als een titer, de titel van het verhaal zelf.
Een „vluchter" is hij wel, maar hij wil „nooit helemaal verdwijnen"
(p. 43).
Evenals bij Ruyslinck is het boek dus aanklacht en Ersatz tegelijk.
Michiels' afstandneming is echter, zoals reeds werd betoogd, geen vlucht
in het ijle maar een streven naar lucide inzicht, dat (ook) rekening
houdt met de relatie tussen het boek en de lezer.
De derde roman van Michel Butor, La modification, die ook in 1957
verscheen, past merkwaardig genoeg dezelfde techniek toe als Ikjes
15 Vgl. SERGE GOVAERT, Het boek Alfa, in : Tijdschrift van de V.U.B., jg.

1971-1972, pp. 69-109.

14, nr. 1-2,
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sprokkelen : de veertigjarige Delmont neemt zich op het einde van de

reis eveneens voor, een boek te schrijven :
(...) alors dans cette chambre, seul, vous commencerez a ecrire un
livre (...) 16
Dit bock is voor hem het enige reddingsmiddel dat nog overblijft :
Je ne puis esperer me sauver seul. Tout le sang, tout le sable de mes jours
s'epuiserait en vain dans cet effort pour me consolider.
Donc preparer, permettre, par exemple au moyen d'un livre, a cette liberte
future hors de notre portee, lui permettre, dans une mesure si infime
soit-elle de se constituer, de s'etablir 17 ;
het is inderdaad, zoals Michel Leiris doet opmerken, tegelijk
(...) une issue pour lui et (...) une main tendue vers autrui puisque
ecrire c'est se donner a lire et, par definition, rompre la solitude en
communiquant avec les autres et en mettant a leur disposition ce qu'on
a pu decouvrir 18.
Op dezelfde wijze is het sprokkelen van vroegere ikjes terzelfdertijd
uitweg uit het hopeloze van de Stank en mogelijkheid tot contact (tussen
het ik en de ikjes, tussen het ik en de lezer).
Ikjes sprokkelen en De stille zonder zijn beide ik-romans ; Michiels
maakt zelfs van een viervoudig verteller gebruik, die telkens `ik' zegt.
Doordat hij het situatieprincipe gebruikt, waarmee o.m. een dichter
ineenstrengelen van de verschillende facetten uit de werkelijkheid wordt
beoogd, laat Michiels duidelijk meer ruimte voor een kritische houding
vanwege de lezer, alsmede voor een inniger contact tussen lezer en
schrijver. Daarentegen is Ruyslincks werkwijze deze van Pouillons 'vision
avec' 19 : het ik registreert en geeft nauwkeurig weer, zonder meet-, vat
er in hem en de buitenwereld omgaat. Hierdoor worden de mogelijkheden tot identificatie groter en heeft de lezer al meer neiging on'
waardeoordelen kritiekloos te aanvaarden.
16 MICHEL BUTOR,

p. 273.
17 Ibid., p. 274.
18 MICHEL LEIRIS,

La Modification, Paris, Union generale d'editions (10/18), 1962,

Le realisme mythologique de Michel Butor, in :
modification, op. cit., p. 305.
19 Vgl. JEAN POUILLON, Temps et roman, Paris, Gallimard 1946.
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Existentieel schrijven ?
Ruyslinck en Michiels zijn geen existentiele tweelingbroers. Ze beginnen
weliswaar allebei in het teken van een soort neo-romantiek, eigenlijk
een kort na de oorlog opbloeiend antimodernisme dat ze heel vlug zullen
verwerpen ; later worden ze zich ook ongeveer gelijktijdig bewust van
hun bijzondere toestand als naoorlogse generatie, een toestand die mede
het opbloeien van de existentieleer in de hand heeft gewerkt.
Vanaf het ogenblik dat ze beiden als existentiele romanschrijvers
kunnen worden beschouwd gaan hun wegen echter uiteen. Oorzaak
hiervan is vooral de verschillende status die zij aan het situatieprincipe
toekennen, wat volgens mij diep wortelt in hun respectieve inzichten wat
de maatschappelijke rol van de schrijver betreft.
Hiermee bedoel ik niet dat de ene zich meer zou „engageren" dan de
andere ; schijn bedriegt trouwens op dat stuk. Belangrijk is de coherentie
die Ruyslinck nu en dan mist. In 1957 heeft Michiels zich al een duidelijk
begrip gevormd van zijn situatie als schrijver en van de banden tussen
literatuur en maatschappij ; later ontwikkelt hij zelf uitgebreide theorieen
over de „autonomie van het kunstwerk'', een autonomie die van de
kunstenaar onvermijdelijk een revolutionair iemand moet maken. De
marxistische revolutie blijft volgens hem onvolledig indien zij de taal
van het establishment niet verandert :
Ik kan een pamflet schrijven met de oude, versleten slogans. Dan zie ik
geen verschil tussen mijn tekst en een tekst van Nixon 20.
Ruyslinck mag geen bekrompenheid worden verweten ; maar zijn
humanisme komt beter tot zijn recht in zijn journalistisch werk, zijn
reportages over Argentinie 21 of zijn artikels in progressieve week- en
maandbladen 22 . In een roman ligt „de inhoud (...) te ontdekken in de
vorm" 23 : romanschrijven heeft dus niet alleen met humanisme, maar
ook met literatuur te maken.
SERGE GOVAERT

20 Eigen interview met Ivo Michiels, 7.4.1971.
21 In Snoecks, 1971, pp. 60-75.
22 0.m. in De Nieuwe, Tijdrchrift voor diplornatie e.d.
23 Interview met Ivo Michiels, in : Partner, nr. 11, 1970.
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„VOOR WIE IK LIEFHEB, WIL IK HETEN”
VAN STRUCTUURANALYSE
NAAR INTERPRETATIE, OF ANDERSOM ?

Samenvatting. – Dit artikel is de sterk herziene en uitgebreide tekst van
een lezing, gehouden op 14 april 1976 tij dens het Vierendertigste Nederlands Filologencongres te Amsterdam. Het onderwerp is het literairtheoretisch probleem, wat nu primair is : de structuuranalyse van een
literair werk of de interpretatie ervan. Daarbij warden allereerst twee
niveaus van „interpretatie" onderscheiden : het linguistische (de uit de
TGG bekende „semantic interpretation") en het literaire. Op het eerste
niveau is in elk geval de „competence" werkzaam. Op het tweede hebben
we bovendien nog lets anders nodig, nl. een „literatuurbegrip". Vanuit dit
theoretisch vertrekpunt zowel als op grond van een eerste bespreking van
een gedichtje van Neeltje Maria Min lijkt het antwoord op de vraag van
de ondertitel te zijn : „Nee, andersom", d.w.z. de fase van het zoeken en
vinden van betekenissen gaat vooraf aan die van de verantwoording. Ook
de bijzondere aard van het bier geintroduceerde „literatuurbegrip" speelt
een rol in de overwegingen die tot deze eerste mogelijke oplossing leiden.
Vanuit een nadere analyse, waarin tegelijk linguistische en literatuurwetenschappelijke argumenten worden gehanteerd, komt echter een nieuwe
interpretatie van het gedichtje naar voren. Deze tweede interpretatie blijkt
niet simpelweg naast de eerste te kunnen worden gesteld : de ene moet
dus juist, de andere onjuist zijn. De eerder gebruikte argumenten dwingen
ertoe, alleen de tweede interpretatie (gevonden na de structuuranalyse) te
aanvaarden. Dat zou dus betekenen dat de structuuranalyse voorafgaat aan
de interpretatie. Het probleem, dat zich vaker voordoet (zoals kart wordt
aangestipt), wordt niet opgelost, maar hopelijk zo geformuleerd dat het
voor discussie vatbaar is gemaakt.
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Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten ?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
0, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
(Neeltje Maria Min)
De literatuurtheoreticus heeft het vandaag den dag niet gemakkelijk.
Vele verwijten bereiken hem. Soms zijn die van nogal tegengestelde
aard. Een paar van die tegengestelde verwijten zullen we bier met
zoveel woorden noemen, i.v.m. het in onze titel aangehaalde demonstratie-object. Uit het ene kamp bereikt de literatuurtheoreticus het verwijt dat hij er een elitaire literatuuropvatting op nahoudt 1 . Uit het
andere kamp komt een tegengesteld verwijt : kenmerkend voor de
moderne literatuurtheoretici zou zijn „de aantrekkingskracht die tweedeen derderangs proza en poezie" op hen uitoefenen 2 . Wat is nu het
verband tussen deze tegengestelde verwijten en onze titel ? Die titel
wordt gevormd door een regel uit het geciteerde gedicht van Neeltje
Maria Min. En die versregel vormt tevens de titel van haar kleine dichtbundel uit 1966', – niet de titel van het gedicht : het gedicht zelf heeft
geen titel. We vleien ons niet met de hoop, het met deze keus nu beide
genoemde kampen naar de zin te hebben gemaakt. Immers, beide kampen zullen er hun stellingen in bevestigd vinden. Neel Min lijkt de
pretentie te hebben, literaire poezie te schrijven. Wie immers gedichten
1 Men zie b.v. H. VAN DEN BERGH, „Net echt, maar niet heus. Een onderzoek naar
spannende werking". In : Spektator 4 (1974/75), blz. 541-555, i.h.b. 541 ; JOS GIELEN [e.a.),
Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman „Saskie. Nijmegen 1974, dl. I, blz.
28-44, dl. II, blz. 475-477 ; meer impliciet ook ROB GODTHELP, Heer Bommel en de
functie van de ironie. 's-Gravenhage 1975, blz. 14.
2 HENK BROEKHUIS, „Diepe treurigheid". In : NRC-Handelsblad d.d. 23 januari 1976,
CS blz. 3.
3 NEELT JE MARIA MIN, Voor wie ik liefheb wil ik heten. [Gedichten (dit alleen op
omslag)). Den Haag (Bert Bakker/Daamen N.V.) 1966. De gedichttekst hierboven is
geciteerd naar het handschrift-facsimile op blz. 6 van de bundel ; de gedrukte tekst op
blz. 7 is hieraan geheel identiek, behoudens consequente vermijding van hoofdletters. – In
de bundeltitel ontbreekt de komma tussen hoofd- en bijzin, – vermoedelijk om typografische
redenen (vgl. de mise-en-page op het omslag). Syntactische consequenties heeft die komma,
al dan niet gezet, o.i. niet.
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bundelt, heeft i.h.a. literaire pretenties. Poezie van b.v. dichtende huisvrouwen, zoals die o.a. in de regionale dagbladpers nogal eens verschijnt, wordt vrijwel nooit gebundeld. Neeltje is dus ook elitair. In
Amsterdam en Nijmegen blijven er dus ontevredenen. Maar in Leiden
ook, omdat Neeltjes poèzie daar wel als die van een „minor poet"
geklasseerd zal worden, – waar we het overigens wel mee eens zijn.
Waarom niettemin juist „tweederangs" literatuur voor de theoreticus
soms interessant adstructiemateriaal kan vormen, zal hopelijk in het
volgende duidelijk worden. Beide kampen krijgen dus gelijk, maar wij
gaan rustig onze gang, – om van de aangedane flood een deugd te
maken. Tot slot van deze inleidende woorden over onze hoofdtitel een
anecdote. Neel Min komt uit Bergen, N.H. De familienaam Min komt
in die streek veel voor. Er gaat het volgende verhaal. Een interviewer
vroeg eens aan de Bergense dichter A. Roland Hoist naar zijn plaatsgenote en collega Neeltje Min, of hij die ook kende. Onze Poet Laureate
antwoordde toen : „Ach, er zijn in Bergen vele Minnen, en maar weinig
plussen." We vermelden deze anecdote bier alleen, omdat juist die
„plus-min(us) -status" van Neeltjes poezie een interessant aanknopingspunt biedt voor een uiteenzetting over wat we straks het „literatuurbegrip" zullen noemen.
Daarmee zijn we dan toe aan een uitleg van onze ondertitel. Namelijk
aan de vraag : „Van structuuranalyse naar interpretatie, of andersom ?"
Laten we vooropstellen dat we die vraag niet zullen beantwoorden. We
zullen proberen beide mogelijke antwoorden erop te behandelen, en
de problemen die beide antwoorden oproepen. Daarvoor is allereerst een
begripsbepaling van node. We zullen dus eerst uiteenzetten, wat we
onder „interpretatie - en wat onder „structuuranalyse" verstaan.
Onder „interpretatie" dan verstaan wij allereerst de interpretatie van
de zin, in de TGG-betekenis van „semantic interpretation-. Het is de
grammatica, die die interpretatie aan de zin hecht. We mogen voor
„grammatica" niet zonder meer „taalgebruiker" substitueren. Dat dat
niet de bedoeling is van een TGG heeft Chomsky met nadruk uitgesproken in zijn Aspects van 1965 : „To avoid what has been a continuing misunderstanding, it is perhaps worth while to reiterate that a
generative grammar is not a model for a speaker or a hearer." 4 . Het
lijkt ons overigens duidelijk dat sommige formuleringen van Chomsky
zeif in Syntactic Structures aan dat hardnekkig misverstand voet hebben
4
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NOAM CHOMSKY, Aspects of a Theory of Syntax.

Cambridge, Mass., 1965, 4 1 9 67, blz. 9.

gegeven 5 . Wat doet een grammatica dan wel ? Chomsky antwoordt :
„It attempts to characterize in the most neutral possible terms the
knowledge of the language that provides the basis for actual use of
language by a speaker-hearer." 6 . Maar om „grammatica" te kunnen
hanteren als een zinvol begrip dat iets zegt over de activiteit van de
taalgebruiker, zullen we toch met de psycholinguistiek moeten uitgaan
van de zgn. „correspondentiehypothese" 7 . Dat zal echter een sterk
gereduceerde vorm van die hypothese moeten zijn. We zullen vooralsnog
niet verder mogen gaan dan te veronderstellen dat de zinsafleiding,
zoals de linguist die voltrekt, op z'n minst lets te maken heeft met het
psychisch en neurologisch proces dat zich in het brein van de taalgebruiker voltrekt. Die twee : de zinsafleiding en dat proces, lopen niet
noodzakelijkerwijs parallel, maar de eindresultaten hebben alles met
elkaar te maken. Het is een schrale oogst, toegegeven, maar voor ons
doel op het ogenblik voldoende. De psycholinguistiek noemen we hier
omdat psycholinguistische en literatuurtheoretische probleemstellingen
veel gemeen lijken te hebben. Ook hun beider relatie tot de pure lingliistiek, die zich tegenwoordig in hoofdzaak grammatica-modelvorming ten
doel stelt R , lijkt ons sterk verwant. Er is echter ook een belangrijk
verschil : de psycholinguist gaat het om zowel de taalproduktie als de
taalreceptie. De literatuurtheoreticus houdt zich, na de slechte ervaringen
met 19de-eeuws biografisme en 20ste-eeuws dieptepsychologisme (inclusief de Franse „psychocritique"), tegenwoordig vrijwel uitsluitend
bezig met het voltooide (literaire) taalprodukt en de receptie daarvan
door de kennisnemer. Deze reductie vereenvoudigt de zaak aanmerkelijk. – Samenvattend en ietwat versimpelend zouden we t.a.v. de
interpretatie van de zin willen zeggen : de TGG beschrijft, welke interpretatie de taalgebruiker aan een zin kan hechten. Ze is daarbij echter
niet meer dan een „resultant-model van het performance-mechanisme" 9.
De laatste vier woorden zijn een citaat uit L. des Tombes ongedrukte,
maar vaak aangehaalde studie : „Wat voor soort psychologie is taalkunde ?". We komen hierop terug. – Hopelijk is hiermee voor de
5 NOAM a romSK y , Syntactic Structures. The Hague-Paris 1957, 6 1966 ; zie over dit
misverstand ook H. SCHULTINK, „Transformationeel-generatieve taalbeschrijving". In : De
nieuwe taalgids 60 (1967), blz. 238-257, i.h.b. 243.
6 Aspects of a Theory of Syntax, t.a.p.
7 Vgl. b. y. BERNARD TH. TERVOORT [e.a.), Psycholinguistiek. Utrecht-Antwerpen 1972,
blz. 24-46, i.h.b. 25.
8 B.v. in de zin van de beperking die G. J. DE HAAN, G. A. T. KOEFOED en A. L. DES TOMBE
zich bewust opleggen in hun Basiskursus algemene taalwetenschap. Amsterdam 1974, 21975.
9 LOUIS DES TOMBE, 'Fat voor soort psychologie is taalkunde ? Stencil Instituut voor
Algemene Taalwetenschap, Utrecht 1972, blz. 47.
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linguist op bevredigende, althans geruststellende, wijze getoond, dat we
beseffen dat bier grote problemen liggen. Als dat maar duidelijk genoeg
is gebleken, mogen we misschien toch kortweg spreken van „interpretatie" door de (receptieve) taalgebruiker van de zin als geheel van
betekenissen, toegekend aan die zin. Psychologische, laat staan neurologische, pretenties heeft die formulering dus niet. Als we zeggen : de
TGG heeft een „mentalistische claim", bedoelen we niet meer dan dat
de grammatische theorie een verband poogt aan te duiden tussen het
taalaanbod dat b.v. een hoorder of lezer „binnenkrijgt" en de conclusies
die hij uit dat aanbod trekt m.b.t. de betekenissen van de zinnen waaruit
dat aanbod bestaat.
Als we intussen behalve over „zinnen" ook over „taalaanbod" zijn
begonnen, doelen we daarmee niet op de problematiek van de relatie
tussen „type" (zin) en „token" (uiting, utterance). Een bespreking
daarvan zou ons op een zijweg voeren. We vermelden alleen dat dit
onderscheid tussen „types" en „tokens" ook in de literatuurtheorie een
rol speelt, zij het een enigszins andere dan in de linguistiek : de literatuurwetenschap richt zich immers op taal-performance, en heeft zodoende altijd te maken met „tokens", niet met „types". Dat verhindert die
literatuurwetenschap natuurlijk niet, om binnen het eigen areaal opnieuw
„types" en „tokens" te onderscheiden : de hele genreleer b.v. berust
op dit onderscheid. De classificatie van een bepaald verhaal als verhaal,
als behorend tot het episch genre, is er een voorbeeld van. Het bepaalde
verhaal is dan binnen het literatuurwetenschappelijk areaal – het
„token", het episch genre het „type".
Nee, bij het signaleren van het gebruik, zoeven, van een term als
„taalaanbod" gaat het om iets anders, ni. om het feit dat we in literaire
werken gewoonlijk met zinsverbindingen te maken hebben. Hier is het
niet de TGG als zinsgrammatica, maar de zgn. Sq- (sequential) grammar,
die de verbanden tussen de zinnen verantwoordt ". De Sq-grammar
hecht dus een interpretatie aan een reeks grammatisch samenhangende
zinnen. En onder verwijzing naar alle vijven en zessen die zoèven zijn
gemaakt t.a.v. de correspondentiehypothese, stellen we voor, ook te
spreken van „interpretatie" als geheel van betekenissen dat de taalgebruiker hecht aan zo'n reeks zinnen, die een taaluiting constitueren.
10 Zoals bekend was het Harris, die - pre-transformationalistisch - met zijn theorie van
de „discourse analysis" dit gebied reeds voor linguistisch onderzoek openlegde, vgl. :
ZELLIG HARRIS, „Discourse Analysis". In : Language 28 (1952), blz. 1-30 ; ook in : JERRY
A. FODOR and JERROLD KATZ (Ed.), The Structure of Language. Readings in the Philosophy
of Language. Englewood Cliffs, N.J., 1964, blz. 355-383.
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Tot zover bevinden we ons nog op linguistisch terrein, specifieker :
op het terrein van de grammatica. Er bestaat echter nog een tweede
niveau, waarop we van „interpretatie" spreken : een tweede niveau, na
het eerste van de zin en de zinsverbinding. Sla b.v. een Frans leerboekje
open. Het begint met : „Papa fume une pipe. Il est assis dans un fauteuil.
II lit le journal." Tot zover gaat alles goed. Door middel van de transformationele pronominaliseringsregel kunnen we „il" zonder veel moeilijkheden met „Papa" in verbinding brengen. Met het genoemde tweede
niveau warden we geconfronteerd als de tekst verder gaat : „Maman
coupe le pain. Pierre porte un fusil. Marie joue avec sa poupee." Waar
komen „Maman", „Pierre" en „Marie" ineens vandaan ? En hoe brengen we hen in verbinding met krantlezende pijprokende „Papa" ? Voor
een antwoord op deze vraag zijn we wel aangewezen op de theorie van
de pragmatiek. „Maman", „Pierre", „Marie" hangen in een bepaald
– door ons als stereotyp herkend – cultureel verband samen met „Papa".
In hoeverre dit nog onder „linguistiek" valt, hangt natuurlijk of van de
vraag, waar men de grenzen van die wetenschap wil trekken. In elk
geval lijkt het ons onjuist, hiervoor tekst„grammatica's" en zelfs „context`grammatica's' '' in het leven te willen roepen, ook niet, als het om
die specifieke categorie van teksten gaat die we „literatuur" noemen.
„Elke grammatica is een theorie, maar niet iedere theorie kan men in
de vorm van een grammatica gieten : eenvoudig omdat het object van
die theorie niet talig hoeft te zijn, en, als het wel talig is (zoals literatuur) , daarom nog geen linguistisch adequaat beschrijfbare entiteit
voorstelt." ".
Na het verlaten van de grammatische verbanden is het linguistische
„interpretatie"-begrip dus niet meer toepasbaar. Toch kunnen we het in
de literatuurwetenschap (en in elke andere wetenschap van tekstgehelen
en andere samenhangende performance-verschijnselen) niet zonder een
vergelijkbaar begrip stellen. Natuurlijk betekent op het genoemde eerste
niveau (zin en zinsverbinding) „interpretatie" allereerst hetzelfde al s in
de linguistiek : dus het geheel van betekenissen dat aan een zin en aan
zinsverbindingen wordt gehecht. De structuuranalyse, waarvan onze
ondertitel melding maakt, behoeft dan om te beginnen de „structural
description" in de zin van de TGG. Het is met name op dit vlak, dat de
linguistiek een waardevolle hulpwetenschap voor de literatuurwetenschap vormt. Dat zal hopelijk bij de bespreking van Neeltjes gedicht en
van die ene regel daaruit duidelijk blijken. Voor die ene regel hebben
11 Zie Forum der letteren 16 (1975), blz. 244 ; vgl. ook de op blz. 243-244 genoemde
literatuur. In het citaat is „exact" thans vervangen door het juistere „adequaat".
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we genoeg aan een gewone zins-TGG. Voor het verband tussen die ene
regel en de rest van het gedicht aan een TGG van zinsverbindingen.
Het zou evenwel een ongeoorloofde simplificatie inhouden, als we
niet nu al melding maakten van de problemen op het tweede niveau
van de interpretatie. Laten we ons bepalen tot taaluitingen, die we
„literaire werken" plegen te noemen : in onze tijd verhalen, romans,
drama's, poèzie. De zinnen in een literair werk hangen niet enkel syntactisch samen, of hangen voor een groot gedeelte helemaal niet syntactisch samen, maar toch worden ze door de kennisnemer ervaren als
een samenhangend geheel. De kennisnemer vat echter een dergelijke
tekst 12 niet alleen op als een samenhangend geheel – dit doet hij ook
met andere teksten, zoals kranteberichten en leerboeken hij rubriceert
dit type teksten bovendien als „literair". Deze rubricering, die haar
oorsprong vindt in het „literatuurbegrip" van de kennisnemer, blijkt nu
ook een rol te spelen bij de interpretatie op beide genoemde niveaus,
– zoals in het onderstaande zal worden gedemonstreerd. Dat er een
groep kennisnemers bestaat die bepaalde teksten als „literair" rubriceert,
is een empirisch vaststelbaar feit. Welke mensen precies tot deze groep
moeten worden gerekend, beschouwen we als een sociologische kwestie
waarop we Kier niet zullen ingaan. Zij vormen in elk geval – in iedere
samenleving – maar een beperkte groep. Maar het heeft er alle schijn
van, dat de zelfreflexie waarop dit rubriceren is gebaseerd en ook literaire typen als b.v. verhaal en lyrisch gedicht wel universele verschijnselen zijn.
Onder „interpretatie" verstaan we dus, sprekende in literatuurwetenschappelijke termen, het toekennen door de kennisnemer (b.v. lezer)
van een samenhangend geheel van betekenissen aan een als „literair"
gerubriceerde taaluiting. Dat „toekennen" ligt ten dele op het vlak van
de grammatica, is dus ten dele een puur linguistische zaak. Ook een als
„literair" gerubriceerde taaluiting bestaat tenslotte uit zinnen. Vaak
zelfs uit onderling louter syntactisch samenhangende zinnen. Maar ook
clan zal de verantwoording van het „literaire" karakter moeten worden
gegeven door een theorie die speciaal is samengesteld voor de analyse
van de klasse van taaluitingen, waartoe het object in kwestie behoort.
ZO'n theorie is de literatuurtheorie. De literatuurtheorie genereert een
structuuranalyse. En die structuuranalyse verantwoordt de interpretatie
(op het genoemde tweede niveau). In eerste aanleg zou dus het antwoord op de vraag in de ondertitel : „Van structuuranalyse naar inter12 Om onze uiteenzetting niet oeverloos te maken beperken we ons tot schriftelijk
gefixeerde taaluitingen.
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pretatie of andersom ?" zijn : nee, andersom. Des Tombes vraag
varièrend vragen wij : „Wat voor soort psychologie is de literatuurtheorie ?" En dan is het antwoord : de literatuurtheorie is het resultaatmodel van een specifiek performance-mechanisme, dat in het brein van
de literatuurkennisnemer werkt. Ook de literatuurtheorie heeft dus een
„mentalistische claim". (De verhouding tussen wat aangeboren is en
wat aangeleerd, ligt bij literatuur uiteraard geheel anders dan bij taal.)
Wat „doet" die theorie nu precies ? We zouden de volgende hypothese willen opstellen. De literatuurtheorie, in de zin van „theorie-vanhet-object", d.w.z. van de hoofdkenmerken van het object – we kunnen
ook van „basistheorie" spreken –, representeert het „literatuurbegrip" van
de literatuurkennisnemer. We gebruiken het woord „begrip" in twee
betekenissen, waarvan de ene ech ter in het verlengde van de andere ligt.
Dat gaat alleen maar bij het Nederlandse woord „begrip". „Begrip"
gebruiken we dus in de zin van „concept'', en tegelijk hebben we het
oog op „begrip" in de betekenis van „beset", „bewustzijn", d.w.z. de
toepassing van het concept ". Onze hypothese is dus dat in elke samenleving een groep taalgebruikers bestaat, die door opvoeding, opleiding,
persoonlijke interesses, contacten met anderen (evt. ook via de media),
is uitgerust met een „literatuurbegrip" in deze dubbele zin. Van „universalia" is daarbij alleen inzoverre sprake, dat taaluitingen die slechts
„verbeelde" werelden verwoorden een verschijnsel vormen dat van alle
plaatsen en alle tijden lijkt to zijn. Verder stelt het woord „begrip" in
de betekenis van „besef", „bewustzijn", zelfreflexie voorop, ook een
universale, en karakteristiek voor de mens (in tegensteiling tot het dier).
Verder willen we vooralsnog niet gaan. Met „literatuurbegrip" bedoelen
we dus dit stelsel van waarschijnlijk gedeeltelijk aangeboren, maar voor
het overgrote gedeelte aangeleerde faculteiten. (Die faculteiten zijn dus
ook historisch en geografisch bepaald, – een aspect van de zaak, dat bier
kortheidshalve slechts kan worden genoemd.) Het model van de literatuurtheorie representeert dus dit „literatuurbegrip". Zo is meteen verklaard, waarom de beoefenaar van de literatuurwetenschap altijd mede
aangewezen is op de kennisnemer van literatuur, waarom die kennisnemer altijd mede-object is. En niet alleen het kennisnemen door die
kennisnemer : ook diens reflexies, diens oordelen. In aansluiting hierop
nog een terminologische opmerking. Het woord „literatuurtheorie"
gebruiken we dus steeds in de zin van bedoelde „basistheorie". Literatuurwetenschap is natuurlijk altijd theoretisch, omdat alle wetenschap
13 Daarbij blijft de mate waarzn de indtviduele literatuurkennisnemer literatuur begrijpt,
„er begrip voor heeft-, als een psychologische aangelegenheid buiten beschouwing.
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theoretisch is. De „literatuurwetenschap" bestaat uit een heel conglomeraat van theorieèn. De basistheorie moet het communicatie-platform voor
die verschillende dee/theorieèn vormen, waaruit het grotere geheel van
de literatuurwetenschap bestaat. (De laatste inclusief de zgn. nationale
of „specifieke" literatuurwetenschappen, inclusief ook de literatuurgeschiedenis, inclusief ten slotte het zgn. comparatisme.) – Ter verduidelijking zij thans verwezen naar afb. 1, waarin alle geintroduceerde
begrippen, alsmede de probleemstelling van ons betoog zijn verwerkt.
Afb. 1.
secundair (of toch primair ?)

primair (of toch secundair ?)
interpretatie 1ste niveau :
– zin
– zinsverbindingen
(linguistisch ; grammatica representeert „competence")

structuuranalyse
verantwoordt (of : leidt tot ?)
interpretatie 2de niveau :
– literaire taaluitingen
(literair ; literatuurtheorie representeert „literatuurbegrip" van de
literatuurkennisnemer)

Natuurlijk is het functioneren van de gewone „competence", in linguistische zin, een eerste voorwaarde bij de werking van het literatuurbegrip. Daarmee zijn we terug op het eerder onderscheiden eerste niveau
van „interpretatie", dat van zin en zinsverbinding. Wat de talige structuur van Neeltjes gedicht nu betreft : we hebben het bier al heel
gemakkelijk. Laten we eerst inventariseren. Om to beginnen zien we
twee beweringszinnen. Dan een vraagzin. Dan wit. De literatuurkennisnemer, die uitgerust is met genoemd „literatuurbegrip", herkent dit
eerste tekstblokje bovendien als een strofe (zelfs al kent hij de term
„strofe" niet). En o.a. op grond van metrum en rijm concludeert hij :
dit is pazie. Daarmee zijn we even op het tweede niveau van „interpretatie". Nu weer terug naar het eerste. In de tweede strofe komt een
reeks imperatiefzinnen op de lezer af. Erg ingewikkeld is het allemaal
niet. Hij kan hoogstens even aarzelen bij de interpretatie van de tweede
regel van die tweede strofe : „laat mijn naam zijn als een keten". Moet
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hij dit „lint" begrijpen als : „mijn naam zij (optatief) als een keten" ?
Of betekent het : „zorg ervoor (imperatief) dat mijn naam als een keten
is" ? Aangezien de zin temidden van andere imperatiefzinnen staat,
lijkt deze tweede mogelijkheid de juiste. – Strikt genomen is voorts
„noem mij" in de eerste en derde versregel van de tweede strofe incompleet (overschrijding van een subcategorisatieregel, – zie over deze
materie hieronder onze opmerkingen n.a.v. de slotregel van het gedicht).
Maar door de parafrasering van dat „noem mij" d.m.v. „spreek mij aan"
in het gedicht zelf, en de completering in de vierde versregel : „noem
mij bij mijn diepste naam", dat de tweede strafe afrondt, wordt deze
afwijking door de kennisnemer waarschijnlijk als probleemloos ervaren.
Als we nu weer even denken aan de vraag uit onze ondertitel, kunnen
we stellen dat tot dusver de door de theorie gegenereerde structuuranalyse heeft gefungeerd als verantwoording van de interpretatie. In een
enkel geval kon die structuuranalyse aannemelijk maken dat van twee
mogelijke, maar minimaal verschillende, interpretaties, t.w. van „laat
mijn naam zijn als een keten", de ene wel, de andere minder goed past
bij de overige regels. – Naast deze keuze is nog lets anders nodig om te
komen tot een interpretatie van het gedicht als een samenhangend
geheel, nl. een identificatie van de „ikken" van het gedicht. De kennisnemer identificeert moeiteloos de „ik", geimpliceerd door „mijn" (eerste
woord) met de andere ikken en met de ikken die worden geimpliceerd
door de imperatieven. We hebben te maken met simpele co-referentialiteit. Het gedicht is wat de talige structuur betreft geheel in termen van
sequentiele grammatica te beschrijven. We kunnen dus volstaan met het
eerder genoemde eerste niveau van „interpretatie". Dat is natuurlijk
lang niet altijd het geval in literaire werken. In b.v. romans en drama's
zeker niet, en vaak ook in lyriek niet. Een voor de hand liggende vuistregel is, dat de kans op uitputtende grammatische beschrijving grater is
naarmate het taalaanbod geringer.
Nu is het frappant, dat een bepaald facet van datzelfde onmisbare
„literatuurbegrip", dat de kennisnemer nodig heeft om b.v. een gedicht
als dat van Neeltje als „literatuur" te herkennen, dan wel : de literatuurpretentie ervan te onderkennen, soms een hindernis blijkt te zijn bij het
hechten van de juiste interpretatie aan dat gedicht, of aan een gedeelte
daarvan, – in ons geval aan de laatste regel. Men kan over de waarde
van de poezie van Neeltje denken zoals men wil. Zoals al gezegd : wij
vinden het gedichtje waarover wij het bier hebben „wel aardig", meer
niet. Het gaat erom dat het gedicht wordt benaderd met een „literatuurbegrip". Het wordt – ook door de niet-professionele lezer – gerubriceerd
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als „literair", of op z'n minst wordt door die lezer erkend dat bier iets
als „literair" wordt aangeboden. We zouden juist willen stellen : ook
wie het gedicht waardeloos vindt, mobiliseert bier zijn „literatuurbegrip".
Maar nu doet zich iets vreemds voor. Dat „literatuurbegrip" kan een
obstakel vormen bij het hechten van een juiste interpretatie aan het
taalaanbod. In 1970 zag een eerste druk van een veel besproken handboek het licht, waarover wij het bier verder niet uitvoerig willen hebben ". Daarin figureerde Neeltjes regel als voorbeeld van afwijkend
literair taalgebruik 1J . Afwijkend taalgebruik is een mogelijk signaal
voor de kennisnemer : „dit is literair' ". Het is niet het enig mogelijke
signaal, en het is ook volstrekt misbaar. Er zijn immers legio literaire
werken zonder een spoor van afwijkend taalgebruik. Maar het kan een
signaal zijn. In dit geval redeneerde de auteur van Literatuurwetenschap
als volgt. Het werkwoord „heten" heeft in normaal taalgebruik altijd
een complement, t.w. een predicaatsnomen, een naamwoordelijk deel
van het gezegde. „Heten" is een koppelwerkwoord. En bier staat het
alleen. Het betekent bier : „een naam hebben". Er staat niet welke naam.
De regel in zijn geheel betekent dus : „Voor degeen van wie ik houd
wil ik een naam hebben". Nog iets vrijer geparafraseerd : „Degeen van
wie ik houd moet me een naam geven". Als we deze interpretatie linguistisch analyseren, blijkt de syntactische structuur er uit te zien als weergegeven in afb. 2. Het problematische aan deze structuur is het achterwege blijven van lexicale insertie voor het element PREDNOM.
Het is bijzonder belangrijk, bier alvast de aandacht te vestigen op de
zinsintonatie. Als de kennisnemer nl. tot de zojuist besproken interpretatie komt, is het woord „heten" zinsprominent. Wij komen op deze
kwestie nog uitvoeriger terug. – Met het gebruik van categorieen van
zinsontleding („koppelwerkwoord", „naamwoordelijk deel van het
gezegde") zijn we natuurlijk al op het niveau van de analyse. Dus op
het niveau van verantwoording van de interpretatie die aan de zin wordt
gehecht. Maar de vele personen, die wij in de loop van de jaren over
deze regel hebben ondervraagd, en vooral bun meestal onomwonden
reactie, hebben ons ervan overtuigd, dat niet de bewuste analyse de
oorsprong behoeft te zijn van de interpretatie : „Voor degeen van wie
ik houd wil ik een naam hebben". Vrijwel alle ondervraagden onderschrijven deze. En als je dan vraagt : „Maar wat betekent dat `heten'
14 Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk. Utrecht
1 1970 ; „niet uitvoerig" wil zeggen : we kiezen in dit artikel een andere invalshoek, maar
zullen wel enkele keren naar het boek verwijzen.
15 Literatuurwetenschap, iste druk, blz. 71 ; evenzo, 2de druk, blz. 71.
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Afb. 2

z .„.
I

C

VC

ik
NC

T

wil
Z
VC

NC
ik
vzC

voor wie ik lief heb

PREDNOM

COP

0

heten

dan ?", dan komt vrijwel steeds een omschrijving in de trant van : „Nou
ja, dat staat er niet bij, hoe ze heet, maar ze wil heten, dus iemand moet
haar een naam geven, o.i.d." En als je dan aanhoudt : „Is het dan niet
een wat vreemde zin, zo ?", dan is nagenoeg steeds het antwoord : „Tja,
het is ook een gedicht (resp. : het is ook poezie, of literatuur), daar heb
je dat." Dit is een opmerkelijk feit : de afwijking van de taalnorm wordt
als normaal ervaren, zodra men met literatuur to maken krijgt. Nogmaals : men mag de stelling niet omdraaien 16 . Wij willen niet beweren
dat afwijking van de taalnorm een voorwaarde is voor literatuur, een
noodzakelijk kenmerk. Maar wel houdt degeen die met het vermelde
„literatuurbegrip" is uitgerust er blijkbaar terdege rekening mee.
Bedoelde mondelinge ondervraging van een aantal „proefpersonen"
is voor onze lezers oncontroleerbaar. Maar er zijn twee schriftelijke
kroongetuigen. De eerste is G. E. Booij. Hij schreef in 1971 een kritiek
16 Voor deze – door de betreffenden ten onrechte aan de auteur van Literatuurwetenschap
toegeschreven – omkering zie men C. j. VAN REES, „Wellek & Warren en de literatuurtheorie". In : Spektator 4 (1974/75), blz. 434-450, i.h.b. 448, en voorts M. T. M. SEGERS,
„Literatuurwetenschap en Receptie-esthetika". In : De nieuwe taalgids 67 (1974), blz.
392-404, i.h.b. 401-402.
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op enkele linguistische aspecten van het genoemde theoretisch handboek ". Die kritiek is in de derde druk zoveel mogelijk verwerkt 18 . Dat
doet bier echter verder niet ter zake, want met de gegeven interpretatie
van Neeltjes regel had Booijs kritiek niet direkt te maken. Wel hanteerde Booij zelf, in zijn voorbeeldmateriaal, die regel. En het aardige
is nu, dat de linguist Booij vanuit precies dezelfde interpretatie redeneerde als de auteur van Literatuurwetenschap. Hij sprak in zijn analyse van
een „overschrijding van strikte subcategorisatieregels - , en gaf van zo'n
overschrijding als voorbeeld Neeltjes regel. Want, aldus Booij : „heten
is een werkwoord dat een specificerend complement vereist." ". Hij
drukte zich alleen veel specifieker uit bij de benoeming van het verschijnsel. In Literatuurwetenschap was het opgenomen in een algemene
categorie van „grammatische en/of semantische afwijkingen -2 °. Op
grond van Chomsky's Aspects-model kwam Booij tot de etikettering
„grammaticaal", doch „afwijkend". In ons verband is het laatste het
belangrijkste. Over de graden van grammaticaliteit, zoals Chomsky die
in het vierde hoofdstuk van zijn Aspects aangeeft, kan men twisten, —
wat Chomsky zelf al in de eerste alinea van dat hoofdstuk toegeeft ".
Belangrijker is de etikettering : „afwijkend". Dat deze uitleg van Booijs
interpretatie juist is blijkt ten overvloede nog uit een andere omstandigheid. Booij gebruikt Neeltjes regel nog een keer. Hij maakt er dan zelf
een niet-afwijkende zin van, nl. : „Voor wie ik 1 iefheb wil ik Neeltje
heten" ' 22 . Wat betekent dit nu ? Het betekent dat ook de linguist Booij
zijn „literatuurbegrip" mobiliseerde. Hij rubriceerde de regel als „literair", en aanvaardde, evenals de auteur van Literatuurwetenschap aanvankelijk, voetstoots een interpretatie, die vooropstelt dat een syntactische regel wordt overschreden. Preciezer (volgens Booij) : een strikte,
contextgevoelige subcategorisatieregel. „Contextgevoelig", omdat de
context de voorwaarde bevat voor de toepasbaarheid van de regel. (Het
gaat dus niet om de zgn. „inherente kenmerken" van het lexical item.
Pro memorie : „inherente kenmerken" zijn om in radio-programmatermen uit de jaren ' 50 te spreken — die van de „Twenty Questions" van
de BBC of van „Het hangt aan de muur en het tikt" van de VARA.
Dus : „concreet"/„abstract", „menselijk"/„dierlijk", enz.) En „strikt" is
die subcategorisatieregel in tegenstelling tot „selectief". D.w.z. : het gaat
17 G. E. Booth „Maatje en de taalkunde". In : De gids 134 (1971), blz. 368-372.
18 Literatuurwetenschap, derde, herziene en uitgebreide druk. Utrecht 1974.
19 G. E. Boou, t.a.p., blz. 371.
20 Literatuurwetenschap, iste en 2de druk, blz 70 en 184.
21 Aspects, blz. 148.
22 G. E. BOOT J, t.a.p., blz. 371.
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om de passende syntactische omgeving (en dus niet om de combineerbaarheid van lexical items). Die passende syntactische omgeving zou
bier, bij ontstentenis van een naamwoordelijk deel van het gezegde,
ontbreken.
Afb. 3
............................../'

z ■..,,............
VC

NC
ik
NC

V
wil

Z
VC

NC
ik

voor wie ik liefheb

heten

Deze formulering van de stand van zaken is echter de onze. De
terminologie van Booij suggereert, dat hij bij deze „afwijkende" zin aan
een iets andere structuurbeschrijving heeft gedacht dan die wij in afb. 2
hebben gegeven, nl. als in afb. 3. Het probleem van deze laatste structuur is, dat „heten" een verbum is van een subcategorie die niet voor
insertie voor een V in aanmerking komt. Van de beide zinnen :
* Ik beet voor wie ik liefheb
Ik werk voor wie ik liefheb
is de eerste „afwijkend - , de tweede niet. Als Booij het „afwijkende"
van de zin zou willen opheffen door toevoeging van „Neeltje" (zoals
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hierboven vermeld : „Voor wie ik liefheb wil ik Neeltje heten"), dan
zou het gedeelte-rechtsonder van de „boom" er nog weer anders uitzien,
nl. als weergegeven in alb. 4.
Afb. 4
VC

vzc

PREDNOM

COP

voor wie ik liefheb

Neeltje

heten

Nu de tweede voor onze lezers controleerbare kroongetuige : de
dichter H. C. ten Berge. Hij heeft in zijn bundel Personages een klein
lyrisch leesdrama gepubliceerd, een stukje hermetische poezie over het
rosse leven ". Het is mogelijk dat wie Neeltjes gedicht zo gek nog niet
vinden, het genoegen eraan nu wordt vergald. Maar het geval is te
curieus om te verzwijgen. In dat dramaatje treedt o.m. een „koor van
de vlakte" op, dat de volgende zin spreekt : „van wie ik liefheb wil ik
eten - 24 . Dat deze regel een parodistische strekking heeft is wel zeker.
Een bladzijde voor deze plaats wordt van zekere „Neel" gewag gemaakt :
„[Ik) nasjte voor noppes bij p eel op het spuij" (in Den Haag). Gegeven
nu die parodistische strekking, zal „eten" in „van wie ik liefheb wil ik
eten'' hoogstwaarschijnlijk prominent zijn. Ten Berge was vermoedelijk
nooit tot zijn parodièring gekomen, indien hij in „Voor wie ik liefheb"
(in Neeltjes regel) iets anders had gezien dan een voorzetselbepaling.
Hij moet dus die regel met een prominent „heten" hebben gelezen.
Bestaat er dan een andere interpretatiemogelijkheid ? Ja, wij menen
van wel. Men behoeft ni. niet te veronderstellen dat het complement bij
„heten" ontbreekt. Men kan immers „Voor wie ik liefheb - als complement bij „heten" interpreteren. Bij het lezen hoort men het al : in deze
interpretatie is niet langer „heten" prominent, maar het totale „voor
wie ik liefheb", met een toontop bij „lief". In termen van traditionele
zinsontleding : „Voor wie ik liefheb" is een bijzin, die als naamwoor23 H. C. TEN BERGE, „Personages-. In : H.C.t.B., Gedichten. Amsterdam 1969 ; wij
doelen op blz. 105-120.
24 T.a.p., blz. 115.
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delijk deel van het gezegde bij „heten" fungeert. De hele zin kan dan
worden opgevat als een antwoord op een vraag als : „Hoe wil je
heten ?", „Hoe wil je worden genoemd ?". En het antwoord op die
vraag is dan : „Voor wie ik iiefheb". De zin is dan niet langer afwijkend
in de betekenis van Booij. Misschien wel opvallend, maar dat is een
andere zaak. – De syntactische structuur kan nu in beeld worden gebracht overeenkomstig afb. 5. Het enige wat hieraan opvallend mag
worden genoemd, is de interne structuur van het element PREDNOM.
Dit lijkt ons echter niet „afwijkend" : ook een zin als „De herberg beet
In 't misverstand" of „Het bock beet Voor wie dit leest" is voor de
Nederlander acceptabel.
Afb. 5
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Tot deze interpretatie komen we, behalve op grond van syntactische
argumenten, ook door een nadere analyse van de zinsintonatie ". In
een zin krijgt het deel dat we „comment" noemen, steeds het hoofdaccent. Het is zinsprominent, terwijl het gedeelte dat als „topic" pleegt
25 Men zie i.v.m. het nu volgende :
Neerlandica (1970), nr. 4, blz. 41-62.

A. KRAAK,

„Zinsaccent en syntaxis". In : Studia
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te worden aangeduid, relatief zwak geaccentueerd is. Nu moet lets, wil
het in een zin „topic" kunnen zijn, geldentificeerd zijn. Jets dat niet is
geldentificeerd is altijd „comment". Als men, zoals bij de interpretatie
in de eerste beide drukken van Literatuurwetenschap gebeurde 26, en
zoals hoogstwaarschijnlijk door H. C. ten Berge werd gedaan, in de
laatste regel van Neeltjes gedicht „heten" het hoofdaccent geeft, dan is
het laatste deel van de zin in kwestie „comment'', – het eerste deel dus
„topic". Maar „Voor wie ik liefheb" kan geen „topic" zijn, omdat dit
zinsgedeelte niet voldoet aan de eis van de geldentificeerde referent.
Daarom moeten we concluderen dat „Voor wie ik liefheb" „comment"
is en het hoofdaccent moet krijgen, terwiji. „wil ik heten" – dat als
samenvatting en reprise van de voorafgaande strofen kan fungeren en
daarom wel aan bovengenoemde eis van geidentificeerd-zijn voldoet –
„topic" is. En als men van deze zinsintonatie uitgaat, ligt het ook in de
rede, „Voor wie ik hefheb" als complement bij „heten", dus als predicaatsnomen, op te vatten. – De mogelijkheid van deze niet-afwijkende
interpretatie is in de derde druk van Literatuurwetenschap vermeld ",
– echter : naast de andere. Dat naast elkaar laten bestaan van de beide
interpretaties, dus overeenkomstig de „bomen" van of b. 2 en 5, is niet
houdbaar. Het valt ook moeilijk te verenigen met het in alle drukken
van Literatuurwetenschap ingenomen standpunt t.a.v. de zgn. polyinterpretabiliteit van het literaire werk ". 'bij komen daarop aan het
eind nog terug.
Laten we nu onze gedachten rond de onderwerpen „literatuurbegrip",
„interpretatie" en „structuuranalyse" voorlopig afronden. Het is o.i. het
„literatuurbegrip" dat er de oorzaak van is, dat achtereenvolgens H. C.
ten Berge, blijkens zijn parodistische verwerking van Neeltjes regel, dan
de auteur van Literatuurwetenschap en dan Booij, en ten slotte een hele
reeks interviewees de regel afwijkend interpreteren. Aan die afwijkende
interpretatie behoeft voorzover wij zien geen taalbeschouwing in de zin
van b.v. Stutterheim 29 ten grondslag te liggen : door de interviewees die
hierboven ter sprake kwamen werd in elk geval niet bewust ontleed. Er
is kennelijk sprake van een automatisch functioneren van de „competence'', van de „internalized grammar". Dat pleit voor Booijs etiket :
„grammaticaal en afwijkend". Pas een (partiele) structuuranalyse door26 Zie foot 15.
27 Literatuurwetenschap, 3de druk, blz. 80, 82-83.
28 Literatuurwetenschap, iste en 2de druk, blz. 193-197, 3de druk, blz. 211-215 ; de
eerste alinea van de bibliografische aantekeningen op blz. 197, resp. 215, acht de auteur
thans met het daarboven gestelde niet meer geheel in overeenstemming.
29 Vgl. C. F. P. STUTTERHEIM, Taalbeschouwing en taalbeheersing. Amsterdam 21965.
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breekt het automatisch functioneren van de innerlijke grammatica en
brengt de taalgebruiker, die tot taalbeschouwer is geworden, op het
idee, dat een andere, niet-afwijkende, interpretatie mogelijk is. Het
verrassende is, dat die niet-afwijkende interpretatie (met een prominent
„liefheb") door de interviewees veelal resoluut werd afgewezen, terwip
geen van hen blijkbaar moeite had met een complementloos koppelwerkwoord.
Bij het min of meer willekeurig ondervragen van toevallige afzonderlijke proefpersonen hebben wij het niet gelaten ; er zijn ook grotere
groepen min of meer systematisch geènqueteerd. Dit onderzoekje had
wel duidelijk het karakter van een proef, maar de uitkomsten ervan
zijn te aardig om ze onvermeld te laten. De interviewees waren gymnasiumleerlingen. Allereerst 50 leerlingen uit derde klassen. Een aantal
van hen is met stomheid geslagen bij het lezen van de versregel. Van de
begrijpelijke antwoorden berust het grootste deel op de interpretatie :
„Ik wil dezelfde naam hebben als degene van wie ik houd." Dus : „Zoals
wie ik liefheb beet, wil ik heten". Deze interpretatie heeft, dunkt ons,
bij welke prominentieverhouding dan ook, geen enkele basis in het
taalaanbod van de regel zelf, en ook niet in de relatie tussen die regel
en de rest van het gedicht. Een iets kleiner deel van diezelfde derdeklassers komt met de parafrase : „Ik wil iets betekenen voor degene, van
wie ik houd." Daaraan ligt o.i. ten grondslag een interpretatie met een
prominent „heten". Het complementloze „heten" is geparafraseerd als.
„jets betekenen". – Een tweede groep interviewees werd gevormd door
41 leerlingen uit de vijfde en zesde klassen van het gymnasium. Ook
bier werd, evenals in de derde klassen gebeurde, de naam van de schrijfster gegeven, en de gehele gedichttekst. De gestelde vragen hadden niet
uitsluitend betrekking op de laatste regel. We beperken ons echter bij
het referaat van dit empirisch onderzoek tot die regel. Eerst werd
gevraagd, op welk woord het sterkste accent valt. Volgens 26 van de 41
interviewees was „be /help " prominent, volgens 11 „heten" ". Daaruit
zou moeten volgen dat die 26 ook voor een uitleg kiezen, waarin de
bijzin „Voor wie ik fiefheb" naamwoordelijk deel van het gezegde is.
Dat blijkt echter helemaal niet het geval te zijn. De tweede opdracht
aan dezelfde groep van 41 luidde : Omschrijf in het kort de betekenis
van deze regel. Maar volgens slechts twee antwoorden moet „Voor wie
ik liefheb" worden opgevat als gezegdezin, die de naam aanduidt ! Die
2 behoorden wel tot de groep, die „hefheb" prominentie verleent. Maar
30 De antwoorden van de overigen op deze vraag waren onbruikbaar : of er werden twee
woorden aangewezen, of helemaal geen.
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meer dan de helft van de 41, nl. 26, kiest, ongeacht de gekozen prominentie, voor de interpretatie : „heten" = „een naam hebben", „iets
betekenen". In een 10-tal andere gevallen lag de parafrasering dichter
bij een uitleg waarin sprake is van een complementloos „heten" dan
bij een waarin „Voor wie ik liefheb" gezegdezin is. Het is niet gemakkelijk, voor de discongruentie tussen intonatie enerzijds en toegekende
betekenis anderzijds een verklaring te vinden ". Ook de oorzaken van
de geheel afwijkende interpretatie door de derdeklassers zijn vrij duister.
Laten we nu, alvorens terug te keren naar de probleemstelling van
onze ondertitel, bezien, welke van de beide interpretaties het beste
aansluit bij de rest van het gedicht. We zijn daarmee op het tweede
interpretatieniveau. Dat blijkt uit de noodzaak, enkele literatuurwetenschappelijke begrippen te hanteren. Weliswaar is de grammatische
structuur geheel te beschrijven in termen van Sq-grammar, de literaire
structuur is dat niet meer. Dit ter verklaring van het fejt dat de begrippen „motief" en „thema." worden gehanteerd. We gebruiken „abstracties van de inhoud" als „stor, „thema", „idee" overigens vooral faute
de mieux 32 . Dat geldt ook, zij het in mindere mate, voor „motief".
Het motief van de eerste strofe nu is de vergeten, nog niet geweten,
naam, en de daaruit resulterende ongeborgenheid. De tweede strofe
heeft als motief : het bijna dwingend verzoek (gebiedende wijs !) aan
een geimpliceerde aangesproken persoon, een impliciete „jij", om aan
de sprekende „ik" een naam te geven. Het doel van die naamgeving is,
de toestand van de eerste strofe op te heffen. En er is blijkbaar ook een
naam : waarom anders zou er worden gesproken van „mijn die pste
naam" ? Gaan we nu uit van de afwijkende interpretatie van de slotregel, met een complementloos „heten", dat „een naam hebben" zou
betekenen, dan moet „wie ik liefheb" wel identiek zijn met die eerder
slechts geimpliceerde aangesproken persoon. Die „wie ik liefheb", die
geliefde, komt dan als nieuw motief wat uit de lucht vallen. Het
„thema", „the overall meaning" van het gedicht, lijkt immers juist de
implicaties-van-het-genoemd-worden te zijn. Vanuit deze gedachte is het
bovendien ongewenst, om nog eens een keen, en nu in slot-positie, een
prominent „heten" aan te nemen. En „heten" moet bier wel prominent
zijn, indien men het als een complementloos werkwoord interpreteert.
31 In een mondelinge reactie na onze lezing op het Filologencongres wees de Heer
Stutterheim als oorzaak van genoemde discongruentie het door hem geobserveerde feit aan,
dat jeugdige taalgebruikers er in het algemeen grate moeite mee hebben, zich intonatieverschijnselen bewust te maken. Anders gezegd : ze horen niet welk woord in een zin
prominent is, of ze nu stil-lezen dan wel hardop.
32 Vgl. Litera'tuurwetenschap, 3e druk, blz. 229 en 238-247.
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Dat de „ik" wil „heten", d.w.z. een naam hebben, dat is de lezer immers
intussen wel duidelijk geworden. Deze overweging pleit tegen de sterke
nadruk op „heten", op dat laatste woord van het gedicht, alhoewel die
nadruk noodzakelijk zou zijn om grammatische redenen. - Als we de
kwestie van „topic" en „comment" ook bier weer in onze overwegingen
betrekken, moeten we tot de volgende conclusie komen : de afwijkende
interpretatie is in feite inner4jk tegenstrildig. Immers, enerzijds krijgt
„heten" als complementloos verbum het hoofdaccent - waardoor wordt
gesuggereerd dat het „comment" is -, anderzijds krijgt „Voor wie ik
liefheb", hoewel dit deel van de zin en van de laatste versregel een
nieuw motief in het gedicht vormt, nl. het motief van de „geliefde"
zodat het logisch gesproken „comment" zou moeten zijn tOch niet het
daarmee normaliter gepaard gaande hoofdaccent. De contradictie is
opgeheven, indien men „Voor wie ik liefheb - als complement bij
„heten" interpreteert en het dus prominent maakt. „Rijn diepste naam"
is : „Voor wie ik hefheb". Ook op deze wijze wordt een geiiefde geintroduceerd, maar op een subtielere manier. Die geliefde is opgenomen
in de naam, en tegelijk degeen die de naam geeft. Er is geen sprake meer
van een te elf der ure geintroduceerd nieuw motief.
Ook een analyse van het metrisch „thema" (dit begrip in de zin van
de versleer van A. W. de Groot ") lijkt voor een interpretatie overeenkomstig de syntactische structuur van of b. 5 te pleiten. De slotregel
immers correspondeert qua lengte en maat met de eveneens 9-lettergrepige en jambische r. 1 en 3. (De overige regels zijn alle korter, nl. 7- of
8-lettergrepig, die van de tweede strofe bovendien overwegend trocheisch.) Verder hebben alle drie genoemde regels, dus r. 1, 3 en de
slotregel, vrouwelijk rijm. (De overige regels hebben, op r. 5 na, manlijk
- zij het niet geheel zuiver : „staan"/„aan"/„naam" rijm.) Dat „vergeten" en „weten" in r. 1 en 3 rijmwoorden zijn betekent echter niet,
dat ze ook het hoofdaccent of een van de beide hoofdaccenten van die
regels dragen, integendeel. De hoofdaccenten liggen in r. 1 op „moeder" en „naam", in r. 3 op resp. „Hoe" en „geborgen - , in beide gevallen
aan weerszijden van de - zeer zwakke - cesuur. (Er is in het gehele
gedicht een lichte neiging tot cesuur na de vierde of vijfde syllabe te
bespeuren het - niet erg sterke - eerste hoofdaccent op „Hoe" in r. 3
33 A. W. DE GROOT, Algemene versleer, Den Haag 1946, blz. 40-55, i.h.b. 45. Het zal
duidelijk zijn dat het in het geding brengen van het metrisch „thema" niet in overeenstemming is met de in Literatuurwetenschap, 3de druk, blz. 215, geuite kritiek op Braakhuis
(helemaal los van de vraag, of Braakhuis in de discussie over „De glimlach van Pierre
Kemp" gelijk had of niet). Zie ook hierboven noot 28 en de nog volgende opmerkingen
over het object van de literatuurwetenschap.
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bereidt de doorbraak naar het in hoofdzaak trocheisch metrum van de
tweede strofe voor, waar, overeenkomstig de „imperatieve opzet", elk
eerste woord van de regel een matig tot vrij sterk accent heeft, – doch
dit terzijde.) – Vanuit r. 1 en 3 gezien is er dus een sterke aanwijzing
dat de daarmee corresponderende slotregel geen accent, in elk geval
geen sterk hoofdaccent, op de eerste syllabe van het rijmwoord, t.w.
„heten", heeft. Waar dat hoofdaccent dan wel ligt, valt vanuit het
metrisch thema redenerend niet uit te maken. Het moet elders liggen,
dat is het enige wat men kan zeggen. Als wij kiezen voor een uitgesproken hoofdaccent op „lief" (vierde lettergreep) , dan vinden we daarvoor
een „precedent" in r. 4: „bevestig" (de vierde lettergrepen van de
overige regels komen voor een sterk hoofdaccent niet in aanmerking).
Dat zegt echter weinig, gezien de verschillen in maat en lengte tussen
r. 4 en de slotregel. Vanuit het metrisch thema gezien is het gemakkelijker om aannemelijk te maken dat „heten" niet sterk geaccentueerd
is dan om aan te tonen dat „lief" het wel is. Zonder nu de bewijslast
te willen omkeren kunnen we toch wel vaststellen dat behalve „lief"
zich geen enkele andere lettergreep aanbiedt voor het dragen van het
hoofdaccent, met uitzondering van „heten" (dat het dus o.i. niet
draagt). – Tegen deze hele argumentatie zal men wellicht het laatste
woord van r. 5, „keten" (met een hoofdaccent) willen aanvoeren, dat
als dichtstbijzijnd rijmwoord op „heten" in de slotregel fungeert. Deze
tegenwerping lijkt ons zeer betwistbaar. Het rijm „keten"/„heten" is er
natuurlijk wel, maar het is toch bijzonder zwak, doordat r. 5 en de slotregel qua metrum (r. 5 is immers trocheisch, zie boven) en qua lengte
(r. 5 telt 8 lettergrepen, de slotregel 9) te zeer divergeren. – Kortom :
er is o.i. eerder sprake van een cyclisch patroon in rijm en metrum, een
aansluiting van de slotregel op r. 1 en 3.
Kunnen beide interpretaties niet naast elkaar bestaan ? De tekst, de
geschreven of gedrukte fixatie van de klankenreeks waaruit het werk
bestaat, laat beide interpretaties toe. Het schriftelijk karakter van literatuur, althans in onze moderne Westerse samenleving, lijkt te pleiten
voor het primaat van de tekst. Toch zijn wij van mening dat dit een
ongeoorloofde reductie is. Suprasegmentalia " – en daarom gaat het bij
de behandelde prominentieverhoudingen – worden in de tekst in het
algemeen niet weergegeven. De veronderstelling van polyinterpretabili34 Vgl. SAMUEL R. LEVIN, „Suprasegmentals and the Performance of Poetry". In :
Quarterly Journal of Speech 48 (1962), blz. 366-372 ; ook in : SHELDON P. ZITNER (Ed.),
The Practice of Modern Literary Scholarship. Glenview, Ill., 1966, blz. 344-351. De hieraan
verbonden conclusies m.b.t. de verschillende realisatiemogelijkheden, vgl. Literatuurwetenschap, 3de druk, blz. 215, onderschrijft de auteur thans niet meer : vgl. ook noot 33.
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teit van Neeltjes regel op grond van de tekst leidt tot de onhoudbare
gevolgtrekking dat er twee gedichten zouden zijn. Er zouden immers
twee mogelijkheden tot realisering van de suprasegmentals zijn, en dus
twee verschillende slotregels. Was dat niet zo, konden we beide interpretaties van de laatste regel toelaten bij dezelfde prominentieverhoudingen, dan zouden we niet aarzelen, tot polyinterpretabiliteit te concluderen. Dat is wat in Literatuurwetenschap „echte polyinterpretabiliteit" is genoemd ". Maar bier sluiten de beide interpretaties elkaar uit
omdat ze verschillende prominentieverhoudingen vooronderstellen. Let
wel : dit geldt niet alleen voor het hardop voorgedragen gedicht. Ook
bij „stil-lezen" is sprake van een soort „niet verklankte" intonatie ! Ook
bij „stil-lezen" kan men niet puur mentaal – op twee verschillende
manieren tegelijk „intoneren". Wat men natuurlijk wel kan, is een
tweede keer op basis van dezelfde tekst een ander gedicht lezen.
Als we ons zo opstellen, dus niet de tekst primair stellen, maar het
door de lezer gerealiseerde werk, dan is het object van de literatuurwetenschap : het werk in zijn juiste „Konkretisation", om met Roman
Ingarden te spreken ". Nu de naam Ingarden is gevallen, moet echter
meteen worden toegevoegd, dat diens begrip „Unbestimmtheitsstellen" "
bier niet van toepassing is : we mogen niet aannemen, dat we te maken
hebben met een opengelaten intonatiemogelijkheid, die de kennisnemer
op twee verschillende manieren kan invullen. Dat zou weer „Augenphilologie" zijn, een reductie van het werk tot de geschreven of gedrukte
tekst. Voorzover we kunnen overzien, zou Ingarden toepassing van zijn
begrip „Unbestimmtheitsstelle" bier ook afwijzen ". Het is een vervelend gevolg van het feit dat Ingarden bijna nooit voorbeelden geeft,
dat sommigen tegenwoordig deze „Unbestimmtheitsstellen" als het kenmerk bij uitstek van een literair werk zien. Met name de „receptie-esthetici" hebben Ingarden in deze zin geinterpreteerd, en, mag men wel
zeggen : geannexeerd ". Een uiterste consequentie van dit standpunt is
dan een afwijzen van de gedachte, dat een adequate interpretatie zelfs
maar mogelijk zou zijn !
35 Literatuurwetenschap, 3de druk, blz. 214-216.
36 ROMAN INGARDEN, Das literarische Kunstwerk. Tubingen 4 1 9 7 2 , i.h.b. blz. 359-367,
en DEZ., Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Tubingen 1968, blz. 49-63.
37 Vgl. Das literarische Kunstwerk, blz. 261-270 ; Vom Erkennen, blz. 50-55.
38 Vgl. b.v. Vom Erkennen, blz. 16-21.
39 Zo figureert Ingarden met een collage van stukken uit Vom Erkennen (onder het
opschrift „Konkretisation und Rekonstruktion") als een soort receptie-esthetische stamvader
in de door RAINER WARNING geredigeerde „reader" : Rezeptionsiisthetik. Theorie und Praxis.
Munchen 1975, blz. 42-70, zij het nolens volens (vgl. WARNINGS inleiding, blz. 10-12,
i.h.b. de laatste alinea over Ingardens „Substantialismus", „in dessen Negation RezeptionsAnfange nahm.").
asthetik ihre historischen
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Laten we tot slot nogmaals terugkeren naar de vraag : „Van structuuranalyse naar interpretatie, of andersom ?". We hopen aannemelijk te
hebben gemaakt, dat die vraag voor de eerste twee strofen van Neeltjes
gedicht kan worden beantwoord met „Nee, andersom". Primair is de
interpretatie. Dit lijkt ons ook de normale gang van zaken. Literatuur
is er voor lezers, bij toneel : voor toeschouwers-toehoorders. Literatuur
– d.w.z. taaluitingen van het type dat maakt, dat een bepaalde groep
taalgebruikers hun „literatuurbegrip" mobil iseert bestaat niet bij de
gratie van de literatuurwetenschap. Voor de literatuurwetenschap wordt
echt geen literatuur geschreven. De relatie is andersom : omd at er een
verschijnsel „literatuur" bestaat (bedoelde klasse van taaluitingen), zijn
er mensen op het idee gekomen, dat verschijnsel tot object van wetenschappelijke bedrijvigheid te maken. – Voor de goede orde nog eerst
dit. Om literaire werken te kunnen begrijpen dient men dikwijls over
kennis te beschikken, die vaak alleen door wetenschapsbeoefening kan
worden verworven. Dat is b.v. het geval bij de confrontatie met literaire
werken uit het verleden, maar ook bij kennisname van literaire werken
uit geografisch verder weg liggende culturen. De kennisnemer zal in die
gevallen moeten zorgen, te beschikken over de kennis die de contenzporaine kennisnemer, resp. de cultuurgenoot van de schrijver of dichter
werd verondersteld te bezitten, – zoals hij ook de taal waarin het werk
is geschreven moet kennen Dat is een complicatie die zich voor ons
bij Neeltjes gedicht niet voordoet. En door de begrijpelijkheid van de
eerste twee strofen is het mogelijk, het probleem, wat primair is, de
structuuranalyse of de interpretatie, a.h.w. in „Reinkultur" te stellen.
Het doet zich eigenlijk pas in de laatste regel voor. Hopelijk is duidelijk
geworden dat die regel verleidt tot de veronderstelling dat tOch de
structuuranalyse primair kan zijn. Dat de structuuranalyse tot een interpretatie leidt, niet enkel die interpretatie verantwoordt. Het pikante van
het voorbeeld is dat juist de met het „literatuurbegrip" begiftigde lezer
tot een interpretatie komt, die op grond van de structuuranalyse als minder acceptabel moet worden bestempeld. Het literatuurbegrip houdt
immers in, dat grammaticaregels kunnen worden overschreden.
Hoe komen we uit de moeilijkheden ? Men kan natuurlijk een ander
begrip „interpretatie" invoeren dan de „interpretatie" op twee niveaus
(lingUistisch en literair) die wij hebben onderscheiden. Men kan, met
40 Blijkens de discussie over de voordracht van j. SWART, „The Linguistic Approach to
Literature. A Respectable Fallacy" (in : Handelingen van het drieendertigste Nederlands
Filologencongres L. Nijmegen [... , j 1974, Amsterdam 1975, blz. 273-277, i.h.b. 277)
zijn misverstanden en begripsverwarringen op dit punt niet uitgesloten.
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Oversteegen, onder „interpretatie" verstaan : „Het vastleggen van de
geldige betekenis(sen) van bepaalde taalfeiten", maar of dat inderdaad
de „geldige betekenissen" zijn, moet toch weer wetenschappelijk worden
aangetoond, ook volgens Oversteegen ". Daarmee duikt toch opnieuw
de tweedeling op die wij hebben gernaakt : enerzijds „interpretatie",
anderzijds „structuuranalyse". Wat Oversteegen „wetenschappelijke interpretatie" noemt, is in feite onze „structuuranalyse". Datzelfde lijkt te
Belden voor Mooijs „interpretatie"-begrip, in zijn artikel „Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken" ". Bij deze
auteurs vinden we dus geen antwoord op de vraag, gesteld in onze
ondertitel. Evenmin bij Hirsch, die twee „interpretatie"-fasen onderscheidt : de eerste „hypothetical", die dient om hypothesen op te stellen,
voor „making guesses'', – de tweede „critical", waarin de gemaakte
„guesses" worden getoetst. Aileen deze tweede fase kan volgens Hirsch
aan methodologische principes worden onderworpen ". Ook deze onderscheiding ligt dicht in de buurt van de onze : enerzijds „interpretatie",
anderzijds „structuranalyse". De „guesses" moeten worden verantwoord.
Maar T at doen we als zeer bepaalde „guesses" alleen tot stand komen
bij voorafgaande analyse ? Die gevallen lijken zich vooral in lyrische
poezie voor te doen : Stutterheim heeft in de loop der jaren een hele
reeks voorbeelden daarvan gegeven ". Maar ze doen zich ook in epiek
en drama voor. We geven kort twee voorbeelden uit de onderwijs„praktijk" van de laatste jaren. Een lerares wenste literairtheoretisch
advies inzake een verhaal van Hermans uit de bundel Paranoia, getiteld
„Manuscript in een kliniek gevonden", dat ze op school wilde behandelen. Om gewoon te begrijpen, als gewoon lezer, waar het verhaal
eigenlijk over gaat, bleek het echter nodig, een analyse van de tijdstructuur te geven. Pas op grond van een reeks hypothesen omtrent wanneer
wat gebeurt in de verhaalde geschiedenis was het mogelijk, tot een
bevredigende interpretatie van het verhaal te komen ". Het daarvoor
41 Dat „vastleggen" moet „zodanig gebeuren, dat onze handelingen voldoen aan {...]
eisen van wetenschap, d.w.z. dat zij zijn : gegrond, systematisch, expliciet en falsifieerbaar" ;
zie : J. J. OVERSTEEGEN, „Hermeneutik. Enkele kardinale vragen rond de wetenschappelijke
interpretatie van literaire teksten". In : Lampas 4 (1971), biz. 132-146, het citaat op
blz. 134.
42 J. J. A. moou, „Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken".
In : Forum der letteren 5 (1963), blz. 143-164.
43 E. D. HIRSCH, Validity in Interpretation. New Haven-London 1967, blz. 203-204.
44 Vgl. C. F. P. STUTTERHEIM, Problemen der literatuurwetenschap. Amsterdam 21966,
blz. 163-165 ; DEZ., „Vers en voordracht". In : Levende talen (1952), blz. 7-23 ; ook in :
C. F. P. s., Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenchappelijke studies. Amsterdam 1963,
blz. 115-133 ; DEZ., Taalbeschouwing en taalbeheersing. Amsterdam 2 1965, passim.
45 Of de „kliniek" uit de titel van het verhaal identiek is met de plaats waar de „ik"
verblijft in de presens-handeling van de eerste drie alinea's (blz. 19), en of deze twee
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noodzakelijk begrippenmateriaal kon grotendeels worden ontleend aan
Eberhardt Ummerts Bauformen des Erzahlens". Een ander „praktijk"voorbeeld. Publiekstheater Amsterdam voerde de afgelopen weken Jean
Genets eenakter Les bonnes (De meiden) op. Het was door de docent
(eerstgenoemde auteur van dit artikel) argeloos op het programma van
zijn werkcollege „Drama" gezet. Uiteraard met de bedoeling, een
structuuranalyse te laten vervaardigen, een structuuranalyse, waarin
tot uitdrukking zou komen, welke specifiek dramatische potenties in dit
stuk aan het werk zijn. Wie het stuk heeft gezien of gelezen weet, dat
fantasie en werkelijkheid („werkelijkheid" dan binnen het voorgestelde,
natuurlijk, dus verbeelde werkelijkheid) door elkaar spelen. Toch moet
men eerst d.m.v. een motieven-analyse een reeks hypothesen opstellen
m.b.t. de vraag, wat binnen het verbeelde nu fantasie, en wat werkelijkheid is ". Anders kan men niet tot een zinvolle interpretatie geraken.
Zou de literatuurwetenschap dan tOch een soort „toegepaste wetenschap" zijn, zoals enkele jaren geleden door een Leienaar geponeerd, en
kort daarna curieus genoeg door een Amsterdammer t.a.v. de romantheorie op z'n minst gesuggereerd 48 ? Moet men eerst allerlei theorieen
beheersen, alvorens te kunnen lezen, en dat wil zeggen : interpreteren ?
Dat lijkt ons nu een elitair standpunt bij uitstek, zeker als we die vraag
al moeten stellen n.a.v. een gedichtje, dat velen als „tweederangs poezie"
zullen bestempelen.
FRANK C. MAATJE — JAN ROUKEMA

plaatsen weer identiek zijn met „het ziekenhuis" (blz. 19, r. 16) en/of „het gasthuis"
(biz. 20, r. 9), dan wel of het om verschillende plaatsen gaat, kan alleen worden beslist
door het relateren van de gebruikte tempora der werkwoorden (presens, verschillende
preterita) aan bepaalde verhaaltijden. Daarbij heeft het presens, b.v. dat van blz. 23,
laatste regel, tot het „wit" van blz. 26, niet perse betrekking op een „werkelijke" tegenwoordige tijd (zoals in de genoemde eerste drie alinea's ; „werkelijk" uiteraard binnen de
verhaalfictie). (De bier vermelde blz.-nummers verwijzen naar de uitgave van Paranoia
door Van Oorschot, Amsterdam 1962.)
46 EBERHARD LAMMERT, Bauformen des Erzahlens. Stuttgart 1955, 81975.
47 Het gaat daarbij b.v. om het werkelijkheidskarakter (opnieuw, zie foot 45, binnen
de verbeeldingswereld van het drama in kwestie) van o.a. „le jeune laitier" (zie JEAN
GENET, Oeuvres completes, dl. 4, Paris (Gallimard) 1968, blz. 140-141, 145), en, in
samenhang daarmee, om de vraag, inhoeverre de „meiden" hun eigen „meiden"-bestaan
zien en spelen vanuit het perspectief van hun „Madame". Beslissend is in dit geval de
analyse van leitmotivische reeksen als de (stinkende) „evier" (biz. 139, 143, 144, 145), het
„cracher"/„crachat" (blz. 139, 140), het „epier" van het doen en laten van de werkgever
(blz. 148, 151), in de zin van een complex van cliches dat de echte Madame er omtrent
het „meiden"-bestaan op nahoudt, en waarvan de meiden zich dan ook zelf bedienen, als
ze de relatie „Madame"-„bonne" binnen het toneelspel spelend verbeelden.
48 Vgl. M. F. FRESCO, „Zijn alfa-wetenschappen wetenschappelijk ? (Een vraag gesteld
vooral n.a.v. de literatuurwetenschap)". : Trijsgerig perspectief op maatschappij en
wetenschap 12 (1971/72), blz. 251-271, i.h.b. 257 ; TON ANBEEK, „De wetenschappelijke
status van de romantheorie". In : Spektator 2 (1972/73), blz. 90-102, i.h.b. 102.
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IN MARGINS
AY, VALE VALE MILLIES SI DIXERO, NON SATIS EST
Het Latijnse refrein – een soort van 'rim estramp' – van Hadewijchs Eerste
Strofische Gedicht heeft al vele filologen geIntrigeerd 1 . Onlangs nog heeft
J. Bosch 2 voorgesteld de origine ervan te zoeken in Middeleeuwse Maria-hymnen.
In wat volgt bepaal ik mij ertoe de betekenis van de woorden en hun verhouding
tot de rest van het gedicht te onderzoeken.
Men heeft soms in 'vale' een afscheidsgroet gelezen 3 - wat in klassiek Latijn
de normale betekenis zou zijn. De context van dit openingsgedicht sluit die
interpretatie uit. Pater Van Mierlo 4 vat 'vale' dan ook eerder op als een, groet,
terwijl N. de Paepe 5, gevolgd door Bosch, aan een heilwens denkt. Dit laatste
lijkt het beste in het geheel te passen. Ook in de door Bosch aangehaalde parallelplaatsen wordt 'vale' gebruikt in de betekenis `wees gezegend, heil'.
Om de si-zin niet in het ijle te laten hangen, dienen we `millies' eerder bij
`dixero' te lezen dan bij 'vale'. Dit resulteert in een vertaling als die van De
Paepe : `heil, heil, zou ik het duizendmaal zeggen, het zou nog niet genoeg zijn'
(0.c., p. 72). Dat 'het' in het Latijn niet uitgedrukt is, lijkt slechts een futiel
bezwaar. Zwaarder weegt de opwerping dat bij deze vertaling de functie van 'ay'
(d.i. `helaas', zoals in v. 1) twijfelachtig wordt. Hoe kan een bemoedigend 'vale'
ingeleid worden met een kreet van vertwijfeling ?
De moeilijkheden vermeerderen als we de Latijnse verzen in verband proberen
te brengen met de varierende Middelnederlandse refreinverzen. De meeste
commentatoren nemen een relatie aan tussen beide. Het duidelijkst is die in de
zesde, zevende en achtste strofe, waarvan het Middelnederlands refreingedeelte
niet of nauwelijks construeerbaar is indien men het niet als een betrekkelijke zin
van het Latijn laat afhangen. Anderzijds is het klaar dat Hadewijch zich in dit
gedicht tot een groep personen 6 richt (cf. inz. vv. 10 en 22 `Ghi alle' en v. 34
`U allen'). Is nu ook de heilwens aan deze vrienden en `vreemden' in de mystiek
geadresseerd – zoals men gewoonlijk aanneemt –, dan zou men in syntactisch
correct Latijn niet 'vale' (enkelv.), maar `valete' (mv.) verwachten ! Bosch'
1 Ik schrijf `millies' (mss., een in het Latijn niet ongebruikelijke spelling) in plaats van
`milies' (edd.).
2 J. BOSCH, Vale milies, in : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, XC (1974),
pp. 161-182.
3 0.m. M. H. VAN DER ZEYDE, Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster,
Groningen-Den Haag-Batavia : J. B. Wolters, 1934, p. 188 (i.v.m. de eerste strofe, op
pp. 189-190 klinkt het genuanceerder).
4 J. VAN MIERLO, Hadelmjchs Strofische Gedichten, I. Tekst en commentaar, Antwerpen,
enz. : Standaard Boekhandel (1942), p. 3.
5 N. DE PAEPE, Hadewijch. _Mere herten licht doolt na u al, Hasselt : Heideland-Orbis
(1973), p. 72.
6 H. SCHOTTMANN, Autor und Härer in den `Strofischen Gedichten' Hadewijchs, in :
Zeitschrift fief' deutsches Altertum und deutsche Literatur, CII (1973), pp. 20-37.
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interpretatie 7 dat de heilwens tot de Minne gericht zou zijn, lost wel de moeilijkheid van het enkelvoud op, maar brengt de constructie in de zevende en achtste
strofe dan weer in gevaar. Bovendien biedt de tekst zelf m.i. geen enkele aanwijzing dat de toegesprokene de Minne zelf zou zijn.
Dient men het enkelvoudige 'vale' dan op rekening te schrijven van Hadewijchs
gebrekkige kennis van het Latijn ? Alvorens hierop te antwoorden moeten we
nog een andere onregelmatigheid constateren. In het Middelnederlands, gedeelte
van het refrein wordt zowel naar de tweede als naar de derde persoon gerefereerd.
De kwestie van het getal buiten beschouwing gelaten, kan een tweede persoon
gemakkelijk met een gebiedend 'vale' verbonden warden. Dit is echter niet het
geval voor een al dan niet betrekkelijke zin in de derde persoon (cf. vv. 46, 58,
70, 94), die beter zou aansluiten bij een wens in de derde persoon (in casu
`valeant'). Heeft Hadewijch een tweede fout tegen de Latijnse syntaxis gemaakt ?
Het antwoord luidt negatief als we, tegen alle tekstuitleggers in, 'vale' niet
opvatten als een imperativus van het werkwoord `valere', maar als het scheidbaar
gedeelte van `valedicere' (dat vaak, etymologisch correct, in twee woorden wordt
geschreven). Als we de tmesis wegwerken, dan wordt de constructie : 'Ay, si
millies vale vale dixero, non satis est'. De verdubbeling van 'vale' is daarbij een
lyrisch-muzikale klankexpressie van het `millies' (duizendmaal). In de afzonderlijke refreinen dient naargelang van het geval in de si-zin `vobis' of `eis' bijgedacht te warden 8 . De Nederlandse vertaling luidt dan : `Ach, al zou ik u (hun)
duizendmaal geluk, geluk wensen, het volstaat niet !'
Deze verklaring brengt alles op de juiste plaats. We hoeven nu niet meer te
veronderstellen dat Hadewijch slecht Latijn schreef en we kunnen de Middelnederlandse zinnen gemakkelijk met de Latijnse verbinden, hetzij als aanspreking
(strafe 1, 2, 9, anders 3), hetzij als betrekkelijke bijzin bij het verzwegen antecedent (strafe 5, 6, 7, 8) of in losse nevenschikking (strofe 4). Het 'ay' staat
niet bij 'vale', maar bij 'non satis est' ; de ik betreurt het dat zij haar toehoorders
niet meer moed kan inspreken dan zij nu doet. Hopelijk wordt deze interpretatie
voorgoed bevestigd als het model van Hadewijchs Latijn wordt teruggevonden.
PAUL CLAES

7 J. BOSCH, A.c., p. 175.
8 Middeleeuws Latijn laat bier ook een accusativus toe (dus 'vas' en `eos'), cf. E. HABEL &
F. GROEBEL, Mittellateinisches Glossar, Paderborn : Ferdinand SchOningh (1959 2 ), s.v.
valedicere.
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BEMIDDELAAR TUSSEN ROEMER VISSCHER EN PETRARCA :
JACQUES GREVIN ; EN NICOLAUS BORBONIUS ?
Sinds Dr. Ypes' dissertatie Petrarca in de Nederlandse Letterkunde. Amsterdam
1934, kan iedere belangstellende in de connecties tussen de Nederlandse en
Italiaanse letteren weten dat Roemer Visscher (1547-1620) een Tuyter heeft
geschreven, Helaes wat is 't ? Vat pin voel ik by vlagen ? die op een of andere
wijze teruggaat op twee sonnetten van Petrarca. Voor het grootste deel correspondeert Roemers gedicht met S'Amor non e ... (Canzoniere nr. 132), een veelvuldig
vertaald en nagevolgd klinkdicht van de minnaar van Laura. Daarop had reeds
N. van der Laan in zijn proefschrift Uit Roemer Visscher's Brabbeling I. Utrecht
1918, bladz. XXXV en in het vervolgdeel ervan : Uit Roemer Visscher's Brabbeling II. Utrecht 1923, bladz. 79 e.v., gewezen. De regels 12 en 13 van het
sonnet van de Amsterdamse koopman-dichter lijken vertalend ontleend te zijn
aan Petrarca's niet minder bekend, vertaald en gelmiteerd sonnet Pace non
trovo... (Canzoniere nr. 134). Op welke wij ze Roemer Visscher terug is gegaan
op de Italiaanse bronnen van zijn tuyter, direct of indirect, was tot nu toe niet
duidelijk.
De laatste onderzoeker die zich met (al) de Tuyters van Roemer Visscher
heeft bezig gehouden, en zodoende het werk van Van der Laan heeft aangevuld
door nieuwe (Franse) bronnen aan te wijzen, is Dr. R. Foncke. In zijn lezing
van 16 maart 1966 voor de Vaste Commissie voor Moderne Letterkunde van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, afgedrukt in de
Verslagen en Mededelingen van datzelfde jaar, bladz. 155-184, verwijst hij voor
Helaes wat is 't ?... naar Van der Laan, en vermoedt verband met Balfs vertaling
van het 102e sonnet van Petrarca ( = S'Amor non e...) (bladz. 177-178). Eerder
had Foncke Dr. Ypes genoemd als degene die op „het innig verband tussen een
paar gedichten van zijn [i.e. Roemer Visschers] hand en twee sonnetten van de
Italiaanse meester" had gewezen, waaruit spreker concludeerde dat „voor de
Amsterdammer dus de werken van de Florentijner geen dichtverzegelde bundels
waren" (bladz. 162), hoorders en lezers in het onzekere latend of Roemer
Visscher Petrarca nu wel of niet in het Italiaans las.
In deze rubriek heb ik vroeger – jaargang XV, bladz. 263 – er de aandacht
op gevestigd dat Roemer Visscher zeker niet BaIfs versie van S'Amor non e...
vertaalde en geen aantoonbare invloed van deze Pleiade-auteur in de bewuste
Tuyter te bespeuren valt. De conclusie met betrekking tot dit sonnet luidde toen :
„Totdat een bemiddelaar tusschen Roemer Visscher en Petrarca is aangewezen
{.. .1 lijkt het erop dat Visscher rechtstreeks op Petrarca terug is gegaan."
Welnu : die bemiddelaar bestaat, en – zoals men eigenlijk toch wel verwachten
kon – is er een van Fransen huize. Zijn naam luidt Jacques Grevin (1538-1570).
Van zijn literair werk zijn voornamelijk bekend de Cesar (15 61), een tragedie
over Julius Cesar, in (een primeur !) alternerend mannelijk en vrouwelijk
rijmende verzen, zoals zijn toenmalige vriend Ronsard het wilde en in 1565 in
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zijn Abbrege de l'Art poetique fran fois voorschreef ; en een bundel liefdespoezie
waarin hij de kleindochter van de drukker Henri Estienne als Olimpe bezong
(cfr. Jacques Grevin, Theatre complet et Poesies choisies. Avec notice et notes
par Lucien Pinvert. Paris 1922). De tekst die naar mijn mening zonder enige
twij fel Visschers voorbeeld is geweest, stamt uit Olimpe II (uitgegeven in Le
Theatre de Jaques Grevin de Cler-mont en Beauvaisis. Ensemble la seconde partie
de l'Olimpe et de la Gelodacrye. Paris 1561, een jaar na, L'Olimpe de Jaques
Grevin de Cler-mont en Beauvaisis. Ensemble les autres ceuvres Poetiques dudict
Auteur. Eveneens to Parijs). Ik vond haar – in een lange reeks van vertalingen
en navolgingen van S'Amor non e... – afgedrukt in Ubersetzung und Nachahmung im europaischen Petrarkismus. Studien und Texte. Herausgegeben von
Luzius Keller. Stuttgart (1974), bladz. 320. Ze luidt, met verbetering van amour
in l'amour in regel 1 (naar de editie van Pinvert, bladz. 306), als volgt :
Las ! si ce n'est l'amour quest-ce donc que je sens?
Si c'est l'amour, pour Dieu, quelle chose peust-ce estre ?
S'elle est bonne, comment tel mal en peult-il naistre ?
Si mauvaise, dont vient que doux soyent ses torments?
Si je brusle a mon gre, en vain je me deffens ;
Mais si c'est malgre moy qu'un tel dieu soit mon naistre,
Comment fait-il ainsi sa grandeur apparoistre ?
Peult-il tant dessus moy, veu que je n'y consens ?

0 nepveu de Thetis, qu'estrange est la nature !
Tu me tiens dans to nef vogant a !'adventure
Price de gouvernail pour au bort arriver :
Tu me pais de douleurs, et en riant je pleure,
La vie me desplait et la mort en mesme heure,
le gele en plein este, et je brusle en yver.

Men kan, dunkt mij, voor de demonstratie van de afhankelijkheid van de
Nederlandse tekst van Grevins sonnet, volstaan met het afdrukken ervan, en
het constateren dat van de in Kellers boek afgedrukte specimina van vertalingen
en navolgingen van S'Amor non e... (van resp. Jacques Peletier du Mans, Vasquin
Philieul, Antoine de Baif (2 maal), Jacques Grevin, Philippe Desportes, Juan
Boscan, Antonio de Lo Frasso, Geoffrey Chaucer, Thomas Watson, Samuel
Daniel, Martin Opitz, Paul Fleming, Christophorus Landinus, Thomas Watson
(nu in het Latijn), Georgius Tilenus), alleen Grevins sonnet precies dezelfde
inlas van dezelfde regels uit Pace non trovo..., en ook op andere plaatsen
duidelijke parallellen met de tekst van Roemer Visscher vertoont. Deze luidt :
Helaes wat is 't ? Wat pijn voel ik by vlagen ?
Is dat Liefde ? Wat dingh mag Liefde wesen ?
Is hy goet ? Waerom wil ick dan voor hem vreesen ?
Is hy quaet ? Hoe zijn my soo soet sijn slagen ?
Brand ick met mijn wil ? t'Onrecht is al mijn klagen ?
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En is 't tegen mijn danck dat ick deer Godt moet wijcken ?
Hoe doet hy soo hoogmoedigh aen my sijn hoogmoedt blijcken ?
Mach hy soo gebieden sonder oorlof te vragen ?
0 vliegende kindt, hoe vreemd is uw geweyde ?
Ick drijf in de Zee en dat op uw geleyde,
Sander Zeyl, sonder Roer, sonder Ancker of Touwe.
Ghy voedt my met suchten, al lacchende ween ick,
't Leven my verdriet, al singende steen ick,
In de Winter lijd ick blue, en in de Somer kouwe.

In beide teksten heb ik die plaatsen gecursiveerd die naar mijn mening corresponderen met en soms tegelijk afwijken van Petrarca's tekst. Bij die corresponderende plaatsen valt op hoe Roemer Visscher in regel 9 de gemaniereerde aanduiding van de aangesproken Cupido als neef van „Thetis" vervangt door „vliegende
kindt", een veel simpeler aanduiding van de gevleugelde Amor. Slechts op een
plaats lijkt Roemer Visscher dichter bij Petrarca's dan bij Grevins tekst : het
„klagen" uit regel 5 (rijmend op „slagen", dat met zijn meervoud dichter staat
bij torments dan bij het (formele) enkelvoud ogni tormento van Petrarca) vindt
men bij de Italiaan in het lament!) van regel 5 en het it lamentar van regel 6, 1
bij de Fransman nergens. Omdat het hier een zo voor de hand liggend rijmwoord
op „slagen" betreft, lijkt dit geval niet dwingend te leiden tot de conclusie dat
door Visscher een Italiaanse tekst mede werd geconsulteerd. Men kan zich
trouwens afvragen of hij wist dat hij een vertaald sonnet van Petrarca weergaf
(met enkele regels uit een ander door hemzelf (vroeger of later ?) in het
Nederlands weergegeven Canzoniere-gedicht) ? Het lijkt onwaarschijnlijk. De
moderne editeur van Grevins poezie meldt namelijk niets omtrent de herkomst
van Las si ce n'est l'amour ; de edities waarop hij steunde zullen die ook wel
niet vermeld hebben : van het Franse lezerspubliek werd in die dagen verondersteld, zeker als het de Pleiaden en hun vrienden las, dat het hun Italiaanse
voorbeelden kende !
Overigens : de andere keer (vroeger of later ?) dat Roemer Visscher de twee
regels uit Pace non trovo... weergaf, in het 15-regelige gedicht Ick heb Been
vrede, en ben met niemand twistigh (o.a. te vinden in Dr. Ypes' boek, bladz. 78)
luiden ze heel anders dan in Helaes wat is 't ?... Toen wist hij waarschijnlijk
wel dat ze uit Petrarca's pen waren gevloeid, al vertaalde hij, dunkt mij, ook
toen niet rechtstreeks de Italiaanse tekst. Ik kan me immers niet aan de indruk
onttrekken dat de (indirecte ?) bron voor het merendeel der regels van het laatstgenoemde Nederlandse gedicht eveneens in Kellers anthologie te vinden is. Als voorlaatste der vertalingen en navolgingen van Pace non trovo... vindt men er (op
bladz. 371) de volgende tekst van Nicolaus Borbonius (1503-1550 ) , uit diens
Nugarum libri octo. Basel 1540, bk. III, bladz. 197. (Ed. pr. 1533. Gegevens en
1 De tekst van Petrarca vindt men – behalve bijv. in de editie van zijn Canzoniere hieronder gebruikt wellicht het gemakkelijkst, met een Engelse vertaling, in L. FORSTER, The
icy fire (...). Cambridge 1969, pag. 4-5.
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literatuur over hem warden vermeld in Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur I. Hilversum 1963, bladz. 503, kol. 1) :
Ex Francisco Petrarcha
Non pacem invenio, at bello me nemo fatigat :
Et spero, et timeo, glacie circundatus uror :
In terra iaceo, at volitans feror aethera supra :
Mens mea nil stringit, totusque amplectitur orbem :
Qui me in carcere habet, mihi nec cluditque, aperitque :
Nec vult esse suum, cuius me vincula nectunt :
Nec me occidit Amor, set nec me compede soluit,
Nec vivum superesse sinit, nec quaerere pacem :
Absque oculis Clare video, clamo sine lingua :
Et pacem fugito, precibus mihi et illa roganda est.
Denique qui me odi, alterius consumor amore :
Rideo suspirans, me pasco doloribus ipsum :
Mors et vita mihi grata est, placet utraque iuxth :
Sic ego sum pro te, pro te sum talis amica.

Bij Petrarca luiden de regels 12-13 :
Pascomi di dolor, piangendo rido ; (ik voed mij met verdriet, wenende lach ik)
egualmente mi spiace morte e vita. (gelijkelijk mishaagt mij dood en leven)

En Roemer Visscher schrijft (regels 10 en 14) :
Lacchende sucht ick, ick verbly my in 't verdriet :
Leven en sterven is my eens in 't gewichte :

Geen enkele der door Keller weergegeven vertalingen en navolgingen van Pace
non trovo... (van resp. een anonymus, Jacques Peletier du Mans, Pierre de
Ronsard, Olivier de Magny, Monsieur de Bussely de Lenoncourt, Louise Labe,
Claude de Pontoux, Antonio de Lo Frasso, Miguel de Cervantes, Diego D'Avalos
y Figueroa, Lope de Vega, Luis de Camoes, Sir Thomas Wyatt, Thomas Watson,
Thomas Lodge, Nicolaus Borbonius en Emanuale Tesauro) staat wat deze regels
betreft dichter, ja zo dicht bij Roemer Visschers tekst als die van Borbonius. De
Nederlander schreef het volgende (ook hier cursiveer ik de plaatsen waar naar
mijn mening eerder Borbonius' tekst dan die van Petrarca achter schuilt) :
Ick heb geen vrede, en ben met niemand twistigh :
Ick hoop, ick vrees, ick vriese in den brandt :
Ick legh op d'Aerde, en vliegh ten Hemel listigh :
Myn sinnen zijn wuft, en op een plaets geplant :
Die my heeft gevangen, die wijst my van der handt :
Sy wil my niet hebben, die my vast houdt gebonden :
Willens ick verderf, en roep help t'allen stonden :
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Liefde laet my sterven, noch vree verwerven niet :
Ick krijt sonder tongh, sie met oogen bewonden :
Lacchende sucht ick, ick verbly my in 't verdriet :
Ick slaep by daegh, en 's nachts als 't niemandt siet,
Loop ick op straet, prijs duysterheyt voor lichte :
Den stercken stock verwerp ick, en steun op een riet :
Leven en sterven is my eens in 't gewichte :

Al dees vreught rijst my alleen uyt Liefdes gesichte.

Petrarca's gedicht, naar een editie door Dino Provenzal, (Milano 1954), B.U.R.
785-788, met een zo letterlijk mogelijke vertaling, luidt :
Pace non trovo, e non ho da far guerra ; (Vrede vind ik niet, en ik kan geen oorlog voeren ;)
e temo, e spero ; et ardo, e son un ghiaccio ; (en ik vrees, en hoop ; en ik brand, en ben ijs ;)
e volo sopra '1 cielo, e giaccio in terra ; (en ik vlieg boven de hemel, en lig op de aarde ;)
e nulla stringo, e tutto '1 mondo abbraccio ; (en ik omklem niets, en omarm de hele wereld ;)
Tal m'ha in pregion, the non m'apre ne serra, (die mij in hechtenis heeft, die opent niet
voor mij, noch sluit,)
ne per suo mi ritên ne scioglie it laccio ; (houdt mij niet als zijn/haar (slaaf), noch
ontbindt (mij) de strik ;)
e non m'ancide Amore, e non mi sferra, (en niet doodt mij Amor, en niet ontbindt hij mij
van boeien,)
ne mi vuol vivo ne mi trae d'impaccio. (noch wil (hij) mij levend, noch trekt hij mij uit
(mijn) benauwenis.)
Veggio senza occhi, e non ho lingua, e grido ; (Ik zie zonder ogen, en heb geen tong, en
schreeuw ;)
e bramo di perir, e cheggio aita ; (en ik hunker Om te komen, en vraag om hulp ;)
et ho in odio me stesso, et amo altrui. (en ik haat mijzelf, en bemin een ander.)
Pascomi di dolor, piangendo rido ; (Ik voed mij met verdriet, weenende lach ik ;)
egualmente mi spiace morte e vita : (gelijkelijk mishaagt mij dood en leven :)
in questo stato son, donna, per vui. (in deze toestand ben ik, vrouwe, door u.)

Tot en met regel 6 corresponderen Roemers tekst en die van Borbonius tamelijk
nauwkeurig met elkaar. De Nederlandse regel 8 blijkt samengesteld naar 7a en 8b
van de Latijnse tekst. Regels 9 lopen weer, met omzetting der helften, parallel.
Roemers regel 10 en 14 corresponderen met Borbonius' 12 en 13, waarbij de
Nederlander door in plaats van „voed mij" (pasco, in het Latijn en in het
Italiaans) verbly my te schrijven, een extra-antithese inlast. De regels 11-12-13
lijken een inlas, hetzij van eigen makelij, hetzij uit een mij onbekende bran, die de
regels 10-11 van Borbonius vervangen (of vervingen ?). Regel 15 lijkt een vrije
weergave van de slotregel van het Latijnse sonnet. Merkwaardig is dat ook in dit
gedicht op een plaats eerder Petrarca's tekst dan de vertaalde model lijkt te hebben
gestaan, in dit geval dwingender dan bij Helaes wat is 't ?... : regel 7 immers
vindt geen equivalent in Borbonius' tekst, maar wel bij Petrarca, ze lijkt een vrij
nauwkeurige weergave van regel 10 : e bramo di perir, e cheggio aita.
Heeft (in beide gevallen ?) naast het gedicht dat Roemer Visscher zich had
voorgenomen te vertalen, een Italiaanse Petrarca-tekst gelegen ?
259

In welke edities, op welke wijze de Amsterdamse dichter kennis heeft genomen
van Grevins (en Borbonius' ?) tekst, zal wellicht nooit met zekerheid bekend
worden. Misschien heeft het feit dat Grevin een tweetal Emblemata-bundels, van
Hadrianus Junius, en van Sambucus, in het Frans heeft vertaald, die beide in
1567 tijdens Grevins korte verblijf aldaar, bij de Antwerpse drukker Plantin zijn
uitgegeven, Roemer Visschers aandacht op de (ook als medicus) beroemde
Hugenoot gevestigd ?
In elk geval, mi ). lijkt zeker dat diens Petrarca-vertaling de bron van Roemer
Visschers Helaes wat ist ?..., en waarschijnlijk dat Borbonius' sonnet op een of
andere wijze het voorbeeld voor zijn Pace-non trovo-versie is geweest.
Zo is thans – na Foncke's lezing en het artikel in dit tijdschrift van J. C. Arens,
waarin hij voor de Tuyters 2, 9, 18 en 21 sonnetten van Scevole de Sainte-Marthe
als voorbeelden heeft aangewezen (jaargang IX, bladz. 252-261) – het aantal
van nog niet als vertaling/bewerking herkende klinkdichten van Roemer Visscher
tot twee, to weten de nrs. 13 en 15 teruggebracht. De tijd lijkt niet ver meer dat
aan de hand van alle sonnetten van Tesselschade's vader, met hun voorbeelden,
zijn vertaaltechniek kan worden bestudeerd.
juni 1976
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P. E. L. VERKUYL

DE IMPOSTERIBUS FRACTIBUS
Het is in de letterkundige wereld gewoonte om literatoren van zekere betekenis
na verloop van tijd te herdenken ; daarbij wint de herdenking aan betekenis naar
de mate van de tijdsruimte, die er is verstreken tussen de laatste ademtocht van
de memorabele auteur en het ogenblik van herdenken. Uiteraard is 25 jaar al een
aanvaardbare tijdsruimte, 50 jaar is meer dan het dubbele waard en een herdenking na een eeuw kan eigenlijk pas goed de waarde van de auteur bepalen.
Meestal pleegt men het gehele oeuvre van de gestorven literator in beschouwing
te nemen. Hetzelfde geldt voor een boek of een tijdschriftartikel : er is geen
enkel bezwaar om de schijnwerper daarop te richten voor een herdenking.
Met de bedoeling kennis te nemen van de literaire produktie voorkomende in
tijdschriftjaargangen van voor 1880, bladerde ik het tijdschrift Euphonia door,
dat heeft bestaan van 1876 tot 1879. Daarna was er blijkbaar voor dit weekblad,
gewijd aan letterkunde en welsprekendheid voor Noord- en Zuid-Nederland,
geen plaats meer. Ik kwam daarin geen grootse scheppingen tegen, doch wel een
korte boekbespreking die mij het bestuderen waard scheen. Ik bedoel hier de
recensie op pagina's 2 en 3 van nummer 7 van 13 mei 1876 van genoemd weekblad onder de titel Vroeg geknakt, geschreven door Paulus van der Veen uit
Sint-Maarten. Weliswaar komt zijn naam in de Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letterkunde van Jan ten Brink niet voor, maar daarom behoeft men
Van der Veen niet te verachten.
Ik stel mij hem voor als een jong onderwijzer, die leiding gaf aan de eenmansschool te Sint-Maartens Vlotbrug, die daar zijn vrije uren vulde met letterkundige
arbeid, hopende dat deze de aandacht zou trekken van de goden op de nederlandse zangberg. Lang had hij gewacht op een verzoek om medewerking aan een
literair tijdschrift zonder enig resultaat, tot eindelijk de beurtschipper hem een
klein pakketje bezorgde, afkomstig van de redaktie van Euphonia, houdende een
exemplaar van een boeksken, getiteld Vroeg geknakt van een zekere Holdena,
alsmede een uitnodiging om dit werkje te bespreken. Hij deed dit gewetensvol,
zoals de lezer van nu uit de hieronder geplaatste boekbespreking 1 kan opmaken.
1 Bovengenoemde tekst van de boekbespreking van Vroeg geknakt volgt hieronder :
De vroolijke Clara van Ransberg, die buiten haar weten, door den 17-jarigen Willem
Bonna bemind wordt, beantwoordt de liefde van zekeren student Eduard Cone. Willem
openbaart haar zijne liefde te laat. Met Eduard wordt zij in den echt verbonden en Willem...
verdrinkt zich in de Noordzee. Ziet daar den inhoud van bovengenoemd boeksken. Het
idee is ongetwijfeld verre van nieuw. Inkleeding en uitwerking laten zeer veel te wenschen
over, ja ontbreken schier geheel en al, getuige de geringe omvang van het werkje.
Moet ik van de karaktertekening toch iets zeggen, dan ache ik die van Clara goed geslaagd.
Zij is een vroolijk, los, zorgeloos kind. Dat is natuurlijk. Willem daarentegen is een
belachelijk figuur. Of maakt een verliefde schooljongen, die op een mooien dag gaat
spreken van den tijd als alles laal en naakt' zal zijn en `nergens, nergens een plaats waar
de vermoeide rust kan vinden' geen potsierlijken indruk ? (bl. 6). Bovendien schrijft
Willem ellenlange droomen, waarin een fee verschijnt en ook een oud man, die vertelt,
dat hij de dood is. Voorts zit onze held 's nachts voor een open venster te mijmeren, zucht
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Mag de vorm van de bespreking wellevend heten, zoals men dat in SintMaarten pleegt te doen, de inhoud is meedogeloos en deze schrijnende tegenstelling maakt het boekje een herdenking waard. De uitvoerigheid van de recensie
is een gelukkige omstandigheid, want het blijkt moeilijk, ja onmogelijk het boekje
zelf in handen te krijgen. Uiteraard heb ik nasporingen gedaan om de volledige
tekst te bemachtigen. Zo heb ik allereerst de Centrale Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek geraadpleegd, maar dat leverde niets op, zomin als enkele
bezoeken aan omvangrijke bibliotheken dit deden. Na deze teleurstelling te
hebben geincasseerd, raadpleegde ik Brinkman's cumulatieve catalogus en toen
die evenmin bescheid kon geven, bleef nog de mogelijkheid bestaan, dat het
boekje als particulier drukwerk niet in de handel was gebracht, zodat het ook
niet in openbare verzamelingen was terecht gekomen. Mogelijk was het werkje
door deze of gene belangstellende voor zijn prive bibliotheek verworven. Daarom
plaatste ik een advertentie in het Nieuwsblad voor de Boekhandel, waarin ik om
een exemplaar verzocht van Vroeg geknakt. Maar ook deze verwachting werd
geknakt.
Intussen had mij een argwaan bekropen. Niet dat deze bijzonder diep ging
– mijn vertrouwen op Paulus van der Veen bij Sint-Maarten was ongeschokt –
maar die gaf me toch de gedachte in, dat ik iets meer te weten moest zien te
komen over de persoon van J. Holdena. Ik besloot een onderzoek naar zijn
persoon en antecedenten in te stellen en richtte mij daartoe allereerst tot het
Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, waar men een uitgebreide
verzameling familie-advertenties bezit. Hier wachtte mij een welhaast smartelijke
ondervinding : ik moest daar vernemen, dat de naam Holdena hier te lande
nooit door iemand was gedragen. Hieruit volgde weer, dat ik de naam als een
schuilnaam moest beschouwen, een schuilnaam die in het eerder genoemde boek
van Ten Brink echter niet voorkomt en ook elders niet wordt vernoemd of
verklaard. Aan mij dus de plicht tot opheldering. Ik zou nooit tot oplossing
van het raadsel gekomen zijn, wanneer ik niet ineens bemerkt had dat
de eigennaam Holdena in drie stukken uiteen kon vallen, n.l. Hold en a
op zijn 18e jaar alreé nadat zijn liefde hopeloos is gebleken : 'o, mijn God, ik heb gestreden ( !!) en geleefd voor haar, alleen voor haar ! Zij was mijn hope, mijn lust, mijn
alles !' (p. 22) en verdrinkt zich tenslotte in de Noordzee, waarboven de over het water
voortschietende zeemeeuwen, schrille, wanhoopige kreten uit (p. 39), waar is de jongen, die
zoo handelt ? Een achttienjarig teleurgesteld minnaar denkt veeleer als Karel, Willems
vriend en vertrouweling : 'Er zijn meisjes genoeg.'. Willem Bonna is een onmogelijk ventje,
wiens wedergade men in het werkelijke leven, goddank, te vergeefs zoekt. Voor het overige
is Vroeg geknakt in lossen stijl geschreven en laat zich dus in zooverre gezellig lezen.
Dienaangaande een enkele vraag.
Mag men spreken van water dat `uitgespreid' ligt tusschen de zacht glooiende duinen
en heuvels ?
Kunnen liederen gezegd worden 'met wonderbare pracht' te weerklinken ? Mij dunkt de
schrijver zal niet aarzelen beide vragen ontkennend te beantwoorden. Mocht de beer
Holdena ons nog eens iets ten beste geven dan wenschen wij, dat het nieuwer, gezonder
en frisscher zij. De tijd voor historietjes als Vroeg geknakt is al lang, erg lang voorbij.
door P(aulus) van der Veen te St. Maarten.
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en dat die a de verkorting was van het woord „anderen". Deze trucage
kan dan zijn gebrouwen door heel jonge mensen die het misschien wel grappig
hebben gevonden naast de toentertijd bekende dichteres Holda een dichtend
manspersoon op te roepen, genaamd Hold. Nu zullen in dat tijdsbestek wel meer
van zulke jeugdige grappenmakers geleefd hebben, maar de keuze wordt beperkt,
wanneer een van hen een publicerende relatie bezit in de persoon van Betsy
Perk. Er is een treffende band tussen Jacques en zijn „lief tantetje", die regelmatig placht te publiceren in Euphonia. Dit merkwaardig vrouwspersoon, waarover Wim Zaal ons zo degelijk en vermakelijk heeft ingelicht, was bereid tot
elke stap wanneer deze tot voordeel strekte van haar geliefde neef. Is het auteurschap van Perk in dit geval ontwijfelbaar, dan behoeft men voor de mede-schrijvers niet ver te zoeken. Jacques was als leerling van de Amsterdamse hbs
natuurlijk lid van de schoolclub Kennis Ons Doel, die juist in die jaren een
grote bloei doormaakte. Tot de medeleden van die club behoorden behalve
Jacques Perk o.m. diens vriend en klasgenoot Frank van der Goes en andere
scholieren, zoals Willem Kloos en Jan Beckering, eveneens vrienden en klasgenoten. Bij het verschijnen van de recensie van Paulus van der Veen was Willem
enkele dagen tevoren zeventien jaar geworden en had twee maanden daarvoor,
in maart 1876 – een eeuw geleden dus – enkele zeer felle gedichten geschreven,
waarin hij Adriaan Lind, club- en schoolgenoot aanvalt, een aanval die door deze
even scherp werd geriposteerd. Dit dichterlijk duel is in handschrift bewaard
gebleven en onlangs in druk verschenen.
Jan Beckering, met Kloos een van de beste leerlingen van de school, placht
eveneens poèzie en proza te schrijven, maar dat is niet bewaard gebleven. Hij
was van de vier genoemden de jongste en op dat ogenblik zestien jaar. Van
Van der Goes, die al zeventien, was, ken ik geen jeugdwerk, hoewel hij waarschijnlijk vroegtijdig schrijvend bezig was. Perk was van het viertal toen de
meest schrijflustige, dit naar voorbeeld van zijn vader, die altijd schrijvende
was, zij het dan weinig literair.
Dit viertal, deze Hold-company, zou tezamen kunnen zijn opgetreden als
J. Holdena. Heeft Perk vermoedelijk het meeste werk gedaan, ook de drie anderen hebben een aandeel geleverd en zullen een aanwijzing omtrent hun auteurschap in het totale pseudoniem hebben gewenst. Wat ze samenbracht was de
lust tot mystificatie en tot parodieren van de tranenrijke, romantiekerige letterkunde dier dagen.
Het is mogelijk de initialen van de andere jongens in het woord Hold terug
te vinden. Daarvoor moet men dan wel zeventien jaar zijn of zich als ouder mens
herinneren wat zeventienjarigen naast ernstige zaken aan kinderlijk lijkende
bezigheden verrichten ; kinderlijk lijkend, omdat deze bezigheid naar de vorm
kinderlijk is, maar qua inhoud getuigt van volwassenheid. Het spel is namelijk
het samenstellen van een woord, b.v. een eigennaam, door de aanwezige letters
alle een plaats te laten opschuiven dan wel terugschuiven. Op deze grondwet is
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afwijking van de regel toegestaan, immers „de ware vrijheid luistert naar de
wetten", zoals de dichter zegt.
Wil men nu de oorspronkelijke naam terugvinden, dan moet men tenminste
de medeklinkers H, L en D anti-alfabetisch terugschuiven. Het resultaat hiervan
vormen de consonanten G, K en B (de C mocht immers worden overgeslagen).
Aan deze drie medeklinkers moest nog een klinker worden toegevoegd, wilde
de nieuwe naam uitspreekbaar zijn. Door de P. van Perk niet vooruit te schuiven,
maar een letter terug te dringen verkreeg men een 0 die de eigennaam Hold
realiseerde. Dit was zoals gezegd een bekende eigennaam. Deze naam vormde
immers een mannelijke tegenhanger tot die van de dichteres Holda, die in
datzelfde jaar 1876 een bundel Das Hohelied liet verschijnen ; zij werd niet door
Holdena bewonderd. De G moet die van Van der Goes zijn, de K die van Kloos
en de B die van Beckering. Tot de andere heeft stellig behoord Adriaan Lind
bovengenoemd. Toen dit boeiende spel van letters schuiven zijn afronding had
gekregen, was er dus een auteur die niet bestond, maar dat is meer gebeurd, zoals
dr. J. Presser heeft aangetoond in zijn dissertatie De Tribus Imposteribus (1926),
maar er was wel een samenvatting van de niet bestaande roman, een samenvatting
die wel heel overdreven aandoet. Mag men daarop aanmerkingen maken, er zijn
samenvattingen te geven van bestaande toneelstukken (ik zal geen namen noemen) uit vorige eeuwen, die net zo warrig en ongeloofwaardig zijn : de waarde
van een samenvatting is geen criterium.
Om zich nu het genoegen te verschaffen gedrukt te worden en zich gedrukt
te zien, zij het met een bedrukt en drukkend relaas, wendde de company zich
bij monde van Jacques tot diens tantetje, die met haar gezag van de redacteur
van Euphonia, de heer M. A. Sipman, gedaan kreeg dat een bespreking van het
boek Vroeg geknakt door Paulus van der Veen in zijn blad werd opgenomen.
Op dit punt gekomen zijnde, moet de vraag rijzen, of de ondertekenaar van
de recensie Paulus van der Veen werkelijk een eerzaam dorpsonderwijzer was,
dan wel een schuilnaam, hetzij voor de vier bedriegertjes, hetzij voor lief tantetje,
die zich bereid had verklaard am aan de samenvatting een kritiekje toe te
voegen. Het ligt in de rede te veronderstellen, dat de jongelui hun afkeuring
van het gepersifleerde letterkundige genre willen versterken door de toevoeging
van een afwijzende kritiek, die overigens zachtzinnig van inkleding kon zijn. Ze
zullen dit toch niet aan een ander hebben willen overlaten. De hulpvaardigheid
van Betsy Perk, bekend feministe, had overigens de bijbedoeling de redacteur
van Euphonia, een man, een figuur te doen slaan. Daarvoor moest het bedrog
natuurlijk uitkomen, doch ik heb niet kunnen achterhalen of dit is gebeurd.
Daargelaten de wat magere inhoud, meen ik te mogen stellen, dat de reconstructie een bescheiden gebeurtenis aan het licht heeft gebracht, die een nog
bescheidener letterkundige, herdenking waard is. Want wie Holdena ook was of
waren, wat er ook is geschreven (misschien was er zelfs oorspronkelijk meer),
wat de groep ook niet heeft geschreven, wat er in Sint-Maarten is gebeurd of niet
gebeurd. Welk Sint-Maarten is bedoeld, dat in Noordholland ofwel het gelijk264

namige eiland in de West – het is een debuut van een of van vier iemanden, die
dit vreemde en vreemdsoortige verhaal Vroeg geknakt hebben opgesteld en
gepubliceerd. Er moet veel bij dit werk zijn gelachen, allereerst omdat het genre
van het droeve, onwaarschijnlijke verhaal bier werd gepersifleerd en omdat het
zeker mogelijk was dat onnozele lezers erin zouden lopen. Verder kan elk van
de leden van het groepje model hebben gestaan voor een personage uit de
samenvatting, zulks tot hilariteit van de anderen.
* * *

Het verscholen debuut van Holdena, nu een eeuw geleden, is – het is hierboven al aangestipt – geen gebeurtenis van groat literair belang, maar geeft met
enkele andere van diergelijke gebeurtenissen uit de jaren 1876-1880 aan, dat er
onder jonge mensen uit Amsterdam, die vriendschappelijk met elkaar omgingen,
in letterkundig opzicht iets broeide. Wat daaruit te voorschijn kwam aan creatief
werk, was bij twee van hen, nl. Perk en Kloos, al vrij spoedig na de Holdenascherts van betekenis. In latere jaren (maar wanneer precies ?) heeft iemand of
hebben gelijkgezinden (maar wie ?) de benaming „Beweging van Tachtig"
ingang doen vinden. Deze toedracht doet in onze tijd, die wat meer afweet van
het leven en schrijven van de Tachtigers voor 1880 dan vorige generaties deden,
bevreemdend aan. Immers, de beweging in de geesten van de Amsterdamse
scholierenvereniging in 1876, die aantoonbaar is, maakt hun geestelijke situatie
in het jaar 1880 wel begrijpelijker : Tachtig is niet uit de lucht komen vallen,
maar is de ontwikkeling van een proces van rijping, dat al enkele jaren eerder
had ingezet. Opmerkelijk is, dat een van de karakteristieken van Holdena,
namelijk de zucht naar mystificatie, Tachtig steeds is bijgebleven : men denke
aan de Julia, aan de Grassprietjes, de Lieven Nyland-affaire en aan Vincent
Hainan.

Het is niet te achterhalen wat ieders aandeel in de totstandkoming van samenvatting en bespreking van Vroeg geknakt is geweest, maar wel is bekend, dat de
19e-eeuwse letterkunde tenminste een gedicht heeft opgeleverd, waarin, zoals in
Vroeg geknakt, verdrinking het onderwerp is, namelijk een vers van Heinrich
Heine, die door Willem Kloos zo zeer werd bewonderd. Zo ongewoon was het
onderwerp van de roman voor hen dus niet, maar wel is waar, dat de vormgeving bijzonder vreemd genoemd moet worden en ook, dat van de vier debutantes er drie vroeg geknakt zijn.
Op een verbijsterende wijze is het thema van het schertsverhaal voor de
jongste van het viertal, Jan Beckering, werkelijkheid geworden. Hij is ruim een
jaar na de Holdena-publikatie door verdrinking om het leven gekomen. Het
was een jongen met grate talenten, die bepaald een bijzondere plaats in de
maatschappij had kunnen bereiken. Vier jaar later overleed Jacques Perk, 22 jaar
oud ; wetenschappelijk was hij bepaald de mindere van Beckering en Kloos, maar
in creatief opzicht mocht men veel van hem verwachten, zoals uit zijn gepubliceerd werk ook is gebleken. Volledigheidshalve vermeld ik hier, dat hij nog een
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keer en toen onder zijn eigen naam aan Euphonia heeft meegewerkt door het
afstaan van een gedicht Blauwtjes loopen in 1879. Zes of zeven jaar later kreeg
het uitzonderlijk dichterschap van Willem Kloos, die toen nog geen dertig jaar
was, een zo gevoelige knak, dat dit nooit meer hersteld is, al heeft hij een hoge
ouderdom bereikt. Slechts van Frank van der Goes kan men niet zeggen, dat
hij vroeg geknakt is, maar hij is juist degene over wiens oudste werk weinig
bekend is. Met de vroegtijdige ondergang, hetzij lichamelijk hetzij geestelijk,
van sommige Holdena's heeft de Nederlandse letterkunde een groat verlies
geleden. Het is daarom zo teleurstellend deze herdenking van een kluchtig
bedoeld bedrog in mineur to moeten beeindigen.
's-Gravenhage, juni 1976
Hubert MICHAEL
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BOEKBEOORDELINGEN
Het abel spel `Gloriant van Bruuysivijc' en 'De Buskenblazer' na volghende,

uitgave Klassieken Nederlandse Letterkunde, Tjeenk Willink/Noorduyn,
Culemborg, 1976. Inleiding en aantekeningen bij de tekst door dr. G.
STELL1NGA.

Een herdruk van het abel spel van Gloriant moet zeker gewettigd heten. Het
unieke werkje verschijnt regelmatig op de literatuurlijst van studerenden, dus
moet het gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Bovendien is er gedurende de laatste
15 jaar nogal wat over de abele spelen geschreven, dat het zicht op hun onderlinge samenhang, hun struktuur, hun mogelijke wijze van opvoeren verhelderd
of verdiept heeft.
De gedachte dat abel spel en sotternie een eenheid vormen en dus tezamen
behoren uitgegeven te worden – een gedachte die al ten grondslag lag aan de
eerste druk (1960) – is aangehouden. Mijns inziens terecht. Uit de tekst blijkt,
dat er een samenhang heeft bestaan. Niet alleen staan Gloriant en De Buskenblazer onder hetzelfde nummer in het Hulthemse handschrift (nr. 205), maar
bovendien kondigt het laatste vers van Gloriant de sotternie aan, zodat moet
worden verondersteld, dat er slechts een gering tijdsverloop was tussen de
opvoering van het abel spel en die van De Buskenblazer. En op een inhoudelijke
relatie heeft men overigens ook al eens gewezen. Stellinga benadrukt de samenhang van beide stukken en neemt een fotokopie op van de aansluiting tussen
de twee.
Behalve de inleiding, waarop we nog terugkomen, verzorgde Stellinga een
literatuuropgave van de komplete uitgaven der abele spelen en sotternieen, van
afzonderlijke Gloriant-uitgaven – met en zonder de sotternie – en van een aantal
beschouwingen die betrekking hebben op de abele spelen in het algemeen of op
Gloriant in het bijzonder. Dit aantal nummers sekundaire literatuur zou wel
uitvoeriger kunnen zijn.
De inleiding geeft de lezer een kijk op de voornaamste problemen rond de
abele spelen en Gloriant. Het is duidelijk dat S. geworsteld heeft met de vraag,
waarmee iedere uitgever van teksten wordt gekonfronteerd : Voor welk publiek
is deze uitgave bedoeld, voor scholieren of voor `studerenden' ? Mijn kritiek op
de inleiding hangt samen met de wijze waarop S. zich ter beantwoording van
die vraag opstelt, al doet hij dit impliciet. De inleiding geeft namelijk te veel
voor scholieren en te weinig voor studenten en toch is er aan beide kategorieen
gedacht. Dit betekent nog niet, dat er voor studenten niet veel wetenswaardigs
in de uitgave te vinden zou zijn, integendeel. Maar ten aanzien van de personen-, de tijds-, de plaats-, de motievenstruktuur, van de opvoeringsmogelijkheden vindt de student weinig of niets.
Er zijn trouwens zaken die voor elke lezer/gebruiker meer diepgaand behandeld hadden kunnen en moeten worden. Terecht laat S. over bepaalde kwesties,
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zoals bijv. het auteurschap der abele spelen, verschillende standpunten horen.
Maar er zijn feiten waar men niet omheen kan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
`hoofsheid' in Gloriant en het verband tussen die `hoofsheid' en de thematiek
van het stuk. Zelfs als we de termen `gherechte minne', als in v. 390 en v. 840,
vertaalt met `oprechte liefde', evenals `rechte minne' in v. 587, zoals S. doet,
dan blijft de lezer toch nog zitten met bijvoorbeeld de volgende plaatsen :
v. 241 (Florentijn tot Rogier)
Ende hoert ende merct ende swycht ende heelt...
v. 308

nu soe moetti

310 draghen enen hoveschen mont
Wat ghi hoert ende wat ghi siet,
Dat en seldi voerder vertrecken niet...
v. 568 Ay god, hoe sere mi die minne leert
Hovescheit, dat vindic nu wel.
Mijn herte stont tot alien vrouwen fel,
Eer is minnende wert die scone.
Maer nu spannen alle vrouwen crone
In mijn herte etc.

1k haal enkele van de voornaamste plaatsen aan en doe dit om mijn bedoeling
duidelijk te maken. De termen lovesch' en `hovescheif worden gebruikt en nog
een aantal andere termen die er onmiddellijk mee samenhangen. Bovendien wordt
er verwezen naar begrippen en opvattingen die er niet van losgedacht kunnen
warden.
Nu wil ik uiteraard allerminst beweren – evenmin als ik dit in vroegere diskussies gemeend heb – dat ander loofsheid' en wat ermee samenhangt, zou
moeten worden verstaan, wat men in kringen rondom Marie de Champagne in
de 12e eeuw daaronder verstond. Ook niet, dat `hoofsheid' hier hetzelfde zou
zijn als in de Walewein of in een andere Arthurroman. Maar ik zou door een
analyse van de tekst van Gloriant wel willen trachten te achterhalen, wat lovesch'
in dit spel betekent, gezien de kontekst, de gedragingen en reakties van de
figuren etc. Bovendien zou ik wel willen weten, wat voor een rol die `hoofsheid'
heeft in de thematiek, en – als het zou kunnen – welke relatie ze heeft tot de
hoofsheid van de 12e, 13e eeuw. De lezer/gebruiker heeft wel enig recht op
een opinie van de inleider terzake van een voorname kwestie als deze.
Sprekende over wensen : Stellinga wijst op p. 6 onder 6. de theorie van het
ontstaan van het wereldlijk toneel uit het geestelijk af. Hij heeft daarin volkomen
gelijk, maar men zou willen horen, dat hij hier een verouderde opvatting bestrijdt,
die zelfs geheel en al onvermeld zou kunnen blijven, ware het niet, dat ze bij
Van Mierlo in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, II, Antwerpen's-Hertogenbosch, z.j. voorkomt.
Ook zou men een adstruktie wensen bij 'Het lijkt wel of er invloed van de
burgerlijke kunst aanwezig is'. (p. 13 onder 11.) Als door S. aangehaalde zegs268

wijzen komen immers al voor in veel oudere literatuur, met name in Vanden Vos
Reynaerde, maar ook bijvoorbeeld in Veldekes Servatius. Afgezien daarvan zou
het vreemd zijn, als er in de abele spelen geen invloed van de burgerlijke kunst
aanwezig was. En zijn de abele spelen zelf mogelijk geen voorbeelden van
`burgerlijke' kunst ?
Nog een enkele opmerking : na Hope Traver op p. 23 leze men in plaats
van `zijn' en `hij' steeds `haar' en `zij'.
Een bijzonder woord van lof tenslotte voor de uitvoerige overzichten van de
scenes en de toneeltechnische gegevens en voor de behandeling van de sotternie.
De aantekeningen bij de tekst zijn uitvoerig en getuigen van een groot vakmanschap, maar ze gaan aan hetzelfde euvel mank als de inleiding : er is niet op
een bepaald publiek gemikt en dit betekent, dat er nu eens aan deze en dan weer
aan die gebruikers is gedacht. Een enkel voorbeeld. In de aantekeningen aan de
voet van p. 37 (prolong) `gode' : de -e is een oude derde-naamvalsuitgang de
-e in hertoghe, 9, behoort tot de stam.' Dit zal voor studenten bedoeld zijn. Maar
de aantekeningen laten hen dan wat de vele andere naamwoordsuitgangen op -e
betreft, volkomen in het duister tasten. Hetzelfde geldt voor syntaktische konstrukties : sommige worden verklaard, vele andere niet.
Men leze op het titelblad niet `na volghende', maar `na volgende'.
Nijmegen.

N. WI JNGAARDS

Gebroeders, treurspel. Met een inleidende studie
door PROF. DR. K. LANGVIK- JOHANNESSEN (Oslo) en van verklarencle aantekeningen voorzien door DR. K. PORTEMAN. Standaard Wetenschappelijke
Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1975, 165 blz., prijs : 245 fr.

JOOST VAN DEN VONDEL,

Het is een uitstekend idee door deze moderne uitgave de aandacht to vestigen op
een van de mooiste en meest intrigerende treurspelen van Vondel, dat juist om
zijn moeilijke situeerbaarheid niet de bekendheid geniet die het nochtans verdient.
De formule is intussen vrij origineel : tekstbezorging en inleiding worden toevertrouwd aan verschillende personen, die er trouwens t.a.v. de problematiek niet
altijd dezelfde gedachten op nahouden, maar die team konden vormen dank zij
hun gemeenschappelijke liefde voor het bewuste treurspel.
Beginnen we met het aandeel van Dr. Porteman. De tekstweergave is goed. Ik
noteerde slechts een paar zetfouten bij vs 59 (hagelbuie, niet hagelhuie), 245
(tsidderende, niet tsidderde), 545 (bey de zoomen, niet bey zoomen) en 1629
(Dat, niet Dit). Ik houd niet zo erg van het links aligneren van een Claus die
midden in een versregel begint, het overzicht van de versstructuur wordt er
minder duidelijk door.
De verklarende aantekeningen zijn eveneens doorgaans uitstekend. Vervelend
is wel dat tal van noten ofwel op een verkeerde bladzijde staan (vb. bij vs 91 of
bij de verzen 1658-1664) ofwel naar een verkeerde regel of een verkeerd vers
verwijzen (vbb. uit de Opdracht rr. 27, 45, 60, 164, 177, 188 ; uit het spel
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zelf vs 19, 1317). Enkele noten bevatten zelf geringe spel- of drukfoutjes, zo
die bij vs 278, 990, 996, 1604 waar een regel ontbreekt, Lyckklacht vs 18. Op
een aantal plaatsen acht ik een bijkomend woord uitleg niet overbodig : Opdracht
53 (hendiadys : die ongelooflijke moederliefde) ; 70 (langhwyligh : langdurig) ;
81-82 (nocht ... rust : en ... rust niet) ; 106 (meld : duidelijk maakt) ; 124
(Vondel verbijbelst het beeld van de eik in de Alpen) ; 151 (behoudens : op
voorwaarde dat) ; 184 (naer den eisch zoals het hoort) ; 209 (voor als) ;
214 (Slaghtmaend : november) ; Inhoud 1- (de constructie van de eerste zin
dient m.i. te worden verduidelijkt) ; 20 (keeren : af te weren) ; 28 (misschien
een woord uitleg n.a.v. de eenheden) ; Spel 10 (wisse bo : zeker teken) ; 192
(geslacht van antwoord) ; 385 (bedoelt David dit niet figuurlijk ?) ; 416
(paeit bevredigt) ; 438 ('t ons doet ons dit aandoet, berokkent) ; 571 (Al
vlught het alles vlucht) ; 639 (blijkens zijn voorgaande interventie huichelt
Benajas hier duchtig !) ; 733 (leis noch te duister : is nog niet opgehelderd) ;
809 (hen : de Gabaonners) ; 911 (vergh met kracht : dwinge af met geweld) ;
1168 (me : mede) ; 1195 (ley toe : legde er zich op toe) ; 1224- (: zal, zodra
het verzadigd is, de zaak die voorbij is met andere ogen bekijken) ; 1361 (het
zal aen menschen schorten : er zullen mensen te kort zijn) ; 1545 (moet : wschl.
moge) ; 1630 (ook dat is later in vervulling gegaan, zie 1 Kon 2:26) ; 1655
(Die : David) ; 1662 (stack op : hief aan, liet weerklinken) ; 1663 (demp
bedwinge). Tenslotte zijn er een paar, zeldzame, verklaringen waarmee ik het
niet geheel eens ben : Opdracht 48 (in deze zaak, liever dan op dit punt) ; 157
(aangenaamheid, liever dan geaardheid) ; Spel 90 (de granaat„appel" is geen
appelsoort, maar een ander soort vrucht) ; 106 (akkoord, maar het woord suggereert tevens dat David Christus prefigureert) ; 402 (verderfelijke personen,
liever dan misdadigers) ; 526 (met geweld ontrukte – om hem te bevrijden, iets
nauwkeuriger dan verloste) ; 595 (stock letterlijk op te vatten, Rispe leunt er zo
zwaar op dat hij buigt) ; 645 (gevangens is een zn, geen bn) ; 662 (om deze
onrechtvaardige – zaak een schijn van rechtvaardigheid te geven, liever dan om
deze misdaad een glans te verlenen) ; 849 (niet enkel aan het hart, de uitdrukking
is bewust dubbelzinnig) 957 (wat Saul betreft, liever dan door Saul) ; 1059
(hij riskere niet iets als die wraak van Levi, liever dan spreke daar niet over) ;
1543- (m.i. slaat Gods tulband op Gods majesteit, en zijn kroon op het ontheiligde koningschap van Saul) ; 1658 (akkoord met WB : welke blaam ook God
mijn goede naam om die reden te dragen moge geven) ; 1714 (woelige, intrigerende, toch wel liever dan wrok koesterende).
Daarmee komen we aan het deel bezorgd door Prof. Langvik-Johannessen van
de universiteit Oslo, de auteur van een bijzonder oorspronkelijk en stimulerend
boek over Vondels bijbels treurspel. Liever dan over een traditionele „inleiding"
spreekt het titelblad hier over een „inleidende studie", nl. De christelijke tragiek
in Gebroeders. Terecht beschouwt de auteur deze tragedie als een mijlpaal : ze is
geinspireerd op Sofokles i.p.v. op Seneca, als (een van) de eerste in de
Europese literatuur ; daarenboven markeert ze Vondels terugkeer tot bijbelse stof
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en aldus zijn bedoeling, een chrisrelijk- aemulerend treurspel te schrijven – na de
vroege renaissance andermaal als eerste in Europees perspectief. Johannessen
heeft een eigen formule gevonden om het bestaan en de mogelijkheid van een
„christelijke tragedie" staande te houden tegen wie menen dat de ingreep van
het (verlossende) geloof of de situatie van de mens tussen goed en kwaad de
tragiek vernietigt. Voor Johannessen ligt het wezen van het tragische daar, waar
„de mens zich in een blijkbaar onoplosbaar konflikt bevindt, d.w.z. wanneer hij
drager is van een onvermijdelijke antinomie" (12). Dat feit acht hij veel
belangrijker dan de tragische uitgang. De mogelijkheid bestaat inderdaad, zelfs
bij de oude Grieken, dat het conflict via een offer, een verzoenende ingreep,
een oplossing vindt. Aldus kan men Christus een tragische figuur noemen, doordat hij de zonde van de wereld op zich neemt en de verzoening brengt. Ook na
Christus' verlossingsdaad is de tragedie nog mogelijk, in zover als de mens zijn
kruis moet dragen, met Christus „een worden in het tragisch lijden en de
verlossing daarvan" (14). Reeds voor Vondel vindt men helden als praefiguratie
van de Verlosser. In de Sofompaneas van Grotius gaat Jozef dit praefigureren
beseffen, waardoor hier sprake kan zijn van bewuste anticipatie. Daardoor,
meent Johannessen, kan dit stuk worden beschouwd als sluitstuk van een trilogie
dat de verlossing uitbeeldt (na de zonde in Adamus Exul en de verzoening in
Christus Patiens). In Gebroeders, aldus Johannessen, stelde Vondel zich tot doel,
naar deze principes van praefiguratie en anticipatie een christelijke tragedie te
schrijven. Dit wordt duidelijk wanneer men ziet hoe Vondel de bijbelse Davidfiguur in een situatie die aan de Griekse tragische situatie doet denken, heeft
omgebogen tot een christelijk meevoelende figuur. Niet de nakomelingen van
Saul, die te gronde gaan, zijn de hoofdpersonen, wel David, om wiens zielestrijd
het wezenlijk gaat in parallellie met Christus' worsteling op Gethsemane.
Johannessen onderzoekt dan verschillende vroegere opvattingen, en gaat vooral
grondig in op die van W. A. P. Smit, die hij afwijst : want hoe kan David, als
christelijke Elektra, als drager van de christelijke boodschap, in conflict komen
met Gods wil ? Johannessens eigen oplossing steunt op de waarneming dat (de)
figuren in een drama zich kunnen voordoen als afsplitsingen van de hoofdfiguur,
als factoren van diens conflict. Hij werkt deze waarneming uit tot een systeem,
dat hij dan hanteert in een concrete, diepgaande analyse van het stuk. Het
systeem komt erop neer dat de psychische totaliteit van de hoofdfiguur wordt
verdeeld in vier sectoren, een geestelijk-subjectieve, een geestelijk-objectieve, een
aards-subjectieve en een aards-objectieve. Johannessen is tot deze visie gekomen
op grond van het inzicht dat de polariteiten (of tegenstellingen) „hemel/aarde"
en „objectief/subjectier in de voorstellingswereld van de barok een belangrijke
rol spelen. Die „psycho-symbolische konfiguratie" (34) zoals Johannessen het
noemt, gaat hij als een universele sleutel gebruiken. Zo onderkent hij in het stuk
een allegorisch-symbolische bouw, waarbinnen David staat voor het geesteliiksubjectieve, dat een verzoenende synthese tot stand moet brengen, wil de persoonlijkheid niet uiteenvallen en te gronde gaan. Dit gebeurt, na confrontaties met
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Abjathar als het geestelijk-objectieve, Benajas als het aards-objectieve en de
vrouwen als het aards-subjectieve deel van Davids psyche. Zo wordt o.m. het
vierde bedrijf verklaard : de synthese is tot stand gebracht na het derde bedrijf,
wat niet wegneemt dat het te brengen offer David in zijn lichamelijke subjectiviteit nog zwaar doet lijden – gesymboliseerd in het lijden van de vrouwen.
Johannessen past zijn methode nog even toe op een paar andere stukken, en
eindigt ermee, het psycho-symbolische principe in de nabijheid te brengen van
de rederijkerstechniek met haar allegorisch apparaat, en er toepassing van te
vinden in de wereld-dramatiek, van Euripides' Hippolytos tot Grillparzers Ein
Bruderzwist in Habsburg. leder schrijver biedt echter een eigen variant van het
principe. „Vondel heeft in de geestelijk-aardse synthese op het objektief gebied
en in het gebruik van het mannelijk-vrouwelijke op het subjektieve vlak zijn eigen
variant gevonden, die het hem mogelijk maakte, voortbouwend op de tradities
van de Europese literatuur, een christelijke tragedie te scheppen" (41). Tot daar
Johannessen.
Deze inleidende studie is am tal van redenen interessant, ja indrukwekkend.
De Noorse geleerde is een uitstekend kenner van onze 16e-17e eeuws literatuur
(en van de wereldliteratuur) en van al wat er secundair over geschreven is. Hij
plaatst de verschijnselen in een ruimer geheel en weet verrassende, vaak onthullende verbanden te leggen. 1k acht het een grote verdienste van hem, te hebben
aangetoond hoe het verlossingsspel uit de middeleeuwen blijft doorwerken in een
later drama dat zich niet meer op kosmisch niveau tussen goed en kwaad, maar
op psychisch-menselijk niveau tussen geestelijke en aardse elementen afspeelt.
Johannessen gelooft in zijn opvatting en hij is buitengewoon scherpzinnig in de
verdediging ervan.
Mijn standpunt is nogal genuanceerd. Ik geloof allerminst, dat Vondel jets van
die psycho-symboliek heeft afgeweten, noch dat hij hoe dan oak bedoelde zijn
treurspel daarop te bouwen. Anderzijds is het niet uitgesloten dat Johannessen
bier een onbewust werkend, structureel principe op het spoor is gekomen. Ik
volg hem echter zeker niet waar hij de verschijnselen binnen zijn systeem dwingt
– daarover later.
Voor mij is het duidelijk dat Vondel, als bewust tragicus, treurspelen schreef
die moesten beantwoorden aan de geldende normen, of die nu op Seneca/Scaliger
dan op Sofokles/Vossius steunden. Die normen wilden dat het treurspel een
samenhangende handeling uitbeeldde, van een zekere omvang, met een zekere,
via episodes te bereiken afwisseling ; dat die handeling van verheven aard was,
vreselijkheden en hartstochten insloot, hooggeplaatste personnages aanging ; dat
die handeling liefst met een ongelukkig einde afgesloten werd ; dat er een
ommekeer in moest gebeuren ; dat ze vrees en medelijden moest opwekken. Deze
veelal formele normen brengen mee dat de renaissance- of barokauteur niet
bekommerd was om „het tragische", maar om „de tragedie". En dat de mogelijkheid van christelijke tragiek voor hem geen probleem uitmaakte : een spel waarin
een heilige via het martelaarschap te gronde gaat, blij ft voor hem een tragedie,
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en de exitus infelix blijft voor hem bestaan als objectief feit, ook wanneer er
een verheerlijkende apotheose op volgt. Aldus is het zonder meer verklaarbaar
dat de tragedie Gebroeders heet en de ondergang van de Sauliden vertoont,
terwij1 David toch onbetwistbaar de spil is van het in- en uitwendige gebeuren.
Juist omdat de tragicus uit die tij d zijn tragedie constitueerde, samen-stelde, was
het mogelijk dat de onderdelen, hoewel in een geheel verwerkt, toch een eigen,
op apart niveau eventueel afwijkende zin bleven meedragen. Zo zijn de Sauliden
in zover geen martelaars in de zin van Christus, als ze met een trotse vervloeking
op de lippen sterven – en beelden ze toch objectief een Christus-praefiguratie
uit, als ze voor de schuld van een ander moeten sterven, als zoenoffer, als dat
offer de brenger ervan pij n doet, als ze op hun calvariegang door meelevende
vrouwen begeleid worden — en wellicht zijn er nog meer van die parallelle
elementen te vinden. De bewuste tragicus Vondel was door de Gebroeders-stof
getroffen : bier kon hij uitbeelden wat het de mens kan kosten Gods wil te
volbrengen, en hoe die wil ondanks dat alles, ondanks welke antipathieke schijn
ook, toch dient te worden volbracht ; en dit via een spel dat alle elementen
bevatte welke in de Opdracht (rr. 42-78 volgens de nummering der besproken
editie) vermeld worden.
Indien er iets van Johannessens model in een drama als dit is terug te vinden,
dan kan Vondel dat er ten hoogste onbewust in hebben gelegd. Ik kan niet
geloven dat Vondel Abjathar en Benajas, Rispe en Michol in het stuk te pas
heeft gebracht, om het subjectief-geestelijke ik van David de gelegenheid te
geven tot een discussie te komen met zijn objectief-geestelijke, zijn objectiefaardse en zijn subjectief-aardse equivalent. Hij heeft willen aantonen dat David
Gods wil volgde, ook al diende dit de wraakzucht van Abjathar, ook al leek
hij daardoor de Sauliden uit eigen belang om te brengen, ook al veroorzaakte hij
daarmee leed aan leden van Sauls huis die hem dierbaar waren, ook al leek hij
daarmee op diverse niveaus een belofte te schenden. En hij heeft willen aantonen
dat David boven kleinzielige dynastieke belangen stand, door die daad voor de
Judese koning smartelijk te maken. Aldus brengt David een offer dat ook hem
zelf wel degelijk iets kost. Aldus figureert hij op een zeker niveau God die Zijn
zoon offert, aldus praefigureert hij op een zeker niveau Christus die verlossing
brengt. En tenslotte praefigureert hij Christus in zijn mensenliefde.
En toch moet ik toegeven dat ik niet helemaal ongevoelig blijf voor Johannessens psycho-symbolische configuraties, juist omdat in een drama ook het onbewuste meespeelt. Zo vindt Johannessen met zijn methode een aanvaardbare
uitleg voor het 4e bedrijf, waar andere interpretaties last mee hebben. En het
lijkt mij vrij goed met Vondels psyche overeen te stemmen, wanneer Johannessen
de dichter tot een synthese laat komen, waarin onder de druk van geestelijke en
aardse objectiviteit de readies van de aardse subjectiviteit moeten wijken ; of,
wanneer dat niet het geval is, de synthese, d.i. het te boven komen van het
tragische conflict, mislukt. Al is daarmee nog niet verklaard waarom het in het
ene geval wel en in het andere niet tot synthese komt.
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In de hoop een duidelijker inzicht en een zekerder oordeel te verwerven, heb
ik nog een ander werk gelezen waarin de Noorse hoogleraar zijn methode
demonstreert : Im Namen kaiserlicher Majestiit. Zur inneren Handluzzg in Grillparzers „Ein Bruderzwist in Habsburg" (Wenen 1975). Het configuratie-schema
wijkt hier uiteindelijk sterk van dat bij Vondel af. Het subjectief-aardse ik wordt
niet door een vrouw uitgebeeld, maar door de natuurlijke zoon van de hoofdfiguur, keizer Rudolf II. Het objectief-aardse omvat de enige vrouw in het stuk,
plus haar vader en de burgers waartoe hij behoort, maar ook met inbegrip van
de kamerheer van de keizer. Het objectief-geestelijke ik omvat eveneens verschillende, ditmaal strijdige figuren, nl. de katholieke bisschop in wie de keizer de
ziel van de tegen hem gerichte intriges ziet, plus de protestantse hertog van
Brunswijk, een van 's keizers getrouwen. Het opmerkelijkste is nu, dat het
subjectief-geestelijke ik niet alleen door de hoofdfiguur vertegenwoordigd wordt,
maar tevens door al de andere Habsburgers, die, tegen de keizer in vaak, op
eigen macht uit zijn. Aldus wordt het subjectief-geestelijke ik niet alleen geconfronteerd met de andere sectoren van de psyche, maar is het op zich in ten
minste vier onderling strijdende tendensen verdeeld... Dit lijkt zeker bevreemdend. Toch mag het niet zomaar verworpen worden. Het is wellicht een pluspunt
dat de configuratie de romantische ik-splitsing zo duidelijk tot uiting brengt.
Ook acht ik het in se aanvaardbaar dat hier in het aardse het subjectieve het
objectieve tracht te onderwerpen, terwij1 bij Vondel het objectieve het subjectieve
tot reden tracht te brengen.
En toch heeft Johannessens methode intussen een aantal vraagtekens opgeroepen, die mij zeer sceptisch maken.
1. Wie is juist het object van de psycho-symbolische uitbeelding ? Nu eens
lijkt het de hoofdfiguur te zijn, dus David resp. Rudolf II. Dan weer wordt er
op z'n minst een verband gesuggereerd met de auteur zelf, dus Vondel resp.
Grillparzer. Ik kan het mij als zinvol voorstellen in David een projectie te zien
van Vondel zelf, die beseft zijn opstandigheid of zijn gehechtheid aan het oude
te moeten prijsgeven, wat het ook koste. En dat Grillparzer in zijn Habsburg-stuk
onbewust de gespletenheid van zijn romantisch ik heeft uitgebeeld. Maar dat
het in hetzelfde stuk am afsplitsingen van Rudolf II zou gaan, lijkt mij minder
overtuigend. De keizer vindt enerzijds vrede in een verzakend, vroom isolement
– hoe kan zijn innerlijke ontwikkeling dan meteen warden weergegeven in het
verschrikkelijke losbarsten van de Dertigjarige Oorlog ? Hoe moet de toeschouwer
anderzijds aanvoelen dat, wanneer de criminele Don Cdsar . na de moord op
Lukretia zijn verdiende loon krijgt, hier eigenlijk jets gebeurt dat voor het
exemplarische ik noodlottig is, nl. de vernietiging van het subjectief-aardse ik ?
2. Wat wordt nu eigenlijk voorgesteld in het psycho-symbolische schema ?
Voor Gebroeders houdt Johannessen de Sauliden erbuiten, omdat het „alleen
de volmaakte eenheid van de menselijke totaliteit laat zien" (34). In het schema
van Ein Bruderzwist in Habsburg daarentegen warden alle figuren opgenomen,
ook degene die de menselijke totaliteit zichtbaar doen uiteenspringen ; de uitleg
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bij Gebroeders geldt hier dus niet ? Voor Konig Ottokars Glfick und Ende wordt
eerst een schema voorgesteld waarin de hoofdpersoon zelf niet eens voorkomt,
maar dan „Im eigentlichen dramatischen Geschehen muss jedoch das Schema
anders ausfallen" (B 176) en meteen wordt ons een ander voorgeschoteld. Voor
Sappho zijn er twee, waarin de hoofdpersoon niet, zoals anders altijd, het
subjectief-geestelijke, maar het objectief-geestelijke vertegenwoordigt ( ?). In
Medea wordt Jason het subjectief-geestelijke en komt de titelfiguur op de plaats
van het subjectief-aardse te staan. In Euripides' Hippolytos vormen de titelfiguur
(s-g), Artemis (o-g), de voedster (s-a) en Aphrodite (o-a) „gemeinsam die
gebrochene menschliche Totalitat Phadras" en „Phadra selbst spielt teils in dem
einen, teils in dem andern Bereich des Subjektiven, je nachdem die Situation es
erfordert" (B 23). Ik kan niet meer volgen. Aldus verklaar je om het even wat.
3. Sprongen als die van het ene naar het andere schema in KOnig Ottokars
Gluck und Ende maakt Johannessen in zijn demonstratie voortdurend. De hele
bespreking van Ein Bruderzwist in Habsburg door heb je de indruk dat Lukretia
het ideaal van het subjectieve ik, de kern van dat ik moet voorstellen. Maar in
het schema neemt ze plots, met een pirouette, plaats in het objectief-aardse,
naast een waardige figuur als Kammerer Wolfgang Rumpf... En je vraagt je
af in welke poespas je belandt als, voor hetzelfde stuk, naast de afsplitsingen
van de totaliteit der psyche, het arme subjectief-geestelijke ik niet alleen uit
Rudolf II blijkt te bestaan, maar op zijn domein ook de trouwe broer Leopold,
de halftrouwe Ferdinand en de ontrouwe Mathias moet dulden, als evenveel
afsplitsingen van de onaardse machtsdrang die Rudolf II zou bezielen, hoewel
Rudolf zelf verzaakt en als een vrome dweper sterft. Het gaat lijken op het
systeem der sub-atomaire deeltjes ! Misschien is dat alles zinvol voor het doorzicht van een logisch sterkere geest, maar voor mij overheerst de indruk dat
Johannessen er niet voor terugschrikt de feiten naar zijn hand te zetten, in een
verward en verwarrend betoog met voortdurende standpuntwisselingen en cirkelbewij zen.
4. Ook voor Gebroeders kan ik vaak niet volgen. In het derde bedrijf zou het
subjectief-aardse overwonnen en in de eenheid geintegreerd worden. Maar de
vrouwen leggen zich nergens bij Davids beslissing neer. Ze hebben de indruk
bedrogen te zijn en Rispe zal bij de lijken blijven tot ze begraven worden – en
dat zal pas gebeuren wanneer het geregend heeft, en zover zijn we aan het einde
van het stuk nog lang niet. De vraag is zelfs of het iiberhaupt wel tot een
synthese komt, gezien de vloek van de Gebroeders, die rampen voorspelt welke
uitkomen getuige de bij bel.
Kortom, ik vraag mij af of Johannessen er niet beter aan zou doen, af te zien
van de drang om zijn psycho-symbolische configuratie tot systeem te verheffen.
Hij is een zeer fijn lezer van de „innere Handlung" van een drama, en zijn
afsplitsingstheorie leidt tot vele mooie vondsten. Maar Interpretation en Hineininterpretation liggen hier toch te dicht bijeen. Is het niet mogelijk, in plaats van
die afsplitsingen grof en daarenboven abstract te compartimenteren in vier secto275

ren, voor ieder stuk afzonderlijk na te gaan wat ze, concreet-psychologisch
kunnen voorstelen ? Dan zullen die afsplitsingen een eigen status verwerven en
niet meer tussen twee of meer vooraf gegeven sectoren staan aarzelen. Zo'n
concrete differentiatie zou gepaard moeten gaan met een duidelijker vastlegging,
of een duidelijker onderscheiding, van het object der psycho-symbolische uitbeelding : de hoofdfiguur van het stuk (binnen het stuk of als exempel) of de
auteur. 1k vermoed dat een bijprodukt van zo'n operatie zou kunnen zijn dat we
beter gaan begrijpen waarom het in het ene stuk wel en in het andere niet tot
een synthese komt.
Misschien zit er in Johannessens schema nog een – totaal andere – mogelijkheid.
De gang van een drama, volgens zijn model, waarbij in het begin het evenwicht
verstoord is, en dit op een of andere wijze, b.v. door een offer, hersteld moet
warden, heeft mij doer denken aan bepaalde modellen die trachten de basisstructuur van de narratie te vinden. Ook is er misschien enige verwantschap te
ontdekken tussen Johannessens vier sectoren en het logisch vierkant waarmee
zulke modellen opereren. Ik ben onvoldoende bevoegd om uit te maken in hoever
het hier om een wezenlijke overeenkomst gaat, of in welke mate zulke benaderingen iiberhaupt als geslaagd mogen worden beschouwd. Voor zover ik het kan
zien blij ft het gevaar van zulke aprioristische benaderingen dat ze, bij concrete
toepassing, de feiten naar hun hand zetten en dat men gaat zoeken naar die
interpretatie die niet het best met het onderzochte stuk, maar wel het best met
de toegepaste theorie strookt. Dat daarbij soms buitengewone perspectieven geopend warden, wil ik echter niet loochenen.
L. RENS

Tien gedichten van Constantin Huygens. Assen enz. 1976.
XII + 219 bladz. Van Gorcums Literaire Bibliotheek, 29. Prijs f 55,–.

DR. F. L. ZWAAN,

Sinds 1973 kon men uit korte bijdragen in De Nieuwe Taalgids vermoeden dat
Dr. Zwaan zich intensief bezighield met o.a. Min viand vreucht, min hater
vrede en De uytlandighe herder, enkele van de grotere gedichten van Huygens.
Met een achttal andere zijn deze nu in het hier te bespreken boek naar het/de
handschrift(en) uitgegeven. Als in zijn voorgaande Huygens-edities, o.a. van
Dagh-werck, biedt Zwaan ons veel : de teksten, opmerkingen over de transliteratie, manuscriptologische aantekeningen, varianten (van hss en/of drukken)
en uitvoerig commentaar. leder gedicht krijgt bovendien een aparte inleiding
mee ; daarin wordt enige zakelijke informatie verstrekt, en worden mededelingen gedaan over aantal der hss en evt. drukken, met verantwoording van de
keuze van de tekstgrondslag van de editie.
Wie een van deze gedichten van de `moeilijke' Huygens wil lezen en begrijpen,
kan zich met dit boek ervan overtuigen welk een goede gids Zwaan is, zonder
dat hem alle vreugde van zelfwerkzaamheid ontnomen wordt ; de annotator
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immers betoont zich geen allesweter, erkent bier en daar dat ook hij jets niet
begrijpt, onzeker is over wat er staat.
Uiteraard heeft de editeur de Huygens-studie op de voet gevolgd en verwerkt,
althans voor zover, naar zijn mening, de vruchten ervan toepasselijk en acceptabel
zijn. Dat dit laatste niet het geval is met die der studies van Jac. Smit (in
Driemaal Huygens, Assen 1966) en J. Poulssen (in de oktober-aflevering van
Raam, 1972, het Liber Amicorum Dr. G. Knuvelder Aetate Sua LXX) over
De uytlandighe herder, blijkt op niet mis te verstane, ja onelegante wijze in de
Inleiding tot dat gedicht, op bladz. 1-14. Zeker als men – zoals ik meen dat voor
Zwaan geldt – gelijk heeft, hoeft men zijn opponenten toch niet zó te bejegenen ?
Uit Zwaans bespreking van Strengholts Pantheon-deeltje met Voorhout, Kostelick
Mal en Oogentroost, in NTg 67 (1974), bladz. 68-72, kan men weten dat de
bundel Constantin Huygens. Zen plaats in geleerd Europa. Amsterdam 1973,
door hem in het algemeen onrijp wordt geacht. Daar beveelt hij echter wel de
lezing van het laatste opstel eruit aan ; dat de paragraaf daarvan, gewijd aan
Cometen-werck in Zwaans presentatie en bespreking van dit ouderdomsgedicht
van Constanter niet genoemd en verwerkt wordt, lijkt op afkeuring ervan
te wijzen ; was het niet (toch !) aardiger geweest dit openlijk uit te spreken,
bijv. bij de commentaar bij vs. 56 (bladz. 181) waar gepolemiseerd lijkt te
worden met juist Matthey's bladz. 423 in die bundel ?
De keuze der gedichten verantwoordt Zwaan in zijn Voorwoord. In eerste
instantie berustte die op kwantitatieve gronden, en was ze negatief : geen te
groot voor een bloemlezing. Vervolgens heeft de doorslag gegeven de belangwekkendheid van de inhoud in Zwaans oog, en de boeiende vorm. De helft van
de keuze getuigt sterk van Huygens' religieuze bewogenheid – de andere helft
lijkt eerder op grand van de dichterlijke kracht gekozen. De lovende kwalificaties
die Zwaan bij vele der tien in zijn inleidingen neerschrigt, adstrueert hij niet
veelal acht hij de tekst van het gedicht zelf sprekend genoeg. Voor mij geldt dat
niet voor de twee laatste, Cometen-werck en De H r van Zuilichem. Aenden Heere
Advocaet Romanus van Wesel, welke teksten ik graag gegeven had voor bijv. Vier
en Vlamm, thans – ook door Zwaan bezorgd – te zoeken in Proeven (...) van
Hoofts lyriek (dl.)
Amsterdam 1968.
Maar Zwaan beoogt praktisch alleen de tekst, zoals het/een handschrift (bij
het in de Korenbloemen-edities Vrijerii geheten gedicht zelfs een nog nooit
gepubliceerde, door Huygens-zelf wel voor anderen bestemde net-versie !) die
Beef t, zorgvuldig te presenteren en toe te lichten, als filoloog ; zijn boek vraagt
dan ook op die zorgvuldigheid getoetst te warden. Daartoe dienen de volgende
opmerkingen.
Allereerst moet dan, helaas, geconstateerd worden dat het boek als geheel,
toch van een uitgever die op dit gebied een naam te verliezen heeft, al te veel
zetfouten vertoont. Het schadelijkst zijn deze vanzelfsprekend in de teksten der
gedichten die beogen sommige onderzoekers het raadplegen van de handschriften
te besparen, door deze zo zinvol-nauwkeurig als mogelijk is te presenteren. De
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zet- en drukfouten in de annotaties betreffende transliteratie, de manuscriptologie
en in de commentaar zijn, hoewel hinderlijk en soms lastig, minder funest. 1k
beperk mij hier dan ook tot het signaleren van de door mij opgemerkte fouten
van de eerste categorie, die in de teksten zelf.
In De uytlandighe herder staat in r. 3 Daer, niet : Daar ; in r. 5 dient van te
vervallen ; beide gevallen op pag. 15 van Zwaans boek. Op pag. 21 staat in r. 74
ten onrechte [Vader]landt afgedrukt : in het handschrift staat in de marge voor
de regel erf, de uiteindelijke keuze van Huygens i.p.v. het interlineair vervangende
en weer doorgehaalde erf(f ?). OOk op pag. 21 begint regel 78 met met ; de
eerste poot van de m is in het hs. zo groot dat de te verwachten M in druk weer
te geven verantwoord lijkt. Regel 125 op pag. 26 bevat konstelicke grillen ; in
het hs. zijn die grillen konstelijcke. Dit is in overeenstemming met het lijdelijcker
leedt op pag. 31, r. 177, dat inderdaad in het hs. ook zo is geschreven : Zwaans
Zwaanzinnigheden, Amsterdam 1974, pag. 66 bevat ook in de eerste regel van
het citaat in lijdelicker dus een drukfout. De laatste keer dat een i i.p.v. de
hs-# wordt afgedrukt vindt men in r. 303 op pag. 44, waar danckelicken staat te
lezen in de tekst, maar niet in de commentaar waar het juiste danckelijcken
wordt toegelicht.
Niet in alle gevallen dat men, als in het zojuist gesignaleerde, verschil constateert tussen de tekst en de aangehaalde tekst in het commentaar-gedeelte, geeft
deze laatste de correcte hs.-lezing. In Gedwongen onschuld miinen viiand vrede
bijvoorbeeld is r. 22, op pag. 62 volkomen correct afgedrukt, en moet men de
nae's en de kapitale G in Geltsack in het commentaargedeelte van de bladzijde
als onzorgvuldigheden beschouwen. Onzorgvuldigheden in de tekst van dit
gedicht heb ik verder niet aangetroffen ; wel twee heel minimale in de interlineaire regels tussen 179 en 180, waar het hs. terecht iudicas heeft i.p.v. iudical,
en waar natuurlijk Jacobus 4, 12 moet staan. Wel had bij r. 13 in de Manuscr.
cant, nog een tweetal voorbeelden van afwijkingen van Huygens' regel betreffende de u (------ v) . niet aan het begin van beklemtoonde lettergreep gegeven
kunnen warden : geuecht en geuolgt uit resp. r. 38 en r. 41.
In VrU-dicht vermoed ik dat men op pag. 91 r. 42 Maen i.p.v. maen moet lezen
(zie citaat in Commentaar ?) en op pag. 95 in r. 73 moeijelicke i.p.v. mee?jelicke,
maar dat `nieuwe' hs. heb ik niet kunnen raadplegen.
Wel heb ik dat van Twee ongepaerde handen op een clavecimbel gezien, en
daarin geconstateerd dat, anders dan op pag. 107 in r. 11 het geval is, na
swaerder geen komma staat (ook niet te verwachten was). In r. 15 op pag. 108
staat aijn' waar het hs. natuurlijk sin te lezen geeft.
Zoekt men het hs. van Aenden Leser ; voor de Bii-schriften dan vindt men
het niet, als Zwaan op pag. 118 wil, in KA XLc, jaaromslag 1652. Vraagt men
apograaf en voorwerk op onder signatuur 128 D 24 (B, 2e stuk) dan krijgt men
het wel onder ogen en kan men de volgende simpele drukfouten vaststellen :
pag. 120, in de titel BIJS-CHRIFTEN ; moet zijn BIJ-SCHRIFTEN : r. 2 :
Sin 'kostelicken i.p.v. Sin' kostelicken ; pag. 125, r. 62 Rijners i.p.v. Rimers ;
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pag. 127, r. 84 mat i.p.v. met ; pag. 130, r. 122 afgstorven i.p.v. afgestorven ;
r. 123 har i.p.v. haer.
Met betrekking tot de handschriften van Aende doorluchte loff w . Anna Maria
Schurman (...) staat op pag. 155 een kleine vergissing te lezen. De door Zwaan
uitgegeven kladautograaf is het 40e, en de net-autograaf het 39e stuk in het
genoemde jaaromslag. In de titel van de kladautograaf staat de naam van de
destinataire correct gespeld : men leest er SCHURMAN, en niet, als bij Zwaan,
pag. 157, SCURMAN. In de tekst merkte ik de volgende drukfouten op : pag. 162,
r. 49 : deze regel mist metrisch een syllabe er blijkt voor Gods het lidwoord
de te zijn weggevallen dat men zowel in K als in N(A heb ik niet gezien) kan
lezen pag. 163, r. 51 Godvrucht moet zijn Godvrught ; pag. 164, r. 64 zelfs,
moet zijn selfs ; pag. 171 : in de ondertekening staat Hag., i.p.v. het bier afgedrukte Heg. Minder simpel is wat op pag. 166 waar te nemen valt. In r. 78
aldaar geeft de tekst 's heeft. De Transl. deelt mee dat er bij vergissing in het
hs. staat 's heeft ;. Maar dat is (weer) een vergissing. In K leest men 's heeft,
in N staat het correcte s'heeft ; dit s'heeft heeft Zwaan willen geven in de tekst,
maar het staat er ten onrechte niet. Men leze dus in regel 78 s'heeft, de (naar
N ?) door Zwaan gecorrigeerde lezing van 's heeft in K.
Cometen-werck vertoont, voor zover ik het zie, maar een drukfout : op pag.
183 staat in r. 79 een Staert-Sterr afgedrukt, waar in het hs. te lezen staat een'
Staert-Sterr.

In het lange laatste gedicht heb ik maar enkele simpele drukfouten aangetroffen : pag. 198, r. 83 spreaeck, lees : spraeck ; pag. 209, r. 188 d ons', lees :
d'ons' ; en pag. 213, r. 225 vood, lees : vodd.
In de Transliteratie-aantekeningen viel me verder op een pagina iets op :
normaliter (zoals zojuist n.a.v. pag. 166, bij r. 78 van het gedicht voor Anna
Maria Schurman al kon blijken) corrigeert Zwaan in de tekst oneffenheden die
duidelijk voor Huygens ongebruikelijk lijken, of die ontstaan zijn door wijzigingen die de auteur al schrijvend in zijn tekst aanbracht. Deze correcties verantwoordt Zwaan in zijn Translit.-teksten. Waarom hij nu op bladz. 190 in r. 17
de ; die na H's correctie niet past, en in het net-handschrift door een , is vervangen, in de tekst handhaaft is niet duidelijk. Overigens hoort de in mijn
exemplaar wat gezakte elisie-apostrof na haer in r. 15 op deze pagina, daar
inderdaid en op de normale hoogte, te staan men ziet haar duidelijk in het hs.
Duidelijk staat trouwens Oók, naar mijn mening, een weliswaar `zwakke' komma
achter verveelt in r. 16, door Zwaan verantwoord via de oorspronkelijke komma
achter het eronder doorgehaalde.
De Manuscr. aant. bieden een groot aantal interessante gegevens waar de onderzoeker van Huygens' werkwijze zijn voordeel mee doen kan : 's dichters arbeid
kan soms van letter tot letter gevolgd worden, waarbij de zorgvuldigheid, en
vaak doeltreffendheid van zijn uiteindelijke keuze gereleveerd wordt. Jammer is
alleen dat de geinteresseerde gebruiker voor de precieze betekenis der gebruikte
diacritische tekens te rade moet gaan bij de hierboven in ander verband al ge279

noemde Proeven ( ...) van Hoofts lyriek. In plaats van, of naast de List van
gebruikte afkortingen (overigens, lang niet altijd gebruikt !) had een Lijst van
diacritische tekens niet misstaan.
Bij (enige) uitzondering op mijn beperking met betrekking tot het aanduiden
van drukfouten, wil ik er hier op wijzen dat men in de aantekening bij r. 287,
op pag. 43, i.p.v. franse spaanse dient te lezen.
In de Commentaar steekt het voor de meeste lezers meest vruchtbare werk ; het
geeft mij aanleiding tot wat volgt : vaak vragen, soms opmerkingen, een enkele
maal een voorstel tot verbetering, schuchter aangediend door iemand die zich
meer literair-historicus dan filoloog voelt.
1. Bij de kadervertelling, die het strofisch gedeelte van De uytlandighe herder
vormt rond de berijming van Psalm 79, geeft Zwaan telkens voor de annotatie
per regel, een weergave van de gehele strofe in modern Nederlands. Soms nu
vindt men in de ene wel, wat in de andere niet, of daar beter staat. Mij dunkt
dat in 1-2 niet de Engelse zuidkust, maar de kust in Zuid-Engeland is bedoeld,
waar, anders dan bijv. in Oast- of Noord-Engeland, de zon, als zij in het zuiden
staat, brandt. Uit r. 10 vindt men heeten wel in de vertaling, niet in de annotatie
terug ; uit r. 60-62 treft men van verrs en sonder end in geen van beide aan,
wat in het laatste geval jammer is als ik gelijk heb met de veronderstelling dat
dit „zonder resultaat" betekent. En waar vindt het „wettig" in de moderne
vertaling van r. 110 zijn basis in de 17e-eeuwse tekst ?
2. Bij r. 65 vraag ik me of waarom „grijs warden" minder in de context zou
passen ; juist in de volgende vss spreekt de herder over (het) wolck(igh wesen),
donder en weerlicht, beeldsprakig meteorologische verschijnselen. Kan grijsen
dan niet duiden op het grijs warden door de voor de zon schuivende donkere
wolken afkomstig van het oorlogsbedrijf bij Bergen ?
In de `geofysische' sfeer blijvend lijkt er ook lets te zeggen over vss 50 en 82.
Naeste reds kan bij de juiste weergave met „eerstvolgende keer" toch worden misverstaan ; m.i. `betekent' het de volgende vloed, want het ebtij immers vermult (opnieuw) Hollands bancken. In het commentaar bij vs 82 dient daarom, dacht ik,
„om ebstroom" te vervallen. 't Heeft geen zin dat de herder spreekt omdat
Ebbe verdwenen is ; maar die ebstroom is niet tot Hollands kust daarheen gericht !
3. Bij alle uitvoerigheid tegen Smit had toch, bij vs 101, kunnen worden
geattendeerd op het ongewone gebruik van Die drU, nl. verwijzend naar maar
twee expliciet plus een slechts impliciet genoemde wezens.
4. Wat de beeldspraak betreft mis ik bij vs 137 een opmerking over het,
wellicht rimae causa, ongewone schichten voor (het overigens qua betekenis
enkelvoudige) dichten ; en de m.i. noodzakelijke explicitering van het zonne-beeld
(voor God) bij bestralen in vs 159.
5. Behoeft de constructie bedd van onder aerden, (r. 196), in de moderne
vertaling „rustplaats onder de aarde", geen toelichting ?
6. In vs 232 geeft Zwaan doods verhuijsen weer met „het verhuizen van de
dood" dit lijkt mij geen verbetering t.o.v. de, mij ook niet bevredigende, weer280

gave in Voetmaet, rim en reden (le druk), pag. 67 : „overgaan in het huis
des doods".
7. Bij 267 vraag ik mij af of de bier omstandig gesignaleerde moeilijkheid er
wel een is. Mag men niet denken aan H. in Engeland die Heinsius in Leiden zó
nabij Bergen acht, dat... enz. ?
8. De mededelingen op gezag van Prof. Kuijper bij de horens vanden Rijn in
350, maken de lectuur van J. B. Drewes' De horens van een rivier, NTg 47
(1954), 99-107 niet onaanbevelenswaardig, al komt Huygens' vs er niet in voor.
9. Een vraag als ander punt 5 neergeschreven, kan ook worden gesteld bij de
mod. vert. van van Vrouw genomen : uit een vrouw geboren (vs 385).
10. Enkele schoonheidsfoutjes vallen op te merken in de bladzijden gewijd
aan het gedicht dat in alle drukken Gedwongen onschuld miinen viiand vrede
heet. Zwaan noemt het Min viand vreucht..., dus met de definitief door Huygens
al in de bier afgedrukte klad-versie verworpen (deel-)titel ! Bij 107 en 129 blijkt
dat Zwaan gewerkt heeft met de C-versie : geckter staat niet in K, evenmin als
het heeten, waarvan „bevelen" in de commentaar bij 129, de vertaling moet zijn !
11. In de manuscr. aant. bij 1 is iets mis : noch en not staan toch in beide
stadia van het hs-K even ver van elkaar ?
12. De commentaar bij 13-14 lijkt onvolledig ; de weergave met „als een
zomervuur op iemand afjagen" behoeft zelf weer verklaring. M.i. is het beeld
als volgt : de lasteraar heeft getracht zijn lastering als op jacht (een bond op het
wild) af te sturen op de jeugdige ik, als een (voortijdige) brandende zomerzonnehitte op de lente-dagen jagend (lijkt te zijn) afgestuurd. Het vuur verteert niet,
maar doet de lentegroene dagen overgaan in (vroegtijdig) vergeelde ( ?) zomerdagen.
13. In 46 mis ik vermelding van gesluijp van als „besluipen van (vgl. betreden
van)".
14. Mij dunkt dat roeren in 125 beter kan worden weergegeven met „zich
voortbewegen" ; de sneeuwen-kluijt immers beweegt zich, in dit beeld, vOOrt,
al rollende en zó groeiende ; cfr. hetzelfde beeld op bladz. 209, vs. 185).
15. Is het berouden in 158 slechts rimae causa, en dus een bewij s van poetische
zwakte of komt deze vorm (veel) meer voor ? (Een soortgelijke vraag doet zich
voor bij het geraegh op bladz. 191, vs 22.)
16. Bij het Vrij-dicht (Vrijerij uit Korenbloemen) van 23 januari 1627 komt
natuurlijk Hellinga's Document en anecdote zoals dit in Lessen in lezen (...)
Den Haag 1967 voorkomt, ter sprake. In het citaat uit bladz. 40-41, op pag. 84
weergegeven, staan twee zetfouten, waarvan een zinverstorend is : Hellinga
schreef niet „de zuiverheid" maar „de zinvolheid (en de poetieke waarde) van
de experimentele poezie". En wat is nu de signatuur van (Hoofts) document
in de UBA, E.g. 88 zoals Zwaan (en Vermeer) wil, of E.j. 88, naar Hellinga's
opgave, zowel in Maatstaf IV, bladz. 291, als in Lessen... bladz. 52 ?
17. Vs 82 van Vrij-dicht, bladz. 96 bevat trap pen. Is bier niet eerder sprake van
„vallen, valkuilen, knippen" dan van „terrasgewijs stijgend land" ? Hierbij ook
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te betrekken vs 144 waar vall dan met slibberwegh, distelen met doornen (83)
en distelen (85 ), en dal (= kuil) met trap (pen) zou corresponderen.
18. Waarom is in vs 88 sprake van soetste ? Ik dacht : omdat de lucht zijn
liefdesvuur voedt.
19. Verdienen toch ook nemmer-een (121) en, op bladz. 181, altoos ivel (51)
niet enige toelichting, resp. met „nooit een-en-dezelfde" en „in ieder geval juist" ?
20. Tenslotte moet ik bekennen dat vs 133 op bladz. 102, en de constructie
met All in vs 28 op pag. 109, ondanks Zwaans commentaar, waarin hij haar in
tweede instantie wegwerkt, mij vooralsnog niet duidelijk zijn.
Enkele malen formuleert de zo zorgvuldig wikkende en wegende filoloog die
Zwaan is, naar mijn mening wat al te apodictisch, en irriteert daardoor wellicht
medechristenen. Ik heb hier het oog op uitspraken als op pag. 113, in de
commentaar bij vs 62 van Twee ongepaerde handen... waar ieder oprecht christen
van nu geacht wordt niet alleen naar de wederkomst van Christus, maar ook naar
de totale liquidatie van de wereld en zijn ongerechtigheid (mijn curs.) uit te
zien ; en de in de context overbodige toevoeging op pag. 145 over de nietswaardigheid der werken. Constaterend dat hier en soms elders Zwaan niet slechts
filologisch commentator blijkt, betreurt men het in een zo uitputtende presentatie
als hier geboden wordt, dat niet even ook een toelichting werd gegeven, op
pag. 79, bij namen als Antonius en Basilius, voor zeer velen waarschijnlijk
volslagen onbekenden.
In zijn Voorwoord spreekt Zwaan over de boeiende vorm van (sommige ?
P. V.) der gekozen gedichten. Daartoe hoort ook, m.i., het spel dat Huygens
speelt met de identiteit van de herder in De uytlandighe herder, en met de
aanspreking in Aende doorluchte... Schurman ( ...) ; het laatste laat Zwaan intact
door bij de overgang van de ene naar de andere aangesprokene met gh# op pag.
165 daarop niet expressis verbis te attenderen ; dat hij zoiets bij het eerste niet
doet, doordat hij bij vs 106 (pag. 24) over „de herder Huygens" spreekt en deze
bij vs 108 „bescheiden" verklaart, vind ik wel jammer.
Wie de boeken waarmee Zwaan werkte, bij de hand heeft, moet constateren
dat feilloosheid na te streven valt, maar nimmer te bereiken lijkt. Toevallig vielen
mij op de omissies van twee drukvarianten in HofwUck 1653, Aen den Leser ; :
r. 122 Wijzen (hs Often) en r. 126 De (hs de) ; Stoeflers boek uit 1971 is
de tweede druk (pag. 150), volgens Buynsters' bloemlezing uit Lodenstein ; en
deze is volgens het omslag, niet de titelpagina beschreven
Al met al zijn al mijn opmerkingen getuigen van de zorgvuldige lezing
waartoe Zwaans stimulerende boek uitnodigt, geen bouwstenen voor een negatief
oordeel over zijn werk. Dat levert keer op keer observatiemogelijkheden waarmee
de Huygens-studiosus volop zijn voordeel doen kan, in het groot en in het
Mein ; van elk een voorbeeld : de vergelijking van hs L met hs K, en met de in
druk verschenen versies van Vrij-dicht ; het zien van Huygens' mitigerende arbeid
voor de druk van Korenbloemen 1658 in vs 167, waar hij het anti-roomse
valschen baes als aanduiding voor de Paus wijzigt in Meester-knecht (bladz. 77).
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Tenslotte, niet minder belangrijk en iets waarvoor men Zwaan ook danken mag :
hij biedt de lezer alle denkbare hulp bij een lectuur die onder zijn leiding tot
begrijpend genieten uitgroeien kan.
P. E. L. VERKUYL
augustus 1976
Antoinette Bourignon 1616-1680. La vie et l'ceuvre
d'une mystique chretienne precedee d'une bibliographie analytique des
editions de ses ouvrages et traductions et accompagnee de notes, d'une
liste des ouvrages cites et d'un index. Amsterdam, Holland University
Press, 1974, 218 blz., f 40.

MARTHE VAN DER DOES,

Antoinette Bourignon „qui n'aurait pas moins ecrit que Voltaire" (Bremond)
is, alhoewel lang vergeten, een van de meest intrigerende persoonlijkheden uit
het rijke Europese geestesleven van de 17e eeuw dat zich in het relatief verdraagzame Holland heeft afgespeeld. Zij is een van die talloze religieuze „vaganten",
steeds op de vlucht en altij d op zoek naar nieuwe veroveringen, die het odium
van de verbrokkeling van het post-reformatorische christendom via hun persoonlijke en meestal spiritualistisch en anti-kerkelijk georienteerde inzichten poogden
op te lossen en op deze wijze de laatste hopeloze achterhoedegevechten leverden
om de geestelijke en religieuze eenheid van een verdeeld Europa te herstellen.
Individualisten als zij waren, hebben zij deze verbrokkeling in de hand gewerkt
anderzijds droegen zij ontegensprekelijk bij tot de individuele ontplooiing van de
moderne mens. In de Amsterdamse bijenkorf vol profeten en profetessen, heiligen
en bedriegers, pansofisten, dwepers, sectestichters, hervormers en andere „stiefkinderen van het christendom" nam Bourignon, die er een aantal jaren verbleef
en wier werken haast alle in deze tolerante stad van de pers kwamen, een
voorname plaats in. Zij oefende er een grote aantrekkingskracht uit op belangrijke
persoonlijkheden als Christian Hoburg, Petrus Serrarius, Quirinus Kuhlmann,
Jean de Labadie, Anna Maria van Schurman, Comenius, Jan Swammerdam e.a.,
figuren die zij door haar autoritair en eigenzinnig karakter naderhand haast
allemaal van zich heeft afgestoten. Haar belangrijkste verovering was uiteindelijk
Pierre Poiret, die in zijn geschriften en uitgaven de heraut van het Bourignonisme
is geworden. Dat Bourignonisme heeft evenwel, met een uitzondering voor
Schotland, slechts een kort bestaan geleid, zodat het belang van de beweging
niet opweegt tegen de persoonlijkheid en het werk van de fascinerende juffrouw
uit Rijsel. Wij zeggen fascinerend, omdat blijkbaar ook de wetenschap zich
tegenover haar eigenlijk nooit objectief, rustig en onpartijdig heeft weten te
gedragen. Wij herinneren hierbij aan de grenzeloze afkeer voor haar in de studie
van A. von der Linde, de bewondering van liberale protestanten als H. van
Berkum en C. B. Hylkema, de spot van de marxist L. Kolakowski.
Ook na de lectuur van de positief ingestelde monografie van M. van der Does
vraagt men zich of of B. niet beter voer zou uitmaken voor psychologen dan
voor historici. Daarmee willen wij de opzet en de zinvolheid van onderhavige
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studie geenszins in twijfel trekken. Door een aantal historische omstandigheden,
waaronder het overspannen religieuze klimaat in de 17e eeuw, heeft de cornbattieve Antoinette een bijzondere betekenis gekregen en een kennismaking met
haar leven en werk biedt een boeiende invalshoek op het rijke ideeenleven van
deze niet minder boeiende tijd, waarin Holland en voornamelijk het gastvrije
Amsterdam een zo belangrijke rol hebben gespeeld. Dat in ons huidig tijdsklimaat
de belangstelling voor het pietisme, de mystiek, de socialogische mechanismen
van de sectevorming (Kolakowski), de interkerkelijke relaties, het fenomeen van
de religieuze autobiografie en het vraagstuk der ideologische verdraagzaamheid
steeds maar toeneemt – in 1966 verscheen bovendien nog een Friese historische
roman over B. –, komt het belang van deze monografie nog verhogen. Wie zich
in deze context waagt aan een uiterst moeilijk toegankelijke verschijning als B.
verdient daarom alleen al een meer dan gewone waardering.
Schrijfster heeft haar onderwerp klaar en met vaste hand uitgewerkt. Een
werkelijke aanwinst is haar bibliografie van de werken van en de pamfletten
voor en tegen B. Verder biedt zij ons een biografie, een „portrait physique et
moral", een overzicht van B.'s relaties en veroveringen en tot slot een hoofdstuk
over haar religieuze denken.
Toch kunnen wij am vele redenen met deze studie niet onverdeeld gelukkig
zijn. Naar de vorm is dit boek in velerlei opzicht een vrij slordig werkstuk. De
stroeve behandeling van de Franse taal, de talrijke zetfouten en het feit dat
Heverlee lez-Louvain via een verschrijving als Hever-lez-Louvain een paar mijlen
in de richting van Mechelen wordt opgeschoven (p. 44), zijn slechts kleine
misgrepen, als men even nagaat hoe de auteur haar apparaat heeft opgebouwd.
De talrijke bio- en bibliografische nota's, waarmee zij terecht de vele persoonsnamen, die in een studie over iemand als B. moeten worden to pas gebracht,
begeleidt, zijn vaak een wetenschappelijke studie onwaardig. Ze beperkt zich
hierbij vaak tot artikels uit (veelal niet eens gespecialiseerde) encyclopedieen als
de Winkler Prins, Larousse, Oosthoek, etc., terwijl over figuren als Christian
Hoburg, de befaamde anatomist Jan Swammerdam, de Labadist Pierre Yvon en
vele anderen toch diepgaander materiaal voorhanden lag. Ook het gehalte van
dergelijke toelichtingen is soms bedenkelijk. Een voorbeeld : „Jean van Luiken
(sic) mena dans sa jeunesse une vie dereglee, mais se convertit vers l'age de
vingt six ans" (p. 42). Dat deze visie op Luikens jeugd inmiddels is gewijzigd,
had schrijfster bij Meeuwesse kunnen vernemen en niet in Oosthoeks Encyclopedie
of de Brockhaus. In verband met Bourignons verwantschap met het Socinianisme
verwijst zij, denkelijk naar ieders verwachting, naar W. J. Kiihler, Het socinianisme in Nederland (Leiden, 1912), een werk dat zij bij nader toezien echter
niet heeft ingekeken, vermits de bewuste verwijzing geschiedt via een onverwachte bran als J. A. G. Tans, Bossuet en Hollande (Maastricht, 1949) (p. 203).
De bibliografie achteraan in het boek bevat enkel de werken die vaker in de
studie geciteerd worden. Sommige van de titels duiken echter voor de eerste
keer in deze bibliografie op, terwijl o.m. L. Kolakowski's ChrOtiens sans Eglise
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(Parijs, 1969), waarnaar schrijfster geregeld en o.i. zelfs nog te weinig verwijst,
er niet voorkomt. Belangrijke namen als H. A. Enno van Gelder, W. P. C.
Knuttel, J. Lindeboom, J. Lecler, C. W. Roldanus, J. C. van Slee en anderen
hebben haar blijkbaar eveneens geen nuttige informatie kunnen bezorgen ! Het
ware ook verkieslijk geweest de bronnen in de oorspronkelijke taal te citeren.
Naar de inhoud is deze studie zonder twij fel een verrijking, al was het maar
omdat het onderwerp op een eerlijke en wetenschappelijke wijze wordt benaderd,
iets wat in verband met B. een verdienste mag worden genoemd. Maar ook hier
maken wij op vele punten een ernstig voorbehoud. De biografie die schrijfster
van Bourignon opzet en die, hoe kon het anders, op de autobiografie en het
werk van Poiret is geinspireerd, geeft blijk van enig critisch inzicht : de levensweg
van B. loopt over een legitieme vijandigheid tegen de verstikkende kerkelijkheid
naar een pathologisch profetisme. Maar dat B. kennelijk reeds vanaf het begin
reeds een „geval" was, laat schrijfster niet genoeg uitkomen. In haar analyse
verwijst ze overigens nergens naar de literaire en ideologische conventies van de
hagiografie, nergens worden banden gelegd met het moderne en thans vrij
intense onderzoek van de al dan niet religieuze autobiografie (zie o.m. M. MAY
in Formen der Selbstdarstellung... in Festgabe fir Fritz Neuberg, Berlijn, 1956,
over niemand minder dan Pierre Poiret !) en sommige duidelijk pathologische
trekken worden via gemeenplaatsen weggemoffeld, verzwegen of geminimaliseerd. Men moet geen psycholoog zijn om zinnige bedenkingen te maken over
een vrouw die zichzelf zo lelijk achtte dat ze haar ouders beschuldigde haar
daarom bij haar geboorte te hebben willen verstikken en haar tij dens haar jeugd
tegenover de andere kinderen te hebben benadeeld ; op een andere plaats geeft
dezelfde vrouw van zichzelf een niet onaardige beschrijving die blijkbaar meer
overeenstemt met het getuigenis van tijdgenoten die haar fysisch ver van onaantrekkelijk vonden ; herhaaldelijk liep zij van huis weg, vertoonde vroeg tekenen
van religieuze overspanning, kon zelden lang met iemand opschieten, stak boordevol moederhaat, had een grondige afkeer van haar vrouw-zijn en het huwelijk in
het algemeen, wat later niet alleen resulteerde in een diepe antipathie voor
vrouwen, maar tevens in een haast exclusieve belangstelling voor mannen, die
zij zonder pardon aan haar geestelijke autoriteit – ze had duidelijk messiaanse
neigingen als slaven wilde onderwerpen ; ongemeen egocentrisch, predikte ze
tegen gezag en geld, maar eiste van haar omgeving een blinde gehoorzaamheid
en vocht voor elke cent die haar testamentair te beurt kon vallen ; haar frele
vrouw-zijn en haar gebrek aan theologische vorming sublimeerde zij tot een
soort zelfverblinding, waarbij zij als een nieuwe Eva de nieuwe Adam (Christus)
pretendeerde op te volgen. Schrijfster is voor deze feiten – we gaven slechts een
beperkte bloemlezing – gelukkig niet blind gebleven, maar het komt sons voor
dat ze het fenomeen B. psychologisch nog critischer had kunnen uitdiepen.
Wellicht onder de invloed van het al te negatieve Bourignon-beeld van vroeger
is zij o.i. toch vrij mild te werk gegaan. Zeker, vele van de afwijkingen van B.
treft men ook aan bij andere heilsprofeten van die tijd. Maar wat betekent een
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vaststelling als „on ne peut, cependant, trouver en elle des marques de mechancete, hormis ses medisances souvent exagerees a regard des gens d'Eglise"
(p. 108) ? De monografie geeft globaal een andere indruk en wat is uiteindelijk
nog de „mechancete", als die blijkbaar tegenover de vijanden (i.c. „les gens
d'Eglise") normaal wordt bevonden ? Dat B. lief was met haar vrienden – en
zelfs dat vergt nog een vraagteken – is toch geen verdienste. Een andere even
eigenaardige redenering treffen we aan in de paragraaf over de tolerantie van B.
(186-188) en in de slotbeschouwing (206-209). Schrijfster relativeert – maar
met hoeveel modulaties ! – terecht de zgn. verdraagzaamheid van de zienster.
De tolerantie van B. voor de bestaande kerken – of iemand nu katholiek, hervormd, doopsgezind of iets anders was, had voor haar geen betekenis – was
geen tolerantie. Tegenover iets waaraan men geen belang hecht is men niet
tolerant, maar onverschillig. Raakte men aan B.'s systeem zelf, dan was zij niet
meer tolerant, maar agressief en afwijzend. Serrarius, de Labadie, Johann Rothe
e.a. hebben dat ten overvloede ondervonden. Ook van haar beste vrienden duldde
zij bovendien geen afwijkingen. Bij B. heerst op dat punt een grate discrepantie
tussen theorie en praktijk en vaak krijgt men de indruk dat haar tolerantie in
de praktijk niet verder reikte dan haar hoop iemand voor haar ideeen te kunnen
winnen. Eens die hoop vervlogen, was zij ook veel minder verdraagzaam. De
rest was theorie en zelfs op dat punt waren haar opvattingen veel minder origineel
dan uit deze monografie blijkt. Op grond van deze „theoretische verdraagzaamheid" beschouwt schrijfster B. nu als een „audacieux precurseur" van een
aangezuiverde, bovenkerkelijke en verdraagzame religiositeit. Zijn hiervoor historische bewijzen ? Het grote succes van B. was van heel korte duur. Van der Does
suggereert terloops de invloed van Poiret op het Duitse pietisme. Dat een
grondige benadering van de nawerking van B.'s ideeen in deze studie ontbreekt
is symptomatisch. Is die nawerking zo belangrijk, dan moet zij ook historisch
aanwijsbaar zijn. Dient B. niet veeleer beschouwd te worden als een exemplarisch
fenomeen van haar tijd – Kolakowski zou spreken van „mysticisme egocentrique" –, dan als iemand die op de ontwikkeling van het christelijke religieuze
denken een reeel impact heeft gehad ? Op deze vraag hadden we alleszins een
duidelijker antwoord verwacht.
Er zijn overigens nog momenten waarop schrijfster haar lezers in de steek
laat. Wie zijn de 60 ondertekenaars van Le tómoignage de veritg ? De ambivalente houding van B. tegenover het katholicisme – ze noemde zich vaak Rooms –
mocht grondiger uitgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de bronnen van B.
Dat schrijfster zich hier tot enkele voorbeelden heeft beperkt om aan te tonen
dat B. wel las, is, gezien de onoverzichtelijkheid en de omvang van het oeuvre
der Rijselse mystica, begrijpelijk. Maar diende aan deze contradictie tussen
bronnenafwijzing en bronnengebruik wel zo'n groat belang gehecht ? Alle mystici
uit die tijd beweerden niet te lezen, al was het maar om op deze wijze het
ervaringskarakter (en het daaraan verbonden taalgebruik) van hun religiositeit
te beveiligen en te bevestigen. Overigens heeft schrijfster voor B. als mystica
286

weinig aandacht. Op dat punt was een echt bronnenonderzoek echter wel van
belang geweest. B. was voor alles een mystica en de klemtoon die Van der Does
legt op haar opvattingen over kerk, sacramenten, bijbel enz. doen dat soms wel
vergeten. Op dat punt staat schrijfster sterk onder de invloed van Kolakowski
die, hoe paradoxaal dat hier moge klinken, in B. toch terecht een mystica heeft
gezien. Een thematisch en concreter aangepakt bronnenonderzoek, zoals bvb. een
Orcibal dat voor Juan de la Cruz heeft opgezet, ware hier beslist zeer relevant
geweest. Ook de talrijke contradicties waaraan B. zich voortdurend bezondigt,
hadden in vele gevallen niet alleen vastgesteld, maar ook toegelicht kunnen
worden : vaak zaten dergelijke tegenstrijdigheden vast op concrete polemieken
en omstandigheden. Ongaarne missen wij ook een diepere interpretatie van en
een toelichting bij de aantrekkingskracht die de dominerende, grillige en theologisch onderontwikkelde B. op figuren als Poiret en Comenius heeft kunnen
uitoefenen. Van der Does' overwegend gunstige en theoretische instelling tegenover B. – zij wijst in dat verband op haar `genialiteif – bracht daarvoor te
weinig aandacht op ; de verklaring die Kolakowski van deze situatie heeft gegeven (o.c., 684 e.v.) had niet onvermeld mogen blijven. Hoe men ook over B.
mag denken, het fenomeen van haar aantrekkingskracht verdiende beslist meer
belangstelling. Of er een ontwikkelingsgang in B.'s denken valt vast te stellen,
komt in deze studie ook al niet duidelijk genoeg tot uiting : uit haar werken
wordt zeer veel geciteerd, geen enkel ervan wordt echter systematisch geanalyseerd.
K. PORTEMAN

s. J. COX-ANDRAU, De dichter Pieter Vlaming (1686-1734). Een studie
over zijn werk met een levensbeschrijving. Van Holkema & Warendorf.
Bussum, 1976, 409 pag. (diss. Leiden) ; bij de auteur, Utrechtseweg 202,
Amersfoort (N.), verkrijgbaar voor f 95,–.

M.

Een werkstuk van ruim 400 bladzijden over een 'minor poet' met een nietomvangrijk poetisch oeuvre, maakt gerede kans een `definitieve' studie te zijn. De
hier te bespreken dissertatie van Mw. Cox heeft die kans m.i. gemist. Er valt
na haar arbeid nog veel te doen. Veel, niet alles. Haar hfdst. VII immers geeft
een lange Levensgeschiedenis, waaruit zowel schrijfsters speurzin als haar sympathie voor Vlaming duidelijk worden. Wie over diens voorouders, het wel en
wee van hem, zijn gezin en vrienden geinformeerd worden of jets beweren wil,
zal voortaan niet buiten het hier bijeengebrachte materiaal kunnen, op straffe
van tijdrovende herhaling van Mw. Cox' werk in archieven en bibliotheken.
Schrijfsters speurzin is op het terrein der dichtkundige produktie van haar
auteur evenmin vergeefs werkzaam geweest. In de lijst der Gedichten (pag. 9)
staat een aantal tot nu toe onbekende, bijvoorbeeld slechts in handschrift overgeleverde produkten van Vlamings hand.
Alles wat in handschrift, in publikaties met of van anderen, thans van hem
bekend is aan letterkundig of wetenschappelijk, oorspronkelijk of vertaald werk,
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komt ter sprake. Slechts de grotere aandacht voor de poezie rechtvaardigt ten
dele het gebruik van de kwalificatie `dichter' in de titel. Naast Hogerwoert
(hoefdicht, d.w.z. een hofdicht) en een vertaling van Sannazaro's Arcadia heeft
Vlaming 'essayistisch' (over de satire), biografisch (betreffende door hem
geediteerde auteurs), historisch en epistolair proza geschreven.
Aileen de zojuist met name genoemde werken kan men ook elders besproken
vinden, overigens bij slechts enkele literatuurhistorici. Van Veens dissertatie
over het hofdicht bevat enkele bladzijden over Hogerwoert, die Mw. Cox kent.
Dit laatste lijkt niet het geval met de `bespreking' van Vlamings hoefdicht door
Th. J. Beening in zijn Nijmeegs proefschrift Het landschap in de Nederlandse
letterkunde van de Renaissance, Nijmegen 1963. Noemt men dan nog de wel
door haar gekende studies van Keuchenius in De Nieuwe Gids van 1917, en
Mw. Pennink in hfdst. IV, 1 van haar monografie over Wellekens (Silvander
Haarlem 1957), dan heeft men alle moderne secundaire literatuur over Vlaming
opgesomd.
Voor het grootste deel heeft Mw. Cox dus pioniersarbeid verricht. Daarvan doet
ze verslag in een Nederlands dat stilistisch lang niet vlekkeloos kan heten. Uit
vele door mij aangestreepte passages, deze twee : „Vlaming daarentegen hoopt
juist, dat de stof zal goedmaken, wat hem als dichter te kort komt" (61) ; en,
na een reeks namen de mededeling „van wie de stij1 in aflopende volgorde ingewikkeld is" (225).
Stilistische onzorgvuldigheid en feitelijke onnauwkeurigheid blijken hand in
hand te gaan. Zowel in formuleringen, citaten als in verwijzingen moet herhaaldelijk slordigheid worden geconstateerd. Enkele voorbeelden, ook weer uit vele :
pag. 12 : de vragen uit de vier artikelen (2 van Geerars, 1 van Mw. Witstein,
1 van Buitendijk) zijn niet terug te vinden in Knuv. II, blz. 470, nt. 3); pag. 13 :
Vriesl. blz. 284 (= V. van Vrieslands bekende Spiegel van de Nederlandse
poezie door alle eeuwen 1, Amsterdam 1947) geeft niet „het weinig toegankelijke
Lykdicht voor H. Angerianus (lees : Lykgedachtenis van H: Angerianus, de
sprekende hoofdregel van het gedicht dat zelf een langere titel draagt), maar
alleen het grafschrift uit die tekst (niet 'van de tombe', zoals in Silvander, pag.
176 staat : vgl. afb. 8 in Mw. Cox' boek) ; pag. 21: de titelpagina van Dichtlievende Uitspanningen (1710) vermeldt (in het door mij geraadpleegde exemplaar) niet „met 32 konst-Plaaten door Jan Goeree", maar alleen „Met Figuuren" ; men vindt er echter wel een `vignee met spreuk (later door Mw. Cox
gesignaleerd als) uit Petrarca afkomstig : Altro diletto ch'imparar non Provo,
belangrijk voor de bepaling van de (door Mw. Cox wel sterk gebagatelliseerde)
leerzame aard der gebundelde poezie ; pag. 60 : Geerars spreekt op pag. 141 van
zijn dissertatie niet over Huygens' maar over Poots brieven ; pag. 162 : de door
Heemssen en Verwey vertaalde, door Sannazaro gelmiteerde sestina van Petrarca
(Canzoniere nr. 22) is er geen op Laura's dood, wel integendeel overigens
kan de reeks Nederlandse sestine liriche (niet : lirice) met tenminste een vermeerderd worden : Van der Plas' Canzone uit Een hemel op aarde (1955) – ;
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pag. 230 .. Com(m)edia vetus en de Malle Wagen stammen niet uit Vlamings
tijd, maar zijn van de vroeg-17e-eeuwer Meerman (Te Winkel, Ontw. 112, 281 ;
Knuv., 115, 414).

Dat in boeken van deze omvang zetfouten ook bij zorgvuldige correctie („altijd
al een onaangenaam werkje" (161)) blijven staan, is welhaast onvermijdelijk.
De meeste door mij in citaten opgemerkte belemmeren niet het begrip van de
tekst, uitgezonderd wellicht die op pag. 74, le citaat, r. 2 : Daar : lees : Dat.
Lastiger zijn ze evenwel waar ze optreden in literatuurverwijzingen ; ook hier
maar een greep : pag. 38 r. 4 v.o. 19, lees : 191 ; pag. 70 r. 12 v.o. lees : Verg.
VI, 234 ; pag. 130 r. 11 v.o. 95, lees : 39 ; pag. 145 r. 7 lees : Van Veen, blz. 62 ;
pag. 320 r. 17 v.o. 14, lees : 24.
Te weinig zorgvuldigheid is ook betracht bij het concorderen van literatuurverwijzingen in de tekst en de bibliografie achterin : soms wordt verwezen naar
in de laatste niet vermelde (en evenmin algemeen bekende) werken, zoals op
pag. 80 Bidloo 2 ; pag. 91 Fock. ; pag. 97 Bibl. Chois IV ; soms niet vermeld
maar te raden : pag. 156-157 .. H. Br (Van Vlotens uitg. der brieven van Hooft);
pag. 194 Duss (Mw. Schenkeveld-Van der Dussens dissertatie) ; soms met een
ander dan het aangeduide sigle (pag. 268 r. 12 v.o. ; pag. 300 r. 10).
Tot dezelfde orde van hinderlijke, niet-wezenlijke feilen behoort het noemen
van namen waarvan wordt verondersteld dat de lezer zonder enige toelichting de
drager ervan met al zijn kwaliteiten kent : Philippo Moilives van der Noot
(pag. 287 ; alleen Wellekenskenners bekend) ; Geelvink (pag. 117, 293 ; destinatair van Pels' Horatius-bewerking) ; Pater Longas 1 (pag. 208), of over wie
pas veel later enige informatie volgt (Je(h)an Martin (pag. 144, 146 en 176)).
In de Index worden twee Junii als een, ook twee Meermannen als een beschouwd ; de ene Six echter krijgt twee lemma's toebedeeld ; sommige Italianen
krijgen Franse voornamen : Carrara, Della Casa (waarom ?), Pudericus (in
navolging van Vlaming), of worden, ook in Vlamings voetspoor, op hun voornaam opgenomen (Aquaviva, broer van Andreas Mathaeus (Aquaviva) ; Zeno) ,
andere namen zijn onjuist (Lopes de Vega, aan wie een arcadisch werk Carpio
wordt toegeschreven, pag. 193 ; Gravino – lees : Lope de Vega (Carpio),
Gravina) of ongebruikelijk (Bembus, R. d'Urbino – lees Pietro Bembo, Raffaello
Sanzio, i.e. Rafael, de beroemdste schilder-tijdgenoot van Michelangelo).
Al deze feilen zouden door mij niet hier en aldus gesignaleerd worden, als ik
ze niet symptomatisch vond voor het hele boek. Ze keren a.h.w. terug op het
hogere vlak van tekstonderzoek, – interpretatie en conclusies uit een en ander.
Wat ik bedoel kan, helaas, aan de hand van vele voorbeelden worden verhelderd.
Ter wille van plaatsbesparing kies ik ter adstructie de behandeling van Vlamings
bijdragen aan Dichtl. Uitsp. (hfdst. II), en de bespreking van de Arcadia-vertaling (hfdst. IV). Beide zijn m.i. voorbeeldig voor de rest van het bock, al
1 Misschien pater Josephus de Longas (1681-1757) O.F.M., pastoor te Amsterdam ?
Cfr. De Kath. Enc. Dl. 16 (1936), kol. 601.
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verschillen de hoofdstukken uiteraard, in samenhang met de minder-literaire, of
literair minder-pretentieuse stof der besproken werken.
De vier teksten van Vlaming die met een negental van Wellekens de D.U.
vormen, worden door Mw. Cox in volgorde van ontstaan besproken. Dat valt te
billijken omdat daardoor een eventuele ontwikkelingsgang erin gemakkelijker kan
worden aangetoond ; de afsluitende bladzijden van II doen daartoe dan ook een
paging. Maar men vraagt zich toch of waarom uit deze doelstelling niet de
consequentie getrokken is alle gedichten van Vlaming chronologisch te presenteren. Daar komt nog een bedenking bij : in de bundel staan Vlamings bijdragen
(evenals die van Wellekens) niet-chronologisch geordend, en niet bij elkaar.
Waarom ; wat waren de plaatsingscriteria ? Op deze vragen krijgen we geen
antwoord. Maar goed, de chronologische volgorde confronteert ons eerst met
Amarillis (1703). Als alle tekstgehelen, ja bijna alle teksten uit D.U., gaat dit
gedicht vergezeld van een prent van J. Goeree. Terecht geeft schrijfster de lezer
van haar boek een indruk ervan door een beschrijving ; het komt mij voor dat ze
daarin echter enige details onvermeld laat die de aandacht verdienen : de
`minnegodjes' waarover zij spreekt (25) lijken mij meer dan dat, genii der twee
herders van deze Herderszang ; de ene staat op het punt een pijl in de Borst
van het meisje te stoten en kijkt – wachtend op een teken van de toesnellende
minnaar ? – naar de herder die tot stilte maant ; de ander ligt, als Amarillis, in
leunende houding – op haar schild van kuisheid (str. 8, r. 4) ? – te slapen. Men
ziet ook twee duifjes (str. 1, r. 3), de ene pal omhoog (van Amarillis ?), de
ander (van Thyrsis ?) recht op haar aan vliegend. Aan het subgenre van dit
dialoogje besteedt schrijfster geen woord ; evenmin aan de vorm van de zang
die zij tot in haar Resume een toneelstukje noemt. Als in de ontstaanstijd actuele
kern ervan ziet zij de keuze van een levenspartner zonder zeggenschap der
ouders, reden om te verklaren dat „op dit gebied de romantiek al een voet
aan de grond heeft" (25), de lezer in het onzekere latend of dit nu wordt
geconcludeerd uit het (in dit opzicht toch stereotiepe ?) gedicht, dan wel of
Vlaming hier een ons van elders (niet-literair) bekend gegeven illustreert, en
of op grand hiervan de zang in zijn kern romantisch moet heten. De wijze van
behandeling is wel duidelijk : Mw. Cox zegt : typisch rationeel, en anders dan
die van de belerende 17e-eeuwer Westerbaen in (zijn hofdicht !) Ockenburg, die
Ovidius' Ars Amandi noemt. Ligt het rationele dan in het niet noemen van enige
liefdesleer uit een klassieke auteur ?
Uiteraard spelen bij de Berymde Taferelen (1704), beschrijvende gedichten
bij schilderingen van B. Graat in het huis van Vlamings stiefmoeder Agnes Blok,
de naar deze ws. grisaille-werken vervaardigde prenten van Goeree een belangrijke rol. Mw. Cox' betoog dat Goeree getrouw copieerde, niet zelf de talrijke
omlijstende exempelen en attributen Inventeerde', lijkt sluitend, al blijft het
bevreemden dat telkens alleen de allegorische figuur een inschrift met Graats
naam of initialen heeft, en onder in het geheel Goeree signeert met „In. et
Fec" (curs. van mij, P.V.). Het probleem is er overigens meer een van (kunst-)
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historische dan van literaire aard. Afbeelding en tekst zijn echter te nauw op
elkaar betrokken dan dat men een bespreking van de reeks van 5 gedichten
zonder bestudering der prenten kan geven. Schrijfster besteedt dan ook aandacht
aan die prenten. Maar m.i. niet altiid voldoende, en ze ziet ook niet alles juist,
dacht ik. De titelprent van de reeks roept meer vragen op dan zij, die haar alleen
decoratief noemt, erover aan de orde stelt. Opmerking, zo mogelijk verklaring
verdienen : het feit dat slechts 4 van de 5 allegorische figuren (waarin Graats
signatuur staat), zijn afgebeeld : Begeerte ontbreekt ; de aap aan de voeten der
van links `opkomende' figuren (Pictura en Poesia ?) ; en het rechts op de
voorgrond geknielde, tekenende knaapje. Niet juist is haar interpretatie van het
slotvignet van de reeks. Mw. Cox spreekt over een tuinvaas in de voet waarvan
zij „de scene van Joab en Amasa met de vermelding van 2 Sam. 20.8 met
daarnaast de voorstelling van Judas in lopende houding voor Christus" ziet (34).
Men ziet echter een grafmonument (met vaas) waarop boven die O.T.-ische scene
een inscriptie staat die begint met Amasa, verder onleesbaar is. Naast dit (naar
alle waarschijnlijkheid) graf van Amasa staat niet Judas afgebeeld, over wie op
de tegenoverliggende pagina gesproken wordt in verband met zijn verraderlijke
kus, voorafgebeeld in Joabs begroeting van Amasa. Dat is duidelijk voor wie
niet de Leidse vertaling (anno... 1911) Matth. 23.25 (zoals Mw. Cox doet),
maar Matth. 23.27 (als bovenschrift in het vignet aangebracht) in bijv. de
Statenvertaling (anno 1637) opslaat. Daar zegt Christus tot de Farizeers en
Schriftgeleerden : „(...) gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die vanbuiten
wel schoon schijnen, maar vanbinnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle
onreinigheid". De meest prominente figuur voor Christus afgebeeld, knijpt zich
dan ook de neus dicht met de ene en gebaart (vol afschuw ?) naar de graftombe
met de andere hand. Aandacht verdienen bier tevens de draak (krokodil ?
Leviathan ?) aan de andere zijde van het grafmonument, en de attributen in de
omlijsting : masker, vrucht (pompoen ?), vogels (raaf en eend ?), boeken (op
een waarvan de initialen van Goeree). Ook de bespreking van de teksten der
B.T. laat te wensen over. Op discrepanties met de afbeeldingen, op herhalingen
binnen een tekst wordt niet geattendeerd. Waarom de reeks een cyclus moet
heten, wordt niet duidelijk gemaakt ; wel dat hun band bepaald is door de
niet-literaire samenhang der taferelen, die, waarschijnlijk een vertrek – Wellust,
Hoogmoed en Begeerte drie wanden, Rede de zoldering, en Dubbelhartigheid
ergens de wand met de deur naar de dubbelhartige buitenwereld – sierden. Dat
de laatste regel van het citaat op pag. 32 (uit Hoogmoed) „Men vind de rust op
't land, die werd in 't hof verlooren :" regelrecht naar het hofdicht (naar
Hogerwoert dus ?) wijst, wordt wel beweerd, maar niet bewezen ; hetzelfde
geldt voor de opmerking dat Vlaming Westerbaen volgt in het eerste citaat (uit
Reden) op pag. 33.
Het grootste aantal bladzijden in dit hoofdstuk wordt opgeeist voor de
bespreking van Hogerwoert. Deze begint met de vermelding van de (inderdaad)
zeer decoratieve titelprent van Goeree, zonder dat er hier op wordt gewezen hoe
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de medaillons (wel genoemd op pag. 41) tot in details de allegorieen der jaargetijden uit boek II weergeven (op pag. 329 wordt er in heel ander verband op
gealludeerd). Met betrekking tot het Opdrachtgedicht aan G. Muyser wordt
gezegd dat emit zou moeten blijken hoe deze en Vlaming van gelijk sociaal
niveau, dichters en vrienden zijn, zodat van een verhouding schutspatroonverheerlijker geen sprake is. In het gedicht staat echter niets over Muysers
dichterschap te lezen (en op pag. 17 is terecht al gezegd dat deze geen dichter is
geweest), noch iets over zijn en Vlamings sociale status. Het feit dat er geen
enkele allusie te bespeuren valt op Hogerwoert, integendeel gesproken wordt
over „Nimfen, die, eenvoudig opgevoed, / Zich spiegelen in Spaarnes zilvren
vloed ; / Die 't eerbaar hoofd met veldvioolen kroonen, / En zich beschroomd
voor ieders oog vertoonen.", welke nimfen in het gehele hofdicht niet voorkomen,
dit feit wordt niet opgemerkt ; het nodigt uit tot de – op haar waarde te toetsen –
veronderstelling dat deze opdracht oorspronkelijk bij een ander gedicht, werkelijk
de „eersteling van (z)yne Poezye" heeft gehoord (cfr. Pennink, Silvander, pag.
170). Wat Mw. Cox op pag. 92 nog over dit (opdracht)gedicht opmerkt is
eveneens vatbaar voor kritiek : de eerste mogelijkheid tot oplossing van het
probleem omtrent Vlamings `eersteling' bestaat niet, omdat noch Amarillis, noch
de Berymde Taferelen Bachant of Thais (niet : Thaes) „ten rye voert". Aan de
ontstaansgeschiedenis van Hogerwoert zoals Vlaming die zelf in zijn Aan den
Leezer, le alinea schetst, wordt geen enkel woord besteed. Waarom bij de
vermelding van Marino's gedachten, gebruikt bij de moralisaties m.b.t. het
landleven, de aandacht van de lezers wordt gevestigd op pastorale idyllen, i.h.a.
niet moraliserend en niet-georgisch, van de auteur van Adone, wordt niet duidelijk
gemaakt. De afbeelding van de mine van het Huis ter Kleef in de rechterhoek
van de uitslaande prent van het bezongen landgoed is aanleiding tot de opmerking
dat de romantiek om de hoek kijkt ; dit zou als een speelse opmerking gelezen
kunnen worden ; maar in ernst vraagt men zich of waarom, in plaats van deze
verwijzing naar de Romantiek, niet wordt gewezen op het verband met de
vanitas-passage in het begin van boek II (D.U., pag. 59), en het afsluitend
vignet, waar de slotpassus m.b.t. de „vrucht, die nooit den sterfling sterven laat"
(D.U., pag. 71), te weten die van wetenschap in dicht, allegorisch wordt verbeeld.
Als dan het hofdicht-zelf ter sprake komt, mist men een bespreking van de
vorm, met zijn gekruistrijmende jambische vijfvoeters – strofisch ? – afwijkend
van die van Wellekens' Endenhout, en de voorgangers Hofwijck en Ockenburg in
alexandrijnen. Wel noemt Mw. Cox de jambische vijfvoeters lichtere verzen dan
de alexandrijnen, maar zij legt niet uit waarom Hogerwoert juist in die lichtere
regels geschreven moest worden. Huygens' en Westerbaen's hofdichten noemt
schrijfster geen voorbeelden maar voorgangers, omdat zij meent dat Vlamings
navolging „niet zozeer het gedicht als zodanig, maar meer het object ervan"
geldt (pag. 43) ; op pag. 60 e.v. echter wijst zij (toch) op overeenkomst in toon
en stijl tussen HofwUck en Hogerwoert, en in tuinbeschrijving, intermezzi en
's dichters doen en laten in de winter, tussen Westerbaens en Vlamings gedicht,
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waarmee zij haar eerdere uitspraak niet zozeer verheldert, maar zeker relativeert,
tenzij een en ander aan toeval zou to danken zijn. Merkwaardig is dat zij
Ockenburg uit 1654 en Hogerwoert uit 1708 als stammend uit eenzelfde tijd
voorstelt ; die tijd karakteriseert zij met een parafrase van een uitspraak door
Koopmans gedaan op een niet nader aangeduide plaats in zijn door Geerars
bezorgde Vijf (letterkundige) Studien ; nazoeken leverde als resultaat dat de
zinsnede betreffende de „overzichteliike orde en (...) onverstoorbare regelmaat"
als „ (overwegende) kunsteis" van die tijd geschreven werd n.a.v. Hoogvliets
Abraham de aartsvader uit ... 1728 ! (cfr. J. Koopmans, Vijf letterkundige
Studien. Ed. C. M. Geerars, Zwolle 1958, pag. 131).
Wel op grand van Vlamings mededeling in zijn Aan den Leezer (D.U., pag.
41) „Doorgaans is het [hoefdicht) met uitbreidingen, uit geschiedenissen of
verdichtzelen gehaald doorweeven, en (...), met vermaak gebruikt, oordeelende
dat zy de zenuwe en ziel der dichten zyn", gaat schrijfster op pag. 37-39, op zoek
naar mogelijke bronnen voor die uitweidingen ; waarom bier alleen de `geschiedenissen' en niet de `verdichtzelen i aandacht krijgen, is niet duidelijk ; later, bij
de bespreking van de compositie van Hogerwoert, wordt terloops eenmaal
Ovidius' Metamorfosen als waarschijnlijke bron genoemd (pag. 47). Een en
ander is typerend voor Mw. Cox' weinig systematisch (verslag van) onderzoek.
Aardig is wel dat zij laat zien hoe Hogerwoert vrij regelmatig `doorweven' is
met die intermezzi, die in hun afkomst en aard iets zeggen van de dichter, en
waarbij duidelijk wordt hoe deze minder symbolisch-emblematisch dicht dan
door Van Veen is verondersteld (pag. 50-53). Slordig daarentegen betoont
schrijfster zich weer in haar bespreking van details (pag. 56-57) : ze schrijft
beschrijving, resp. vergelijking, waar ze personificatie bedoelt, interpreteert
„leerzaam" als leerrijk terwijl Vlaming leergierig bedoelt, zegt klank en bedoelt
accent, herkent de begintopos op pag. 44 der D.U. – lijkt het – niet, en schrij ft
(voor mij) cryptisch over een mogelijk onvakkundig denken van Vlaming
(waarom ?) aan Vondels vertaling van een Horatiaanse Ode.
Op haar best is zij in het verslaan van louter-historisch onderzoek : de datering
een kwart eeuw later van Van der Hoevens Westermeer is een overtuigende
correctie van Van Veens approximatieve, ontleende datering.
De bespreking van de Lykgedachtenis van den dichter Hieronymus Angerianus (...) bevredigt nog het meest. Ook zij is niet vrij van feilen, maar deze
blijven gering in aantal en zijn niet wezenlijk. Er is, bijv., geen sprake van het
optreden van een „zeegod van (Misene — (pag. 70) : Vlaming schrijft over
„'t zeehoofd, dat Miseen, 1 / ( ...) dien bynaam gaf voorheen", en bedoelt met dat
zeehoofd Vergilius' mons aeries (Aeneas VI, 234). i.e. Kaap Misenum. Het
laatste citaat op pag. 73 is onbegrijpelijk tenzij geattendeerd wordt op het
emblematische van het beeld der olmen (minnaars) die de wijngaardtakken
(geliefden) stutten. Er is evenmin sprake van de functie van een `rei' – in de
1 Misenus, tochtgenoot van Aeneas, en (over)moedig trompetter.
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door Wellekens bedoelde zin – binnen de onderdelen van het gedicht : rei
betekent hier groep, schare, en deze neemt niet handelend (en verzensprekend)
deel aan het gebeuren, het gedicht. Er is evenmin sprake van de aankondiging
van Angerianus' zelfmoord in het citaat op pag. 75.
Uit de bespreking wordt in ieder geval duidelijk – in het voetspoor overigens
van Wellekens – hoe Lykgedachtenis qua versvorm schatplichtig is aan de
„Italiaansche Herderpoezy" ; maar duidelijker had kunnen worden gestipuleerd
hoe beelden en vergelijkingen erin uit het petrarkistisch arsenaal stammen. Aan
het pleidooi voor de betrekkelijke waarde als experiment in versbouw en
compositie ander invloed van petrarkistische en pastorale poezie uit Italie kan
men zich, dunkt me, gewonnen geven.
De samenvatting aan het eind van II bevat onbewezen, resp. merkwaardige
beweringen als : (over Amarillis) : De herdersstof is hierin goed verwerkt en
gedramatiseerd in een goede vorm ; (over Hogerwoert) : naar inhoud en vorm
oorspronkelijk al bestaan voorbeelden ; (over Lykklacht, sic) : een geheel oorspronkelijk gedicht ontstaan in aansluiting (...) in hoofdzaak aan Tasso's Aminta.
Hoofdstuk IV (niet V, als pag. 129 vermeldt) handelt over de vertaling van
de Arcadia. Inleidend vat schrijfster Wellekens' Verhandeling van het herderdicht
samen, en wijdt een pagina aan een herdruk van de Batavische Arcadia, om aan te
geven hoe er in 1730 „honderd procent belangstelling (is) voor de stof, die in
de Arcadia wordt behandeld" (132). Dan volgt de bespreking van resp. de
Onrymen (epische prozastukken) en de daartussen geplaatste lyrisch-epische
gedichten. Een nuttig overzicht van het verhaal beslaat de ene helft der pagina's
aan de raamvertelling gewijd ; de tweede helft begint met een betoog dat de
stof van Sannazaro's werk Vlaming na aan het hart lag blijkens de D.U., want
„de natuurbeschrijvingen in de prozastukken roepen de sfeer van Hogerwoert op
en de beschrijving van de kunstzinnige prijzen lijkt in de verte op de Berymde
Taferelen" (138-139). Na deze ietwat ontmoedigende aanzet doet schrijfster
verslag van haar nauwkeurige vergelijking der Italiaanse en Nederlandse teksten ;
zij constateert : „de vertaling volgt het origineel vrij nauwkeurig" (139), „Vlaming vertaalt vrijwel letterlijk" (141), met slechts enkele, in het algemeen met
grate zorgvuldigheid aangebrachte veranderingen, waarvan zij er enkele bespreekt.
Men kan met Mw. Cox' conclusie meegaan, al blijven er nog wel enkele slakjes
over waar men zout op zou kunnen leggen ; een ervan : (belli e ridiculi) tratti
kluchten, maar
(spel) beurten.
Minder gelukkig ben ik met de uitvoerige bespreking der zangen. Enkele
argumenten slechts : het betoogje op pag. 144 m.b.t. de stoplap in Zang I, r. 1
zit slecht in elkaar. Wat er gezegd wordt geldt voor r. 1-2, zonder stoplap. Aan
het einde van Silvanders eerste zangbeurt wordt in de Italiaanse tekst niet om
het verbl#den der herders gevraagd, en is er geen sprake van een ja, dat door
een neen versterkt kan warden. Al te gemakkelijk glijdt schrijfster over van een
fictieve figuur (Ergastus) naar zijn schepper (Sannazaro), van een genre (hofdicht) naar een ander (herderszang) (pag. 145). Zang II begint in het Italiaans
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met een imperatief (Irene), waarna de plaats waarheen de schapen moeten gaan
aangeduid wordt (all'ombra degli ameni faggi – men hoort een echo van
Vergilius' Bucolicon I !) : is dat nu een natuurbeschrijving ? (pag. 146) . Noch
bij zang III, noch bij de Ve wordt vermeld dat Sannazaro hier Petrarca-canzoni
imiteert (resp. nr. 1 25 Se'l pensier, en nr. 126 Chiare, fresche), wat van belang
is voor die teksten, en hun vertalingen. Zang III in het Italiaans is dan ook niet
in terzetten geschreven, maar in strofen van 13 regels, met een slotstrofe van 3,
en een vast rijmschema. De weergave van een en ander (met de herhaalde sic's)
op pag. 148 is dan ook hoogst merkwaardig. Over de strofevorm bij Vlaming
meldt Mw. Cox bier ook – ten onrechte – niets. Het terloops gegeven voorbeeld,
uit zang V, van de kortere vormen van het Italiaans vergeleken met die van het
Nederlands, is weinig gelukkig : Fate ombra a le quiete ossa sepolte kan immers
bijna letterlijk worden weergegeven met Werpt schaduw op d'in rust begraven
beendren, en Vlamings langere zinsnede blijkt louter gevolg van metrum- en
rijmdwang. Met betrekking tot de zangen IV en VII – niet in jamben (soms
met een syllabe vermeerderd) geschreven, als de overige – poneert schrigster de
stelling dat Vlaming bier niet op een amfibrachische maat is overgegaan „daar
hij dan van de ene getelde maat zou vervallen zijn in een andere, die bovendien
veel minder in het gehoor lag, en dus Been vereenvoudiging van de rijmdwang
ingehouden zou hebben voor een muzikale dichter" (pag. 156) . Deze `argumentatie' begrijp ik niet ; maar goed, Mw. Cox gaat zoeken wat Vlaming dan wel
gedaan heeft. Daarbij betrekt zij de verstheorieen ontwikkeld in Vlamings
vriendenkring ; maar die van Van Hoogstraten kennen we niet, Huydecopers
werk doet niet ter zake, dus resteert Ten Kate's theorie. Bij deze sluit Vlaming
zich aan (al zie ik dat niet in wat Kossmann, door Mw. Cox parafraserend weergegeven, over zijn opmerkingen zegt) door regels to schrijven „van vier accenten
met twee onbeklemtoonde lettergrepen daartussen (...) met daarbij een ongeaccentueerde eerste en laatste lettergreep". Dat dit niet 4 amfibrachi op een rijtje
zijn, komt doordat Vlaming zich baseerde, aldus Mw. Cox, op het voorbeeld van
„Vryers-sangh op de wijze van Myn Angenietje" achter in zijn Hertspiegheleditie, eerder dan op bijv. een drinkliedje van Goeree, omdat de woorden van
Vryers-sangh beter aansluiten op de zangen van de treurende herders. Van dit
gedicht geeft schrijfster het begin weer op pag. 159. Naar mijn mening vertoont
alleen de eerste regel ervan het geschetste patroon van beklemtoonde en ongeaccentueerde syllaben. Moet men hieruit concluderen dat elke regel van de
zangen IV en VII op de melodie van die eerste regel gezongen werd, of moest
worden ; er zó iets vergelijkbaars met melodramatische volkszangen is beoogd,
bemoeilijkt (hoe ?) door de „Mechelse vocaalsmiltinghe" (waartoe deze hapax
– volgens Kossmanns Nederlandsch Versrythme, pag. 33 – gebruikt voor de zgn.
elisie van de slot-e voor (h + )vocaal ?), resulterend in een teder gefluister
(waarover Mw. Cox op gezag van Mussche spreekt) ? Het lijkt me al met al een
nauwelijks gefundeerde, ongeloofwaardige hypothese met zwakke argumenten
gestut.
295

1k ga niet verder met het weergeven van mijn marginalia. Natithrlijk staan er
oak acceptabele passages en conclusies in het boek. Daartoe reken ik dan : de
correctie op Dr. Gerhardts (en mijn) `evaluatie' van Arcadia door weer meer
aandacht te vragen voor Sannazaro's persoonlijke achtergronden erin ; de explicatie van de keuze ter vertaling van Aminta en Arcadia door resp. Wellekens en
Vlaming ; het verslag omtrent de lotgevallen van het materiaal voor Vlamings
onvoltooide, onuitgegeven Geschiedenis van Amsterdam. Zulke passages redden
m.i. het boek niet. Dat blijkt een gemiste kans.
M.b.v. het bijeengebrachte materiaal – veel te veel voor een studie van de dichter
(en) zijn werk kan een beter boek geschreven worden. Door iemand die het
op pag. 312 geciteerde gedicht kan herkennen als een (der vermaardste) van
Van Focquenbroch (toch bekend, de auteur, aan Mw. Cox), een imitatie van
Scarron, die zelf Lope de Vega navolgde ; die (literatuurhistorische) blunders
als hierboven gesignaleerd, vermijdt ; die de barok niet „decadent" noemt (pag. 6
en 314) ; die niet, of helderder en voorzichtiger, schrijft over het probleem van
de/het Rococo in Vlamings werk (pag. 317) ; die zorgvuldiger de term Romantiek aanwendt ; die evenveel sympathie koestert voor de auteur en zijn milieu,
maar kritischer formuleert dan Mw. Cox herhaaldelijk blijkt te doen.
Dat de inspanning die zij zich getroost heeft voor het schrijven van deze
dissertatie niet tot een beter resultaat heeft gevoerd, is jammer. Ik ben oprecht
van mening dat dit boek hulp kan bieden bij het schrijven van een `definitieve
studie over Vlaming als dichter, het zelf – helaas dit laatste niet geworden is.
Haren (Gr.), juni-juli 1976

P. E. L. VERKUYL

Elisabeth Maria Post (1755-1812). Fen bio-bibliografisch
onderzoek. Uitgeverij „thespa", Amsterdam, smaldelen 2, 1973.

A. N. PAASMAN :

De inleiding van deze nog geen 200 bladzijden tellende uitgave, klein formaat,
waaronder inbegrepen een zestiental welgekozen en verzorgde illustraties in
verband met het onderwerp, belooft ons, dat het hier aangekondigde onderzoek
van een achttiende-eeuwse schrijfster, van hoog wetenschappelijk gehalte zal zijn.
We worden daarin niet teleurgesteld.
„Honderden archiefstukken en boeken" vormen de basis voor minutieuze navorsing van al de bijzonderheden over het leven en het werk van Elisabeth
Maria Post. Paasman wil met nauwkeurig feitenmateriaal aantonen, dat in het
verleden te vluchtige, onjuiste en onvolledige conclusies over haar werden
gepubliceerd en in verband daarmee tevens over de 18de-eeuwse ideeèngeschiedenis en de vergelijkende literatuurwetenschap.
leder, die wel eens te maken heeft gehad met bestudering van een periode
uit het verleden van onze literatuur, kent de grote moeilijkheid van het bijeengaren van bronnenmateriaal : voor de kennis van Elisabeth Maria Post geldt dit
wel zeer bijzonder. Paasman is erin geslaagd niet te rusten voor hij het maximum
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aan gegevens bijeen had om zijn werk de soliede basis te geven voor Posts biografie, en „haar gevoels- en gedachtenwereld, haar intieme leven, haar psychische
gesteldheid en ontwikkeling" te typeren.
Het eerste deel van deze studie is gewijd aan de gang van het onderzoek en
het blijkt duidelijk, dat wij alien, die zich op dit terrein hebben begeven, genoegen hebben genomen met een traditionele voorstelling van zaken door te veel
op voorgangers te vertrouwen, door te weinig het zeer tijdrovende najagen van
archiefmateriaal te ondernemen of publicaties te verbeteren. De literatuurgeschiedenis is daarmede te kort gedaan.
Het gaat hier am rectificatie van tal van jaartallen, o.a. betreffende de
geboortedatum van de auteur en haar familieleden, am precisering van de
omzwervingen van het in grate moeilijkheden verkerende ouderlijk gezin, om
handschriften en drukken, om vertalingen der dichteres, am het totnogtoe vrijwel
onbekende werk van haar man, tenslotte am wat zijzelf terloops voor dit
onderzoek in haar boeken laat weten.
We kunnen drs Paasman niet dankbaar genoeg zijn voor zijn onvermoeibare
volharding ten einde klaarheid te brengen in deze allengs vervalste literatuurgeschiedenis. Het spreekt vanzelf, dat dit werk gepaard ging met teleurstelling : het
napluizen van doopregisters, erfeniskwesties, lidmatenboeken, trouwboeken, brieyen van familie en vrienden der familie, bibliotheekinventarissen, gaf soms weinig
of geen resultaat. Maar een verzoek om inlichtingen aan mensen, van wie verondersteld mocht warden, dat zij jets over het onderwerp zouden kunnen weten,
bracht niet zelden een verrassend detail naar voren.
De „biografische schets", die het tweede deel van Paasmans werk uitmaakt,
betekent op grond van de onderzochte gegevens een betrouwbaar document :
het is een verantwoorde uiteenzetting van het veelbewogen leven van de schrijfster, leven, reeds in haar jeugd gekenmerkt door een groat verdriet, dat haar
jarenlang bij zou blijven. Het was het gevolg van het faillissement, dat haar
vader trot in 1768 (ze was toen twaalf jaar oud) als medebeheerder van een
suikerraffinaderij. Weliswaar had hij toen nog de functie van „kameraar" van
de stad Utrecht, te vergelijken „met die van gemeente-ontvanger met een uitgebreide bevoegdheid op het gebied van gemeentewerken", maar, vernederend
feit, deze werd hem ontnomen wegens onvoldoende aanwezige geldmiddelen.
Het gezin met tien kinderen moest zien rand te komen van „miserabele steun"
en ging zwerven. De oudste zoon, Gerrit Willem, doctor in de rechten, verliet
het land om in Oost-Indie te gaan werken om het gezin te steunen, maar hij
stierf op weg ernaar toe. In februari 1772 werd nog een zoon geboren, die een
jaar later stierf.
Een tijdlang heeft de familie Post gewoond op een min of meer verlaten
landhuis Emminkhuizen, in het gelijknamige gehucht, dat zich in een onherbergzaam veengebied ten zuiden van Renswoude be yond. „Het gezin heeft getracht
in eigen onderhoud te voorzien door het bijbehorende land te bewerken en door
297

huisvlijt." De ongeveer vijftienjarige Elisabeth Maria moest er een teruggetrokken
leven leiden zonder vrienden en vriendinnen. En Paasman concludeert : „Haar
neiging tot eenzelvigheid en tot melancholie, evenals haar gevoel voor de
betrekkelijkheid van rijkdom, macht en aanzien, zelfs van al het aardse genoegen,
moet zich in deze tijd sterk ontwikkeld hebben."
Ik volsta met deze enkele citaten en korte samenvatting van jeugdjaren
der schrijfster uit het rustige, punctuele verslag van drs Paasman, waarin geen
detail werd verwaarloosd om de auteur en haar werk te begrijpen. Toch betekent
deze zakelijkheid geen dorre, rigide opsomming : men ervaart deze eer als
beheersing van sympathie voor Elisabeth Maria.
Welbewust wil Paasman ook niet spreken van „onvergankelijke" literatuur.
Tot besluit werd een citaat van de dichteres gekozen, dat het levensverhaal
bekrachtigt. Zij schreef het in 1789, na het succes van haar eerste roman :
„Zou ik dan ooit jagen om een handvol vergankelijken lof ? of zoude ik dan,
als hij mij toevloeit, mij laaggeestig daar op verheffen ? Neen de tijd zal dien
verstrooijen als ligt kaf, en zo IJdel maken als mijn verdwijnend leven."
Een overzicht van de werken van E. M. Post, zowel die in druk als in handschrift aanwezig zijn, ook van de werken over haar (naslagwerken en eind
18de- en 19de-eeuwse recensies) behelzen deel 3 van het boek.
En zo illustreert deze boeiende uitgave over Elisabeth Maria Post, dat serieuze
bio-biografische studie volgens aloude ervaring alle dilettantisme logenstraft. Er
past hier het woord van Vauvenargues, dat Sainte-Beuve in zijn bewonderende
kritiek op Moliere neerschrigt : „La nettete est le vernis des maitres".
Mag ik bij deze grate waardering toch een enkele opmerking maken ? Ilc
mis in de rigoureus-nauwkeurige verzameling gegevens een stilistische beschouwing in verband met Posts werk. En toch zegt de stijl van een auteur veel van
zijn gevoels- en gedachtenwereld, van psychische gesteldheid en ontwikkeling,
van verwantschap met tijdgenoten en kan de stijl een waarborg zijn voor een
vermoeden van al- of niet auteurschap.
Trouwens bij de bespreking der vertalingen wordt rekening gehouden met
Posts stijl voor identificering : blz. 48 n.a.v. Florians Estelle, blz. 49 n.a.v.
Kalidastra's Sakonkald en Klingers Geschiedenis van Raphael d'Aquillas.
Onze literatuur moge in het algemeen niet behoren tot de onvergetelijke
hoogtepunten der wereldliteratuur, zij maakt toch indruk door het feit, dat het
schildersoog meestal niet ontbreekt, wat detailbeschrijving ten goede komt.
Elisabeth Maria's stijl – ik wees er elders op – is impressionistisch. Zij, die de
schilderende natuurbeschrijving uitdrukt, ook in klanksymboliek, heeft de 20steeeuwse mens, die opnieuw naar de natuur verlangt, iets te zeggen.
Wel moet men rekening houden met modevormen : het heeft mij enigszins
verwonderd, dat we bij Bernardin de Saint Pierre, ook hij schrijver van uitheemse natuur, ook hij grate minnaar der stilte, in Paul et Virginie, evenals zij,
telkens spreekt van een dubbel-weerkaatsende echo. (Invloed van Rousseau ?)
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Echter wanneer Paasman in aantekening 185 over de „sfeertekening" van het
landgoed Emminkhuizen opmerkt, dat dit verhaal „niet als honderd procent
autobiografisch aangediend wordt" zag ik bier toch oak gaarne tevens vermeld,
hoezeer de dichteres — en meestal in eerste instantie — gevoelig is voor geluiden
van de wind en van het „harmonisch concert", dat ze zoekt in de natuur. Enkele
voorbeelden ?
Uit Gezangen der Liefde over Beekhuizen :
„'t Is harmonie al wat ik hoor
Een windje doet het blad der populieren fladren,
Het zweeft dit eikenboschje langs,
En zuist majestueus' door hooge dennetoppen."

In : De nacht :
„Ik zit alleen — en boor het fijn geruis
Waar meé de luchtstroom vloeit".

(Uit : Voor eenzamen)

In : De Bouval
„een luimige wind, die nu en dan met een statig gebrom
in de oude boomtakken mompelde, was haar doffe lijkklagt." (id.)

In :
„waar men
„Aan mijn hutje"
Niets dan 't grootsch geruisch der boomen
En 't geklets van water boort."

(id.)

Hoe gevarieerd weet ze de bekoring van „'t gestreel der windj ens" in dennen,
eiken, berken, populieren in taal weer to geven :
„of aandacht wekkend mompelen,
of geestbedwelmend ruischen,
of zagt welluidend murmlen,
of vol van weemoed fluistren,
De geest met zagte ontroering
En peinzende ernst vervullen,
o Hoe vergroot gij, bosschen !
De schoonheid van dit dal."

(id.)

Ze evenaart Poot in de beschrijving van de stilte, wier „muzijk" door enkele
herhalingen iets ruisends heeft :
„Nachilied"

„Geen blaadjen beeft
Daar door 't geboomt geen suizend windjen zweeft,
Geen blaadjen beeft, dat iets geritsel geeft !
De stilte alleen
Vormt een muzijk voor 't oor en 't hart met een,
De stilte alleen spreekt luid haar wijze reen."

(id.)
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Elisabeth Maria Post verdiende, mede door haar prille vertolking van natuurbezinning, die zich zeker reeds aankondigde in de trieste eenzaamheid van haar
kinderjaren, de enorme, belangwekkende studie, die drs. Paasman haar heeft
gewij d.
HERMINE VIEU

Studies in Seventeenth-Century Imagery. Pt. II. 1. M. PRAZ,
Addenda et corrigenda, 2. H. M. J. SAYLES, Chronological List of Emblem
Books, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1974, (Sussidi Eruditi, 17) ;

MARIO PRAZ,

109 blz., 6000 Lire.
Er zit vaart in de emblematologie. Een decennium na het verschijnen van de
tweede en sterk vermeerderde druk van Praz' meesterwerk in 1964 pogen deze
addenda en corrigenda de inmiddels opgelopen achterstand goed te maken, een
onderneming waaraan nu ook al een monument als Henkel en Schtine's Emblemata toe is. Dat Praz' studie vooral voor de kennis van de manieristische
16e-eeuwse emblematiek en de profane en religieuze liefdesemblemata, waaronder
niet in het minst de Nederlandse, een standaardwerk is en blijft, hoeft hier
niet opnieuw aangetoond te worden. Het boek heeft sinds 1938 zijn degelijkheid
bewezen en ligt mede aan de basis van de hoge bloei die het onderzoek van de
emblemataliteratuur en de Symbol- en Bedeutungsforschung in het algemeen
thans kennen. Al zijn er in de laatste jaren niet helemaal ten onrechte stemmen
opgegaan am het (barokke) embleem van het manierisme en het concettisme los
te maken (a.m. Jons in de Bondsrepubliek en P. Daly in de V.S.A.), aan de
fundamentele inzichten van Praz kan slechts met moeite worden getornd.
De Addenda... bestaan hoofdzakelijk uit kleine verbeteringen (niet zelden van
zetfouten), bibliografische aanvullingen en aanpassingen aan de huidige stand
van het onderzoek, zoals bvb. de definitieve bevestiging van Heinsius als de
eerste liefdesembleemdichter. Van belang is ook de concordantie op Landwehrs
Emblem Books in the Low Countries (1970). Praz is zichzelf trouw gebleven.
Dit verklaart wellicht zijn geringe geestdrift voor het handboek van Henkel en
Schane, waarvan de opzet het embleem vooral als wereldduider en niet als
concetto laat kennen, en de nogal willekeurige wijze waarop de bibliografische
toevoegingen en adaptaties zijn aangebracht. Onbegrijpelijk is de afwezigheid
van bijdragen als D. JONS, Das Sinnenbild (Stuttgart, 1966), H. MIEDEMA, The
Term Emblema in Alciati (Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 31,
1968) en de belangrijke studies van Schwendemann en Tiemann over de vroege
Franse emblematiek. Al bij al zijn de Addenda... vooral nuttig bij het hanteren
van Praz' Bibliography of Emblem-Books ; voor het tekstgedeelte van zijn onmisbaar boek zijn ze, zowel naar hun omvang als naar hun inhoud, haast te
verwaarlozen.
Een van de betwistbare stellingen van Praz luidt dat een voortgezette geschiedenis van het embleemgenre moet ontaarden in een dorre bibliografische
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opsomming. De chronologische ordening van de bibliografie van de meester,
opgezet door H. M. J. Sayles en een aantal onbekende, maar niet minder verdienstelijke medewerkers aan het befaamde Kunsthistorisch Instituut van de
Utrechtse Universiteit, bevindt zich tegenover deze uitspraak in een ambivalente
positie. Enerzijds lijkt zij de bovengenoemde stellingname (een abdicatie ?) te
bevestigen, anderzijds biedt zij de vorsers die meer en meer in de mogelijkheid
van een geschiedschrijving van het embleem zijn gaan geloven, een prachtig
werkinstrument. De lijst is bovendien vergezeld van een aantal aantekeningen
en vindplaatsen die de confrontatie met andere bibliografieen, zoals die van
Landwehr, aanzienlijk vergemakkelijken. Toch vergt de lijst, zeker voor de
minder ervaren gebruiker, enig voorbehoud. De kostbare aantekeningen Not in
Landwehr en Omitted in Landwehr worden helaas niet systematisch aangebracht,
met sommige aanvullingen die op de bibliografieen van dezelfde Landwehr zijn
verschenen wordt geen rekening gehouden en de criteria waarmee de lijst is
opgesteld zijn te breed en te vaag. Van der Noots Theatre zien we hier weer
– en dat nadat een specialiste als Freeman en ook Landwehr het emblematisch
karakter van dat werk terecht hebben ontkend – als embleembundel opduiken.
De in de Addenda door Praz aangenomen gegevens over de eerste Heinsiusdrukken zijn in de lijst niet doorgedrongen. Hier en daar is de verstrekte informatie vals. Zo is de bundel Idea vitae Teresianae niet het werk van Hubertus
a S. Joanne Baptista wel werd het boek aan deze persoon opgedragen. Het
verscheen ca 1686. Parvus mundus is geen anonieme verzameling : ze is van de
hand van Laurens Haecht. Hetzelfde geldt voor S. Francisci vitae et miraculorum
epitome de auteur ervan is Ludovicus van Leuven. Het met het oog op Luyken
erg belangrijke bundeltje Goddel#cke aandachten (Amsterdam, 1657) is niet
van S. Savery, maar van Petrus Serrarius. Deze bloemlezing van onvolkomenheden
moge de gebruiker van deze lijst waarschuwen : hij zal er goed aan doen ze met
alle beschikbare bibliografieen over het genre te confronteren.
K. PORTEMAN

Hella S. Haasses ontmoeting met de computer / poging
tot literairkritische analyse van De Verborgen Bron op grond van de
automatische behandeling van de tekst ,/ met een nawoord door Hella
S. Haasse, Louvain 1976, 227 pag., prijs BF 460.

MARC GEERINCK,

Wie zich orienteert in het al spoedig wat chaotisch aandoende boek dat wij aan
een beschouwing onderwerpen, loopt op tal van plaatsen aan tegen de levensgrote
vraag wat de auteur van dit werkstuk nu feitelijk bezig is te doen. Na een woord
vooraf van Dr. R. Henrard, de leermeester van de schrijver, volgt een verantwoording en een samenvatting van De Verborgen Bron ; daarna een eerste
hoofdstuk over traditionalisme en perspectief in literaire studies, vervolgens een
tweede, gewijd aan de gevolgde werkmethode, en tenslotte een derde over „De
Verborgen bran. Kritische analyse van de titel". Verder volgen nog een menigte
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van andere zaken. Vooreerst een bijlage waarin een overzicht van alle taalvormen
die te maken hebben met zintuiglijke waarneming, geordend naar de principes
van Brouwers, Het juiste Woord, Betekeniswoordenboek der Nederlandse Taal ;
die bijlage geeft ook, zonder enige interpretatie, documentatie m.b.t. de woorden
die naar lichaamsdelen, -aandoeningen en -uitingen verwijzen, en woorden die
kleuren aanduiden, met geen andere verantwoording dan de opmerkig, dat de
auteur niet weinig verbaasd is over hun verscheidenheid en hun frekwentie.
Terzijde zij opgemerkt, dat deze gegevens soms niet kloppen met opsommingen
elders. Op pag. 69 ontbreekt zo bij de documentatie m.b.t. donker verwijzing
naar blz. 54, regel 24, welke verwijzing op pag. 85 wel verschijnt. De tweede
bijlage behandelt de wisselwerking tussen het natuurgebeuren en het psychische
leven. Er wordt een voorbeeld gegeven „waaruit blijkt dat het jaargetijde overeenstemt met de aard van het psychisch gebeuren" (pag. 88). Naar de betekenis
van deze bijdrage kan men slechts gissen. De auteur sluit en opent het onderzoek
met de uitlating „Ongetwijfeld speelt de natuur een belangrijke rol in de
novelle", verbonden met „Wij denken aan een onderzoek dat zou moeten uitmaken...", enzovoort. Als het onderzoek voorafging en de eerste uitlating daaruit
resulteerde als conclusie, zou men er gelukkig mee kunnen zijn. Ook bijlage 3
biedt een overzicht van gepland onderzoek, uiteengelegd in vijf punten : „De
eerste fase is voorbij. De overige zijn in het vooruitzicht" (pag. 89) ; die eerste
fase behelst het isoleren van de zinnen waarin Siebeling aan het woord is en van
die welke door Meinderts worden gesproken. 1k vraag me daarbij of of zulk een
administratieve ordening van het materiaal op juiste wijze als `onderzoek' te
typeren is. Bijlage 4 is overwegend een verwijzing naar bijlage 2. Bijlage 5 geeft
documentatie m.b.t. het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden van de
eerste en tweede persoon enkelvoud en de eerste persoon meervoud in de mond
van Siebeling en Meinderts. De conclusie is, dat beide personen, getuige de hoge
frekwentie van voornaamwoorden van de eerste en tweede persoon enkelvoud,
er klaarblijkelijk niet in geslaagd zijn „in de `Andere' op te gaan" (pag. 91) 1.
G. gaat zelfs zover te concluderen, dat Siebelings „ik-gevoel bijna veertien maal
sterker is dan het wij-gevoel" (pag. 92). Men wrij ft zich de ogee uit als men
het leest. Na de Aantekeningen volgt dan op pag. 101 het Nawoord, door Hella
S. Haasse, die, getuige de eerste regel, inderdaad de mening is toegedaan dat zij
een ontmoeting gehad heeft met de computer. Zij doet moeite de kwantitatieve
gegevens van G. te duiden en zij slaagt daarin heel wel ; wat geen verwondering
mag wekken, als men bedenkt dat alles interpreteerbaar en duidbaar is wanneer
men geen disciplinaire eisen stelt.
G.'s boek besluit met een globale frekwentielijst van de lemma's in alfabetische
orde, een dalende frekwentielijst van de lemma's, een drietal voorbeelden van
specifieke frekwentielijsten naar bepaalde tekstdelen (b y. de brief van Siebeling
aan zijn vrouw in de zomer van 1938), een index van enkele synsemantische
1 Zie voetnoot 3 beneden.
302

woorden 2 en tenslotte de zinnenconcordantie betreffende de woorden „die aan
bad komen in de literairkritische analyse van de titel" (pag. 204).
In het woord vooraf schrijft Dr. R. Henrard dat de auteur zich voorgenomen
heeft de bruikbaarheid van de wiskunde aan een bepaald woordkunstwerk te
toetsen. Ik ben zo vrij de juistheid van deze opmerking ernstig te betwijfelen.
Een heel andere aanduiding van de doelstelling vindt men aan het einde van dit
voorwoord, waar het beet : „Uit het belangwekkende nawoord van de schrijfster
(Hella Haasse ; v.B.) blijkt overigens dat de computer haar a.h.w. tot zelfbewustwording en nieuwe creativiteit heeft opgeroepen. Een meer afdoend bewiis van
de doeltreffendheid van de onderzoekmethode kon zij niet geven..." (pag. 8).
Ook bier heb ik mijn twijfels : het kan alleen waar zijn, als de auteur zich dit
doel inderdaad gesteld had, wat nergens blijkt. De allereerste zin van de verantwoording, waar de auteur dus zelf aan het woord is, geeft weer een ander
oogmerk en heeft niet het minste te maken met de formuleringen van Henrard :
„Het doel van deze studie is aan te tonen in welke mate de computer de
evaluatie van literaire teksten kan bevorderen" (pag. 9). Hoewel zoiets natuurlijk
nooit mis kan gaan, ook al zou die mate nul zijn, kan ik na lezing niet concluderen dat wat dit betreft positieve resultaten zijn bereikt. Verderop in het boek
spreekt G. zich op tal van plaatsen nader over zijn bedoelingen uit. „(W)ij zoeken
in eerste instantie naar een wetenschappelijk gefundeerde verklaring van de
indruk die het werk op ons maakte. Bij een volgende lectuur zal de beleving
hierdoor warden geintensifieerd" (pag. 18). Ook dit is nergens systematisch
gebeurd. Daarvoor zou nodig zijn dat de bedoelde indruk vooreerst onafhankelijk
van het onderzoek en op objectieve wijze was vastgelegd ; dat vervolgens een
theorie ontwikkeld was om zulk een indruk formeel met de eigenschappen van
een tekst te verbinden en dat tenslotte, na analysering van de tekst, de voorspelde relaties werden aangetoond.
Weer een ander perspectief spreekt uit het volgende citaat : „Met het woord
als kernelement zou het o.a. mogelijk zijn een structuuranalyse of een zuiver
taalkundige studie aan te vangen. Ons opzet is een kwantitatief onderzoek te
ondernemen, dat een objectief beeld kan geven van het aan Haasses roman ten
grondslag liggende lexicon" (pag. 20). Ik kan niet vaststellen dat dit in het
boek gebeurd is. Aan het einde van hoofdstuk II, waar G. zich afvraagt of het
niet mogelijk zou zijn iedere romanfiguur te doorgronden aan de hand van de
specifieke taal die hij hanteert, vervolgt hij : „In dit werk beperken wij ons tot
twee personages : Siebeling en Meinderts, waarvan wij de resp. taalschat onderzoeken. Wij nemen slechts een klein deel van hun taalkundige 'performance' in
acht en vestigen onze aandacht uitsluitend op het lexicologische" (pag. 48). 1k
heb het boek overal doorzocht om te zien in welk deel verslag wordt gedaan van
dit onderzoek, maar ook dit heb ik niet gevonden. Ik vraag me of wat nu precies
2 Het begrip wordt gedefinieerd op pag. 46 : „woorden die slechts in combinatie met
andere zinvol worden". De term wordt via W. Martin ontleend aan E. W. Gulyga ; hij
lijkt mij erg hachelijk.
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gepresenteerd wordt : een verslag van een onderzoek dat verricht is of een
verslag van een onderzoek dat nog moet gebeuren ? Nergens is een duidelijk beeld
gegeven van wat de studie beoogt. Het is methodologisch een doolhof, om het
niet al te negatief te formuleren.
Wel duidelijk is hoofdstuk II, dat bepaalde technische aspecten van de werkmethode beschrij ft. Maar daaraan kleeft weer het nadeel, dat er een aantal
volstrekt triviale zaken als verponsing van het materiaal en het brengen van de
gegevens op magnetische banden in worden aangeroerd en zelfs een ponskaart
en de wijze waarop daar gaatjes in worden `geprikt' worden besproken. Het
hoofdstuk had zich kunnen beperken tot mededeling van het feit, dat de hele
tekst van het boek bij de analyse is meegenomen, dat de tekst zodanig machinaal
is bewerkt, dat een veeldimensionale opvraagbaarheid van gegevens is verwezenlijkt waardoor indices, frekwentielijsten en een concordantie beschikbaar zijn
gekomen, om daarna aandacht te geven aan de minder triviale lemmatisatie.
Beschikbare programma's maakten het G. mogelijk ongeveer 60 % van de
woordvormen automatisch te lemmatiseren (pag. 43) ; het overige werk moest
met de hand gebeuren, maar het resultaat laat zich weer gebruiken bij toepassing
op andere werken ; de macht van de lemmatiserings-programmatuur groeit dus
geleidelijk en dat is voor toekomstig onderzoek van gewicht.
Een laatste onderwerp dat in hoofdstuk II aan de orde komt – en dat valt ook
buiten de kritiek die ertegen ingebracht werd – is de `morfologische analyse'.
Daaronder wordt verstaan de toekenning van een code per woord voor de
morfologische klasse waartoe het behoort. Dat coderen gebeurde, zoals op pag. 45
uitdrukkelijk wordt gezegd, met de hand (hoewel pag. 46 een onduidelijkheid
levert met de opmerking : „aan de hand van de reeds voorhanden gegevens zal
de computer in staat zijn het grootste deel van het corpus in grammaticale
categorieen ander te brengen".) Maar wat is eigenlijk het precieze verschil
tussen automatische lemmatisatie en morfologische analyse ? Beide zaken moeten
toch elkaar ondersteunen ? Een groot gedeelte van de woorden, voorzetsels,
lidwoorden, bijwoorden, voegwoorden e.a., kunnen gemakkelijk machinaal gekarakteriseerd warden.
In de laatste paragraaf van hoofdstuk II wekt G. de indruk, dat hij met analyse
van het werk bedoelt de ordening van alle gegevens met behulp van de computer.
Ik heb moeite gehad te begrijpen wat under „analyse" verstaan wordt. Wat in
hoofdstuk III gebeurt mag nauwelijks die naam hebben. G. mag dan de lezer
een slag voor zijn met zijn opmerking dat hij een zeer fragmentarische analyse
geeft („wij stellen ons nl. tevreden met de grondige analyse van de titel aan de
hand van ons corpus", pag. 50), hij smokkelde daarmee wel heel iets anders in zijn
werk binnen dan zijn eigen titel belooft. Van analyse van een titel gesproken.
Trouwens, wat is dat eigenlijk voor jets, de analyse van een titel ? Ook weer
heel jets anders dan men zou verwachten. Analysering, zo lijkt mij toe, moet als
resultaat hebben dat de binnen een of ander complex van zaken functionerende
delen helder aan het licht komen. Maar zo niet hier. G. bedoelt met analyse van
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de titel een onderzoek waardoor wordt nagegaan hoe in de roman het thema dat
in de titel vervat is wordt uitgewerkt : „Wij brengen de verschillende konteksten
bijeen waarin de componenten van de tweedelige titel voorkomen, en bestuderen
achtereenvolgens de 'occurrence' van het kernwoord bron en van het bijvoeglijk
naamwoord verborgen. Meteen zal te voorschijn komen of de combinatie `verborgen bron' als zodanig voorkomt, en in welke kontekst" (pag. 50).
Met de frekwentie van dat kernwoord bron speelt G. dan een bijzonder merkwaardig spelletje. Hij gebruikt daarvoor het uit de informatie-theorie bekende
begrip informatie (tegenhanger van redundantie). Zoals bekend is binnen een
stroom van signalen een volkomen voorspelbaar signaal leeg wat zijn informatieve
waarde betreft. Een geheel onvoorspelbaar signaal draagt de maximale informatie.
Als de systematiek bekend is die de signalenstroom beheerst, kan op ieder moment
berekend worden hoe groot de kans is dat een bepaald signaal zal verschijnen
wanneer men een plaats in de stroom opschuift. Zodra die kans 1 is, is het
signaal volstrekt voorspelbaar en zijn informatiewaarde 0. G. gebruikt dit begrippenkader bij de bespreking van de zeer lage frekwentie (nl. 6) van het
woord bron. Als dit woord veelvuldig gebruikt zou zijn in de roman, zou de
informatie geringer zijn geworden. Hij duidt dat dalen van de informatie aan
als een slijtageproces (pag. 51) en stelt dat de schrijfster dat heeft willen voorkomen door het woord bron zelden te gebruiken : „Dit woord behoort tot die
semantisch en expressief zwaar beladen taalschat waarin de schrijfster gaat putten
om de lezer te schokken, te boeien en te intrigeren" (pag. 52). Dat deze
redenering volkomen ad hoc is, blijkt hieruit dat precies hetzelfde kan worden
gezegd van het woord dus, dat blijkens opgave op pag. 157 ook precies 6 maal
in de tekst voorkomt, zoals trouwens nog 91 andere woorden meer. Alle woorden
met een lagere frekwentie zouden een belangrijkere rol spelen dan het woord
bron. Ook in andere opzichten is dit betoog trouwens geheel onjuist en vals.
Informatie (of redudantie) komt alleen toe aan een symbool wanneer het optreedt
en niet aan een symbool als zodanig.
Ik blijf nog even bij dezelfde passage van het betoog. G. vervolgt : „Een
andere reden van die lage frekwentie ligt in het wezen van de bron zelf
besloten. Aangezien het om een verborgen, dus niet-zichtbare bron gaat, moet
het woord zelf dat het voorwerp (sic v.B.) aanduidt normaliter in de tekst haast
onopgemerkt voorbijgaan" (pag. 52). Ik moet zeggen, dat ik niet bij machte ben
deze uitspraak op enige zinnige wijze in verband te brengen met de vorige : het
woord waarmee de schrijfster de lezer schokt, boeit en intrigeert, gaat in de
tekst haast onopgemerkt voorbij.
Wat G. doet met de interpretering van geobserveerde frekwenties gebeurt met
de natte vinger. Zoals de frekwenties in de boven aangeduide bij lage 5 op geen
enkele wijze statistisch warden getoetst (kunnen die frekwenties warden toegeschreven aan binnen acceptabele kansgrenzen optredende spreiding door toeval ?), zomin evalueert G. de connotaties met verborgen in de eerste 26 hoofdstukken van de roman tegenover die in hoofdstuk 27 ; het gaat resp. om 1.15 %
305

en 0.53 % van het aantal woorden waaruit die tekstdelen bestaan. „Hieruit blijkt
dat de nevel waarin de 26 eerste hoofdstukken gehuld zijn, in het laatste hoof dstuk aanzienlijk opgetrokken is" (pag. 72) 3.
Alles wat G. beweert over de roman van Hella Haasse kan best waar zijn.
Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is de vraag, of hij die waarheid
heeft bereikt via het proces van een wetenschappelijk onderzoek, dat wil zeggen
een reeks van handelingen die volgens een goed gedefinieerd patroon verlopen
en dus herhaalbaar zijn en reproduceerbare uitkomsten opleveren. En daarvan is
in dit boek geen sprake. Er is niet veel meer gebeurd dan op erg oppervlakkige
manier gebruik maken van een aantal kwantitatieve gegevens die op volstrekt
willekeurige wijze warden geinterpretered. Bovendien ontbreekt aan de studie
iedere soliditeit en consistentie. Het is triest dat Hella Haasse, als slachtoffer,
zelf het kermispodium moet betreden om de kunstvaardigheid van de tovenaar
te bewijzen. Zij is de doorgezaagde dame die ongedeerd uit de kist stapt.
Het is hoog tijd, dat wij ons bezinnen op wat we allemaal voor doms kunnen
doen met een computer en dat we de ban van dat tovertuig breken. We hebben
kennelijk nog teveel respect voor die machine. Niet alles wat ermee gedaan kan
worden is rijp voor publicatie.
Nijmegen

JAN VAN BAKEL

Landschaft and Raum in der Erzahlkunst, Herausgegeben von ALEXANDER
RITTER. Wege der Forschung, Band CCCCXVIII, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1975.

Ruimte en tijd in de literatuur kregen een hernieuwde aandacht dank zij
Raum and Zeit in Wilhelm Raabes Erzahlkunst (1953). Hij stelt er
de vraag 1. of het literaire werk een specifieke ruimte- en tijdsstructuur heeft
en 2. hoe tijd en ruimte tegenover elkaar staan. De empirische basis die toen
ontbrak om die vragen te beantwoorden, is nu voor een groat gedeelte verworven.
Getuige daarvan het in dit volume samengebrachte materiaal (over de tijd en
de verhouding tijd-ruimte : Zeitgestaltung in der Erzahlkunst, Hrsg. A. RITTER,
in voorbereiding). Belangrijk voor de opzet is wel dat A. RITTER de theoretische
discussie over de `ruimte' opzij schuift en de term op de eerste plaats als
`landschap' opvat.
H. MEYERS

3 Opgemerkt moet worden dat de aangetroffen frekwenties zowel van de connotaties van
`verborgen' als van de eerder ter sprake gebrachte voornaamwoorden, in zeer hoge mate
afwijken van wat op grond van toevalsfactoren verwacht zou molten worden. II( heb
statistische toetsingen uitgevoerd, in het geval van de voornaamwoorden voor alle mogelijke
cijferconstellaties uit bijlage 5, en overal signifikantie gevonden. Dit resultaat, dat overigens
maar een oppervlakkige controle is op de uitspraken van G., doet niets of aan de onzuiverheid van de gevolgde werkwijze 'met de natte vinger'. Met name is niet duidelijk of het
abnormale ligt bij het taalgebruik van Siebeling en Meinderts (over de personen als zodanig
spreek ik liever niet) dan wel bij dat van de andere sprekers.
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Een leegte in de ruimtestudie, aldus RITTER in zijn inleiding, is het niet
voorhanden zijn van een status quaestionis, zodat we nog geen zicht hebben op
de evolutie van de gebruikte methodes. RITTER, die dit enigszins wil goedmaken,
volgt de conceptie van de reeks Wege der Forschung' waarin deze bundel is
gepubliceerd : de evolutie van de literair-wetenschappelijke vraagstellingen moet
blijken uit de geselecteerde teksten.
Het is opvallend dat het onderzoek naar de literaire ruimte zich bijna uitsluitend op de verhalende literatuur heeft toegespitst. RITTER probeert het hele
„Forschungsverlauf" tot nu toe in vier fasen onder te brengen : 1. analyse van
het natuurgevoel, 2. het landschap als achtergrond voor de handeling, 3. als
plaats van handeling, 4. als beleefde ruimte.
De reeks opstellen wordt geopend door ERNST CASSIRER met een vrij filosofische
voordracht op het voor deze richting in de literatuurwetenschap belangrijke
Hamburgse congres van 1930 over tijd en ruimte : Mythischer, iisthetischer und
theoretischer Raum. De kwaliteit van de ruimte hangt af van de ordening die
eraan gegeven wordt. Belangrijk immers is „(...) dass der Raum seinen bestimmten Gehalt und seine eigentiimliche Fiigung erst von der Sinnordnung erhalt,
innerhalb deren er sich jeweilig gestaltet. Je nachdem er als mythische, als
asthetische oder als theoretische Ordnung gedacht wird, wandelt sich auch die
`Form' des Raumes" (p. 26). De ruimtestructuur hangt dus af van de betekenis
die eraan gegeven wordt. De mythische ruimte sluit aan bij het mythisch denken
en levensgevoel en niet bij de ons bekende empirische en fysische ruimte. Het
heilige en het profane, zegen en vloek, geluk en gevaar, etc. bepalen de orde
van deze ruimte ; magische krachtlijnen structureren deze wereld. Natuur en
samenleving zijn er de weerspiegeling van een voorafgegeven ruimteopvatting die
stoelt op een vast mythisch patroon en waarbij de aan- of afwezigheid van het
licht een grate rol speelt. De esthetische ruimte (die van de schilderkunst, de
beeldhouwkunst, de architectuur ...) brengt ons in de sfeer van de „refine
Darstellung", waarin de mens een nieuwe verhouding tussen hemzelf en de
wereld schept. Voor de gemeten ruimte, die aan de grondslag ligt van de
moderne fysica, verwijst CASSIRER naar de derde band van zijn Philosophie der
symbolischen Formen.
ROBERT PETSCH was de eerste om de hele zaak eens te systematiseren (o.a.
Zeit und Raum in der Erziihlung). Hij verdeelt de epische ruimte (parallel met
de tijd) in drie dimensies en onderscheidt „den bestimmten, den absoluten und
den erfiillten Raum". Belangrijker evenwel zijn de termen „Lokal" en „Raum" :
de handelende personages geven zin en waarde aan de ruimte ; zij zijn het die
„Raum" scheppen.
In een literaire tekst warden alle elementen van het landschap op een speciale
manier geordend. Immers : „Raumgestaltung ist Weltdeutung ; das Verhaltnis
zum Raum spiegelt die Stellung im Weltganzen, im Kosmos ; es ist Ausdruck
der Haltung des Menschen zu Natur und Leben" (p. 66/7), aldus DIETRICH
SECKEL in zijn onderzoek naar Hälderlins Raumgestaltung (1938). Hij toont aan
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dat HOlderlins landschappen dynamisch zijn en dat de akoestische en optische
waarnemingen de ruimte haar specifieke dimensies geven. Zo schept HOlderlin
een ruimte waarin de mens voortdurend in relatie staat tot de hele kosmos, zodat
de lezer vervuld wordt van „jene einzigartige Atmosphere der ausseren und
inneren Lebensraumigkeit" (p. 53).
Medièvist ROBERT CURTIUS onderzoekt de natuurbeschrijvingen in de middeleeuwse literatuur. Hij merkt op dat ze geen gevoelsuitdrukkingen zijn, maar wel
stoelen op overgeleverde voorschriften uit de Latijnse retoriek. Vandaar de titel :
Rhetorische Naturschilderung im Mittelalter (1942).
Na de cesuur die de oorlog in het anderzaek veroorzaakt, zet WOLFGANG
KAYSER de discussie verder met zijn typologie van de roman : de „Figuren-,
Geschehnis- und Raumroman". Rand dezelfde tijd (1948/49) maakt AUGUST
LANGEN een studie van de Verbale Dynamik in der dichterischen Landschaftsschilderung des 18. Jahrhunderts. Het „Bewegungsverb" is immers de spiegel
van een bepaalde geestelijke grondhouding. Hiermee komt het `ruimteanderzoek'
op het gebied van de stilistiek, maar de zaak wordt gezien tegen de achtergrond
van de hele „Geistesgeschichte". De oudhoogduitse mystiek, aldus LANGEN, is
de hoofdbron van de verbale dynamiek in de Duitse letterkunde. Hij wijst op
„(...) ihre stark vermehrte Uebername durch den Pietismus und ihre sakularisierte
Uebertragung einmal auf die Darstellung der zwischenmenschlichen Beziehungen
von Liebe und Freundschaft, zweitens auf die hier behandelte subjektivierte
Landschaftsschilderung vornehmlich des 18. Jahrhunderts mit ihren Vorlaufern
und Nachwirkungen (...)" (p. 189).
Ook RAINER GRUENTER (1 95 3) bekijkt het woord Landschaft in het raam van
de „europaische Geistesgeschichte" (de ondertitel luidt : Bemerkungen zur Wortund Bedeutungsgeschichte) : wanneer verschijnt de term in zijn esthetische betekenis en welke invloed heeft dit op de ontwikkeling „der dichterischen Landschaftsschilderung" (p. 192) ? GRUENTER is zeer voorzichtig in het beantwoorden
van deze vragen : de literatuur heeft blijkbaar gedurende lange tijd geen behoefte
gehad aan het formuleren van de ruimtebeleving. „Die dichterische Landschaft
wird erst spat aus dem missverstandenen Wettstreit und ihrer dekorativen
Funktion zum grossartigen Seelensymbol erhoben wie bei Heinse, Goethe, Jean
Paul, HOlderlin, Eichendorff und Stifter. Fur die Romantik (Schelling) ist in der
`subjektiv einmaligen Stimmung die Anschauung der Landschaft' begrundet.
Landschaftsdarstellung ist `Stimmungskunse." (p. 207).
Een grate naam is HERMAN MEYER, die we reeds in het begin van onze
bespreking noemden. Tijd en ruimte zijn correlatieve epische structuurelementen.
In Raumgestaltung und Raumsymbolik in der Erzãhlkunst (1957) sluit hij aan
bij Cassirer, Lessing en Petsch. Hij stelt dat „(...) der Raum in der Dichtung
nicht bloss eine faktische Gegebenheit, sondern vor allem ein eigenstindiges
Gestaltungselement bildet, das zusammen mit verschwisterten Elementen wie Zeit,
Erzahlperspektive, Figur und Handlungsfolge den intendierten Gehalt bekOrpert
und die Struktur des Werkes bestimmt" (p. 231). Gelijktij dig verscheen ook een
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hier niet opgenomen, maar vrij belangrijke studie van RICHARD ALEWYN : Eine
Landschaft Eichendorffs, waarin de opbouw van het landschap, de werkelijke en
schijnbare beweging, de werking van de akoestische en optische indrukken en
de wisselende standpunten nagegaan worden. Wat wel opgenomen wordt is een
bijdrage van de bekende romanist LEO SPITZER, die op zijn beurt het landschap
in het werk van Eichendorff bestudeert en, uitgaande van het zojuist geciteerde
artikel van ALEWYN, „einige abweichende oder erganzende Bemerkungen" (p.
232) naar voor brengt. Hij legt meer. nadruk op het tijdsaspect in de bestudeerde
beschrijving van het landschap.
In het verlengde van CURTIUS ' studie van de natuurbeschrijving in de middeleeuwse literatuur liggen twee andere bijdragen : die van WOLFGANG STAMMLER
(Der allegorische Garten, 1960) en die van RAINER GRUENTER (Zum Problem
der Landschaftsdarstellung im häfischen Versroman, 1962). Beide vorsers wijzen
op de overgeleverde symboliek en allegorie, de bekende topoi en cliches.
Het aantal opstellen over de `ruimte' groeit vanaf 1960 alsmaar aan. Verschillende aspecten en verschillende landschappen worden onder de loupe genomen.
ROSEMARIE NICOLAI-HAAS buigt zich over een utopische roman uit de `Aufklarung' :
Schnabels Insel Felsenburg. Ze komt tot de vaststelling dat het landschap in de
Felsenburgutopie voor de mens gemaakt is, zodat hij er, in de geest van de
`Aufklarung', eigenmachtig gebruik van kan maken. Het utilitaristische principe
eist dat de elementen van het landschap nuttig zouden zijn ; de roman is dan ook
een utopisch ontwerp.
Formen und Verformen durch die Vergeistigung der Farben van MARIANNE
THALMANN bestudeert de pogingen van de romantische schrijvers (Tieck, Novalis,
Hoffmann, Brentano) om vooral via het gebruik van kleuren een andere werkelijkheid te scheppen. Schrijfster noemt dit `proses' waarmee de romantische
dichter een eigen subjectief `gekleurde' wereld opbouwt, 'anti-naturalisme'.
In zijn inleiding verwijst A. RITTER verder naar de vele „monographischen
Untersuchungen zur Raum- und Landschaftsgestaltung" (p. 14). Hij noemt
studies over Gottfrieds Tristam en het vroege werk van HOlderlin, het fameuze
Kafka-boek van GESINE FREY (Der Raum und die Figuren in Franz Kafkas
Roman „Der Prozess", 1965), de dissertatie van CHRISTINE WOLBRANDT over de
ruimte bij Stifter, een poging om een overzicht te geven van het ruimteonderzoek
door HILLEBRAND : Mensch und Raum im Roman. Studien zu Keller, Stifter,
Fontane (1971), etc...
De laatste drie in deze verzamelbundel opgenomen bijdragen gaan verder dan
een ruimteanalyse van een of ander werk of oeuvre : ze stellen theoretische
problemen aan de orde. De titel van het essay van WOLFGANG PREISENDANZ
spreekt duidelijke taal : Die Erziihlfunktion der Naturdarstellung bei Stifter
(1966). In zijn Versuch einer Poetik des Raumes zoekt de Nederlander FRANK
C. MAAT JE naar de specifieke structuren van de lyrische, de epische en de
dramatische ruimte. Hij doet dat aan de hand van drie teksten : Jan van Nijlens
„Een noon denkt aan zijn vader", Anna Blamans „De arme student" en Jan
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Wolkers jeugddrama „De Babel". Met dit opstel wil MAAT JE ingaan tegen de
trend om het tijdsaspect in het literaire werk (vooral in het vertellende genre)
te overschatten. Het laatste essay komt van de hand van BRUNO HILLEBRAND :
Poetischer, philosophischer rind mathematischer Raum (1971). De poetische
ruimte verschilt (net als CASSIRERS mythische ruimte) van de mathematischgeometrische ruimte. De filosofie en de psychologie (de fenomenologie en de
antropologie) denken trouwens in dezelfde richting : hun zienswijze is samen
te vatten met de term „erlebter Raum". HILLEBRAND gelooft dat de ruimte een
„(...) existientieller Grundpfeiler des menschlichen Daseins" is, of die ruimte
nu een bergend en beschermend karakter heeft (BOLLNOW, BACHELARD), ofwel
doordrongen is van de Heideggeriaanse `geworpenheid' en angst.
Deze verzamelbundel mogen we bestempelen als een belangrijke orienterende
bijdrage. De kritiek die we kunnen geven, hangt samen met de opzet van de
reeks waarin het boek verscheen. We krijgen wel 15 teksten en een uitvoerige
bibliografie, maar de inleiding van RITTER is te opsommend en beknopt, opdat
een duidelijk overzicht zou ontstaan. We blijven in het onzekere wat betreft de
gebruikte methodes en de inkadering van de bijdragen in een literair- (en een)
historisch geheel. Jammer dat RITTER deze gelegenheid niet heeft gegrepen om
de lacune zelf wat op te vullen. We kijken uit naar de aangekondigde verzamelbundel Zeitgestaltung in der Erzahlkunst.
JAN DE PIERE
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De Clercq, Leo L. J. : De beginsituatie van sprookjes. Prelude tot een morfologie.
De Hert, Walter : Is dit ambitie ? Achtergronden van en voor de hedendaagse
strij dkultuur.
Franssens, Maria : Semantische schalen in het poezie-onderwjjs.
Gestels, Nicole : Onderzoek van het repertoire-aanbod van de Antwerpse prolessionele gezelschappen voor de periode 1964-1965 tot en met 1975-1976.
Guttig, Philip : Actualiteitsonderwijs. Eisen aan een taalonderwijs vanuit een
maatschappijgerichte invalshoek.
Hellemans, Frank : Van rode Boon tot roos Boontje. Een onderzoek naar het
socialisme in „De Kapellekensbaan" en „Pieter Daens".
Huygh, Krista : De vrouwenfiguur in de werken van Rose Gronon.
Janssens, Rein : De doodsthematiek in de gedichten van Willy Spillebeen.
Joosen, Ludo : Structurele verhaalsanalyse.
Lauwerier, Vic : De betekenis van Bert Brecht voor de hedendaagse literatuuropvatting. Een onderzoek naar de functie van de kunst in de jaren zeventig.
Luyckx, Michel : Van structuuranalyse tot tekstanalyse. Beschrijving van een
evolutie in de moderne verhaaltheorie.
Monsieur, Hilde en Fanny Schenkels : Enkele struktuuraspekten van „Vergeten
straat" van Louis Paul Boon.
Paulussen, Greet : Een semantische analyse van de brieven van HadewUch.
Prinsen, Rita : Gerard Walschap en de nouveau roman.
1 Gedeponeerd in de universiteitsbibliotheken.
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Ransschaert, Anna Maria : Marsman en het Duitse expressionisme. Een onderzoek
naar contacten en parallellen.
Rens, Doris : Een analyse van Hendrik Marsmans bundel „Tempel en Kruis" met
speciale aandacht voor de cyclus „De Dierenriem".

Schroyens, Maria : Analyse van enkele structuuraspecten van Ruyslincks roman
„De Heksenkring".

Swings, Maria : De receptie van het futurisme in Vlaanderen tijdens de periode
1909-1930.

Tits, Suzanne : Semantische analyse van „Een schijndode maan" (J. Hamelink).
Van der Donck, Maria : Een receptieonderzoek naar het werk van fel Geeraerts.
Een ideologiekritische studie.
Van der Keilen, Ilse : „De kellner en de levenden" . magisch-realisme of fantastische literatuur ?

Van der Stighelen, Hadewijch : Op- en afbouw van de utopie bij Louis Paul Boon
in „Vergeten straat", „De Kapellekensbaan" en „Zomer te Ter-Muren".

Van de Wiel, Veerle : De droeve wereld van Jan W/olkers.
Van Dijck, Leen : TO en Mens – Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Een
onderzoek naar avant-garde elementen. en Marcel Inuters – Een analise
van zfIn ceuvre.

Van Loock, Suzy : Gerard W/alschap . de ontkerstening van de roman.
Van Reeth, Liliane : Enkele structurele aspecten van „De Kapellekensbaan".
Fragmentovergangen, romanfiguren en vertelsituaties.
Verhelst, Linda : Cyriel Buysse in de kritiek. De receptie van het werk van Cyriel
Buysse in Vlaanderen en Nederland.
Verckens, Jan P. : Jacq Firmin Vogelaar . „V Viand Gevraagd". De anti-struktuur
van het gestruktureerde taalfenomeen.
Vleyninckx, Frank : De mythe van de held in „Gangreen 1" en „Gangreen 2"
van jet Geeraerts.

Vrije Universiteit te Brussel
Licentiaatsverhandelingen
Bricout, Yvette : Gerard Walschap. Een structurele analyse van „Houtekiet" en
„Nieuw Deps".

Bussche, Hendrika : Jos Vandeloo . „Het huis der onbekenden".
Cailliau, Philippe : Rol en betekenis van de erotiek en de seksualiteit in het
romanwerk van fel Geeraerts (1962-1975).
Callebaut, Dirk : Analyse van het proza van J. M. A. Biesheuvel.
Dehoux, Greta : Structurele behandeling van „Vrouiv en Vriend" van Anna
Blaman.

De Loecker, Jean-Paul : De Centrale Held. De ontwikkeling van een betekenispatroon in enkele prozawerken van Filip De Pillecijn.
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Eeckhout, Myriam : Analyse van „Terugkeer naar Atlantis" van Hubert Lam po.
Hendrickx, Linda : „Het levee en de dood in den ast" : een structurele analyse.
Jacobs, Solange : Structuur en betekenis van „Menuet" van Louis-Paul Boon.
Keteleers, Johan : `Onsterfelijkheid' als nieuwe dimensie in de roman uit de 20ste
eeuw : een analyse van het werk van Harry Mulisch.

Lagrou, Claudine : Schrriven als therapie. Evolutie van de mens door het werk.
Studie van het therapeutisch schrijverschap van Johan Daisne en Hubert
Lampo.
Lavigne, Robert : Vlaams theater (1965-1970) : het stand punt van de Vlaamse
criticus. Een sociologische voorstudie.
Lefebure, Jean Onderzoek naar de science-fiction. Componenten in „Reizigers
in de anti-tUd" van Hugo Raes en „De Apokatastasis" van Ward Ruyslinck.
Loyaerts, Katelijne : Betekenis en rol van het Haagse milieu in enkele romans van
Louis Couperus.

Meyers, Maurits : Het schrifven van Simon Vinkenoog uitgaande van „Liefde",
„Proeve van kommunikatie", „Aan het Daglicht".

Peeters, Freddy : De poezie en de poetica van Herwig Hensen.
Rijnemans, Francis : Een studie van de historische romans van Hella Haasse.
Segers, Danielle : Roger Van de Velde, literator. Schrijven is geen aangenaam
bedrij f.
Sterken, Elisabeth : Het fantastische bij Edgar Allan Poe en Ferdinand Bordewijk.
Van den Broek, Diana : De anti-utople in de twintigste eeuw.
Van den Steen, Etienne : Vader, minnaar, priester : Roger M. J. De Neef.
Vandevorst, Elise De gezinsrelatie als structuurelement in „Het Drama van
Herman Heijermans".

Van Labeke, Carine : Het magisch-realisme in de vroege werken van Hubert
Lampo (tot en met „De duivel en de maagd", 1955).
Van Ransbeek, Beatrijs : Willem Elsschot, de dichter.
Vercammen, Jan : Albert Van Hoogenbemt. Een kunst- en mensminnend maneblusser.
Universite libre de Bruxelles

Licentiaatsverhandelingen
Brouyere, Jacqueline : Claus' visie op de kunst van Appel en Corneille (in verband met de culturele en sociologische context waarin hun werk tot stand
kwam).
De Saedeleer, Lucia : 'Het genadeschot' van Simon Vestdijk. Thematiek en
structuur.

Meeus d'Argenteuil, Marie-Francoise de : „De Metsiers" van Hugo Claus. Een
structurele ontleding.
Sandron, Chantal : Hugo Claus : „Heer Everzwijn". Een monografie.
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Rijksuniversiteit to Gent
Licentiaatsverhandelingen
Andries, Michel : Maurits Sabbe's scheppend werk gerecenseerd : literair-sociologische benadering.

Baert, Lutgardis : Dr. fel Goossenaerts (1882-1963) en Wetenschap in Vlaanderen
(1935-1939).

Bauwens, Daniel : L. Baekelmans' werk gerecenseerd. Een literair-sociologische
benadering.
Bloem, Darina : De literair criticus Marnix GUsen.
Bossu, Isabelle : Paul Blondeel. Een voorlopige balans.
Bostyn, Marc : De dichter Paul Rogghg.
Bracke, Andre : Het prozawerk van Valeer van Kerkhove.
Bracke, Siegfried : Kroniek van Prudens van Duyse. Inventaris van de briefwisseling.
Buysse, Myriam : Tekstuitgave Schilderboek van Carel van Mander.
Cocquyt, Luc : Zeven politieke gedichten uit de zestiende eeuw naar Ms. Gub
583. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
Coens, Johan : Tijd en Mens. Tijdschrift van de nieuwe generatie (1949-1955).
De Braekeleer, Magda : Louis Paul Boon in de kritiek (1942-1956).
De Croock, Marie-Louise : Teksteditie van Carel van Mander : „Het Schilderboek".

Degand, Martin : Tekstuitgave : Carel van Mander : Het Schilderboek (1604).
De Groote, Jose : Kinderen van Kongo : de Vlaams-Afrikaanse postkoloniale
roman 1960-1975.

De Groote, Linda : Non-fiction werk van Harry Mulisch.
De Neef, Anita : Verklaring van een deel uit „Het Schilderboek" van Carel van
Mander.

De Nil, Marie-Louise : Literatuur en psychologie. Enkele aspecten van een interdisciplinaire benadering.
De Waele, Linda : Een vergeten Vlaamse kontestant en literator : Pieter Frans
van Kerkhoven.

De Weerdt, Herwig : StrOteater in Vlaanderen nu. Een verkenning.
De Witte, Arnout : De vrouwen in F. Bordewijks roman.
Dewitte, Christiaan : Walden. A study of a crucial episode in the life of Henry
David Thoreau, and his influence on Frederik van Eeden.

Faict, Marleen : Het Absurd Theater : een poging tot situering en valorisering.
Geelen, Jan : Carel van Mander, Het Schilder-Boeck. (Haarlem, Paschier van
Westbusch, 1604) Folio 197 - Folio 215. Tekstuitgave met inleiding en
aantekeningen.
Hamerlijnck, Thomas : Aided Witte. Typograaf en dichter. Een schets van leven
en werk 1916-1974.
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Hoebeecke, Vera : A. Hegenscheidt's werk gerecenseerd. Literair-sociologische
benadering.
Jacobs, Linda : Herman Teirlinck's werk gerecenseerd. Literair-sociologische studie
van de Vlaamse kritiek.
Meulebrouck, Johan : Sir Walter Scott and Hendrik Conscience : a comparison.
Raus, Gilberta : Topoi van het humanitair expressionisme.
Reynaert, Raymond : Anton Koolhaas. Een analyse van de thematiek van leven
en dood in zijn werk.
Roose, Bernard : Het schilderboek : Carel van Mander.
Ros, Myriam : Mickery. Kunst- en Cultuurverbond. Proka : een vergelijkende
studie van drie experimentele gasttheaters.
Soetens, Marleen : Het oorlogsmotief in de werken van Ivo Michiels.
Termote, Anne : Enkele aspecten uit de kinder- en jeugdliteratuur in Vlaanderen.
Van der Vorst, Vera : Sybren Polet, De Geboorte van een Geest. Een structurele
analyse.
Van Landeghem, Anni : De poezie van Maria Vasalis.
Van Vosselen, Magda : Edward Vermeulens werk gerecenseerd.
Weytens, Linda : De Duimpjesuitgave.
Doctorale dissertaties
Coigneau, Dirk : Refreinen in het zotte bjj de rederijkers.
Reynaert, Joris : De beeldspraak van Hadewijch.
Katholieke Universiteit to Leuven
Licentiaatsverhandelingen
Adriaens, Maria : De esthetische opvattingen van Anton van Duinkerken over
literatuur en kritiek.
Andries, Erna : Het Don-Quichote-thema in vier Nederlandse toneelbewerkingen
in de 17e eeuw.
Baras, Mia : Stan Streuvels. Een onderzoek naar de schilderkundige aspecten in

zijn vroegste werk 1905-1907.
Berghmans, Jozef : J. van Vondels brieven der Heilige Maeghden Martelaressen.
Een genologische studie.
Bettesone, Godelieve : Structurele interpretatie van de „Roman van Torec".
Billen, Susan : Een onderzoek naar de berichtgeving over Nederlandse letterkunde
in „Le Soir" (periode van 1.1.45-1.1.76).
Boelen, Camille : Een analyse van „De Dood van Angele Degroux", roman van
Hendrik Marsman.
Boussemaere, Ludwig : Onderzoek naar de homogeniteit binnen de Lancelotcompilatie op basis van het Graal-thema.
Catteeuw, Patrick : Een middelnederlandse vertaling van Athanasius' Vita Antonii
Abbatis (Brussel, K.B. 15.134).
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Coenaerts, Marlena : Lifst van de eigennamen die voorkomen in de ridderromans
van de veertiende eeuw.

Cuppens, Anny : Hadewych – De betekenis van het laden. Van ghebreken naar
ghebruken via de ascetische navolging van Christus.

De Boeck, Godelieve : Kommunikatiestoornissen b# de personages in twee romans
van fan W"olkers : „Een Roos van Vlees" en „Kort Amerikaans".

Debuysere, Dirk : Literaire belangstelling, leesgewoonten en literatuurdidactiek in
het laatste jaar van het Hoger Middelbaar Onderwijs.

Declerck, Marc : fan Antoon Labare : Kruys-Toght door Diederyck van Elsatien,
Grave van Vlaender.

De Coninck, Godelieve : Structurele analyse van „De roman van den Riddere
metier Mouwen".

De Coninck, Marina : Onderzoek naar de volkskundige elementen in de derde
periode (1935-1947) van Felix Timmermans' creatief proza.

De Corte, Jan : Het volkslied te Heist, in het biponder het visserslied.
Decraene, Linda : Een benadering van Achterbergs poezie vanuit het schuldmotief.
De Cuyper, Jozef : Aanzet tot een bibliografie van Streuvels (1894-1907).
Dehennin, Hugo : De uitbeelding van de smart in Vondels drama.
Deklerck, Pol : Tekstuitgave : De legende van de H. Catharina van Siena.
De Meyer, Magda : De literaire theorie van Leon Trotski.
De Neef, Marc : Chapel Road, de Engelse vertaling van Louis Paul Boons
Kapellekensbaan.

Depaepe, Jef : Briefwisseling van Cyriel Verschaeve aan de gebroeders Remi en
Oscar Verhaeghe.

Depijpere, Jacques : Critisch onderzoek van drie bloemlezingen voor Nederlandse
literatuur in het Hoger Secundair Onderwijs.

Depla, Marc : De volkskundige elementen in het werk van W. Oom.
De Praetere, Marijke : Volkskundige elementen in het werk van Omer W"attez.
Deruwe, Patrick : Het leven van de H. Liborius, naar handschrift Vaalbeek A.21.
Tekstuitgave.
De Sadeleer, Lidwine : De kortverhalen van het damesblad „Het Rijk der Vrouw".
Een onderzoek naar de inhoudelijke kenmerken van de verhalen, gepubliceerd tussen juni 1973 en juni 1975.
Deschamps, Danielle : De reus in de voorhoofse en de hoofse epiek.
Deschamps, Lutgard : De Middelnederlandse prozavertaling van de legende van
Barlaam en josaphat uit het „Speculum historiale" van Vincentius van
Beauvais.
De Schutter, Dirk : Een schakel van taal te zijn. Een onderzoek naar de terapeuti-

sche romankunst in Vlaanderen in de periode 1968-1973.
De Sender, Monique : De doodsthematiek in de poezie van Gerrit Achterberg.
D'Haese, Veerle : De Graelqueste. Een onderzoek naar de rol van het woud.
D'Halleweyn, Elisabeth : Nescio en Prediker. Een thematische vergelijking.
D'Helf, Kathelyn : Volkskundige elementen in de werken van E. Vermeulen.
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Doomst, Michel : De descriptio in de hoofse ridderepiek. Een analyse van een
Oosterse, een Brits-Keltische en antikizerende roman.
Draye, Marleen : Thematische analyse en vergelijking van twee boeken uit het
oeuvre van Aster Berkhof : „Dagboek van een missionaris" en „De woedende
Christus".
Duthoy, Werner : Volkskundige elementen in het werk van Stan Streuvels (Deel

IV A).
Essel, Rene : Ruimtelijke aspecten in Couperus' roman „De Stille Kracht".
Florquin, Hilde : Willem Den Elgers Zinne-beelden der Liefde (1703). Een
onderzoek naar de bronnen van de proza-commentaar.
Geerts, Ludovicus : Nomenclatuur op rederijkersgedichten.
Geldhof, Maria : fan Van Leeuwen : Van tienderhande materien.
Gerards, Annelies : Monografie : Herman Vos.
Gillaerts, Paul : Geloven in de geest. Een thematische inleiding op Erik van
Ruysbeeks dichterschap.
Grietens, Roger : Het woord in de poezie van Gerrit Achterberg.
Gruwez, Luc : G. K. van het Reve, literair-psychologisch onderzoek naar het ik
in twee brievenbundels.

Hemelaers, Hilde : Een tweede bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamse Volkstoneel : De drie roerige speelseizoenen voor de splitsing (1927-1930).

Holvoet, Maria : Inventaris van de poezie in de Gazete van Kortril k (1876-1899).
Met speciale belangstelling voor Guido Gezelle als gelegenheidsdichter.
Kerff, Marcel : Hendrik Marsman : Tempel en Kruis.
Lambrechts, Dirk : „Metamorfoze" als autobiografische roman.
Loenders, Jan : Het huwelijk in het romanwerk van Andre Demedts.
Maes, Alfons : Het priniaat van het level'. Onderzoek naar de interaktie tussen
schrijven en leven in de geschriften van Daniel Robberechts.
Mortier, Geert : Leo Vroman. Omtrekken van het interne betekenisprofiel in 240
gedichten.

Pareit, Rik : Een kritische visie op het maatschappijbeeld in Dulieu's „Paulus de
boskabouter".

Peeters, Andre : De kunstenaar als marginale figuur in de hedendaagse literatuur.
Een studie van „De Walgvogel" van Jan Wolkers en „Ansichten eines
Clowns" van Heinrich Boll.
Peytier, Eliane : Satire en Groteske in het prozawerk van Gust Gils.
Poppe, Frank : Guido Gezelle op school. Een bibliografisch-thematisch onderzoek
naar de belangstelling van de schoolboeken voor Guido Gezelle.
Rampelberg, Dora : Roman van Moriaen. Onderzoek van de betekenis van de
vader-zoektocht.
Roggen, Frans : Deirdre. Een vergelijkende studie van de motieven in Fate of
the Sons of Usna van A. Gregory, Deirdre van W.B. Yeats, Deirdre of the
Sorrows van J. M. Synge, Deirdre en de zonen van Usnach van A. Roland
Hoist.
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Roothoofd, Ludovicus : „Die clachte ende troost van Belgica" door Jan Baptist
Houwaert.

Rutten, Raymond : De composita in Gorters Mei.
Schepers, Godelieve : De poezie van H. Marsman in haar polaire geleding ; verticaliteit, horizontaliteit, licht en duisternis.

Scheys, Ingrid : De Lancelotfiguur in de gelijknamige compilatie (vier eerste
verhalen).
Schreurs, Marie-Louise : De epithalamia van Vondel. Traditie en persoonlijke
inbreng.
Segers, Karel : De beeldspraak bij Henriette Roland Holst-Van der Schalk. Onderzoek van „De vrouw in het W/oud", „Tusschen Twee Werelden", „Tusschen
Tijd en Eeuwigheid".

Spyns, Guido : „Geboorte : ik vouw mii op voor de dood". Studie van enkele
motieven in de eerste dichtbundels van Jacques Hamelink : „De eeuwige
dag" – „Een koude onrust" – „Oudere gronden".

Thijs, Willy : De speurdersfiguur in de detectiveromans van Havank en Terpstra.
Timmermans, Roger : Jeugdliteratuur in het secundair onderwjs. Een onderzoek
van doelstellingen en criteria.
Toubhans, Ingrid : Het alledaagse menselijke avontuur in het werk van Frans
van Isacker.

Vanacker, Luc : Groeiend anti-militarisme in de moderne westerse oorlogsroman.
Vandenbome, Judith : Taal en humor in het proza van Cees Buddingh.
Vandenbroeck, Marc : „De Kanker" van Hugo Raes. Een semiotische benadering.
Van den Broucke, Greta : Overzicht van het literaire en taalkundige leven in de
jaren 1885-1886, aan de hand van het Handelsblad van Antwerpen.

Vandormael, Hilda : Het prozawerk van pap Harten, een interpretatie : De
getatoeeerde Lorelei ; Operatie Montycoat ; Garbo en de broeders Grimm ;
Madame Tussaud in Berchtesgaden.
Van Essche, Lieve : Het destructieve element in de poezie van Jos de Haes.
Vanhaezebrouck, Philippe : Passietractaat. Brussel, K.B., IV 177. Tekstuitgave.
Van Humbeek, Luc : Geschiedenis van de afdeling Germaanse Filologie to Leuven. Een paging tot rekonstruktie van 75 jaar germanistiek (1893-1968).
Vanleene, Patrick : Volkskundige elementen in het werk van Stan Streuvels

(deel IV b).
Van Loffelt, Anita : Een analytische bibliografie van alle publicaties over Vondels
Lucifer vanaf 1800 tot 1975 in het Nederlandse taalgebied.

Van Rhode, Kristine : De vrouw als personage. Een onderzoek naar de vrouw in
drie Vlaamse romans : Maurice Roelants „Het leven dat wij droomden",
Hubert Lampo „Helene Defraye", Filip de Pillecyn „De veerman en de
jongvrouw".

Vanschoonbeek, Arletta : De grensnotitie en de binnen-buiten polariteit in de
poezie van Hendrik Marsman.
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Verhellen, Geertje : Kritische bibliografie van de Nederlandse balladen (de
literatuur verschenen tussen 1840-1900).
Vermeulen, Roger : Het visuele aspekt in de poezie van Gerrit Achterberg.
Verstraeten, Michel : Het thema van de eenzaamheid in het proza van Clem
Schouwenaars.

Vervaeke, Maria : Pallieter door Felix Timmermans in Zuidafrikaanse vertaling.
Vicca, Kristiaan : Kritische ontleding en bespreking van enkele konstanten in
het werk van Heere Heeresma.

Vas, Herman : Religieuze topervaring en poezie. Een theoretische inleiding, getoetst aan de poezie van T. S. Eliot, Huub Oosterhuis en Gabriel Smit.

Vyt, Anny : Het Eldorado van Slauerhoff. Een beschrijving van de zoektocht naar
geluk in Archipel Saturnus Eldorado en Serenade langs een analyse van de
ruimte om.
Wouters, Henri : De Bokkerijders in de literatuur tot 1900.
Doctorale dissertaties
Bouckaert-Ghesquiere, Rita : Fenomenologie en literatuurstudie. Een onderzoek
naar de invloed van de fenomenologie op de literaire theorie en de literaire
kritiek.
Janssens, Jozef : Analyse van de structuur en de verhaaltechniek in de hoofse
oorspronkelijk middelnederlandse ridderroman. Een vergelijkende interpretatie van de Troj e-roman van Segher Dierengotgaf, de roman van Walewein,
de roman van Heinric en Margriete van Limborch en de Seghelij n van
Jherusalem.
De Baere, Guido : Ian van Ruusbroec. Van den seven sloten. Overlevering, kritische uitgave, inhoud.

Wauters, Karel : Wagner en Vlaanderen, 1844-1914. Cultuurhistorische studie.
Universite Catholique de Louvain

Licentiaatsverhandelingen
Desimpelaere, Viviane Literaire vergelijking tussen de Franse ,,Floire et Blanceflor" en de Middelnederlandse „Floris en de Blancefloer" van Diederich van
Assenede.
Devresse, Guy : Een braid in de morgen door Hugo Claus. Analyse en opvoering.
Lefevre, Jacques : Een nog onuitgegeven .Middelnederlands leven van Sint Hubertus (naar het handschrift Bonn S 2054, XVde eeuw). Diplomatische uitgave

en historisch-kritische commentaar.
Petiau, Marie-Catherine : Een studie van „Redene" in de brieven en de visioenen
van Hadewych.

Reulen, Danielle : Albert Verwey en de Europese idee.
Tierentijn, Alain : Diplomatische uitgave van een leven van de Heilige Rochus
naar het handschrift KB, IV 269.
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• Tilman, Anne : De wildeman en de middeleeuwse literatuur.
Tirmarche, Anne : Deuchden-schole ofte spieghel der jonghe-dochteren door
Zacharias Heyns.

Vandenbussche, Luc : „Herinneringen van een engelbewaarder", door IV. F.
Hermans. Een ontleding van de ruimte met betrekking tot de innerlijke
ruimte van het hoofdpersonage.
Verellen, Yolande : Dry Hoof-deuchden door Zacharias Heyns.
Vermeyen, Anne-Marie : Tijd en ruimte in W. F. Hermans' Nooit meer slapen.
Doctorale dissertaties
•Hap, Claudine, Een 14-eeuwse Middelnederlands berijmd commentaar op het
Hooglied. Kritische studie en uitgave van de tekst.
Vanderlinden, Sonja : De dansende burger. A. Van Schendels sociale visie.
Rijksuniversiteit to Luik
Licentiaatsverhandelingen
Bawin, Jacques : Individu en maatschappij in De Kleine Johannes I (1885), II
(1905), III (1906) door Frederik van Eeden.

Bonhomme, Monique : Willem Frederik Hermans, De donkere kanier van Damocles, „Een wereld zonder vr#heid, goedheid en waarheid".

Eppe, Anne-Marie : De thematiek van dood en leven bij Anton Koolhaas in
Vanwege een tere huid.

Frederick, Jean-Marie : Louis Paul Boon, Menuet (1955). Thematiek en structuur.
Jamaer, Renee : Hugo Raes, Het Smaran. Een roman in drie dimensies.
Kollasch, Anne Marie : Herediteits- en geloofsproblemen in De familie Roothooft
(1939) van Gerard Walschap.

Lejeune, Gilbert : Cynisme, ironie en humor in Lumen door W. Elsschot.
Marechal, Josiane : Een bruid in de morgen (1955) en Suiker (1958) door Hugo
Claus. Een thematische en technische vergelijking.
Mathieu, Roseline : De problematiek van liefde en dood in De dood van Angele
Degroux en H. Marsman.

Moustie, Colette : Hugo Claus, Omtrent Deedee (1963), Interieur (1971). Een
technische en thematische vergelijking.
Orban, Yolande : De schandpaal (1928) van Cyriel Buysse. Een geromanceerd
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