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N AA R EEN ,,V ERN IEU W D E''
KA REL EN D E ELEGA ST ?*

111-

Een paar keren hebben we terloops reeds de opmerking gemaakt dat
D uinhoven de Karelende Elegast bespreekten analyseert zonder enig
begrip aan de dag te leggen voor de literaire aard en de vormgeving
van het gedichten zonder rekening te houden met de specifieke ken-

merken van hetgenre.W e willen ditnog even meteen paarbewijsplaatsen duidelijk maken.
Heteerste voorbeeld moge dienen o,
m de louter cerebrale aanpak te
illustreren,waarmee D.zi
jn tekstvaak telijfgaat.HetkomtVOOr@
1f1
s
t
udi
e
afd.1.7.4.van zijn
(blz.246-248)waarhij,inhetkadervan de
dicteerfouten'' de omkeringen binnen hetvers''bespreekt.Zulk een
verschijnselheeft,naarhijmeent,herhaaldelijk aanleiding gegeven tot

veranderingen,dieop hunbeurtbronzijngewordenvanlaterecorruptie.
Een van deze teksten isde passage 198-203 1waarin K arel,naeen gebed

tehebben gerichttotGod,bijzich zelfoverweegtwaarhijbestnaartoe

zou rijdenom ,,stelens''te ,,beghinnen''(v.196).

In de versie van A en K - de enige bronnen die deze Passage m
@ ziJ-n
geheel hebben bew aard 2- luiden die verzen als volgt:
K

Karelden edelen man
Dat nietverre stont van daen
200 Doen hiquam gereden daer
Die mane scheen seerclaer
Die sterren lichten aendcn trone:
Dweder was claer ende scone

Karlle der edelman
Der neitverre en stoentvan clln

Do hey quam gereden dar
Der maent scheyn schon ind claer
De sternen luchden an dem trone
Datwederwasclaerind schone

* Zie devorige delen van deze bijdragein SpiegelderLetteren,XXI,4,1979,265-285

en XXII, 3-4, 1980, 168-199.

1In feitehoortv.197:,,
Doe quam hiin een woutbinnen.(A) ook bijdezepassage.
2 N heeftwe1de vv. 197-198 behouden,maar de restvan de passage is verloren gegaan.

Zoalsblijktkomthiereen natuurtafereeltjevoor (cfr.devv.200-204),
datvaak traditioneel aandoeten som sa1stoposvoor de Iocus z/w /d/zzdy
fungeert.D itgebeurtvaak in de middeleeuwse poëzie,ook in deepische.
D enken we bv.maar aan Reynaert1,waarheteigenli
jke verhaalmet

zulkeentafereeltjebegint3en deaanklachtvan Canteclaeraanhethof4
dooreen gelijkaardig stukjeonderbroken wordt.Men kan ernamurlijk
over twisten of deze stemmingsverzen hier al dan nietop hun plaats
staan evenzeer kan men zich afvragen of ze enige functie hebben in
de gehele passage.M .i.isditlaatste we1hetgeval.In weerwilvan hun

traditioneel karakter roepen ze nl.heel even de bijzondere sfeer op,
waarin Karel zich voortbeweegttijdens zijn nachtelijke tocht,op het
ogenblikdathijhetbosbinnenrijdt.NuishetnietzodatD.dittafereeltje in zijn geheelonechtofverdachtvindt.De = .201-202'
,waarvan

deinhoud''hem ,rbetrouwbaarlijkt''(247),wi1hijbehouden en ze

,,

zelfs a1s uitgangspuntnemen Fij zijn poging totreconstmctie van de
gehele passage.Alleen is hij niet overtuigd van de waarde van de
omkadering en degeldigheidvan dieversregelswi1hijbetwisten.W elke
argumenten hijdaarvooraanvoertza1voldoendeblijken uithethiernavolgendecitaat,datvoorzich zelfspreekt:,, de veranderingen in de
regels 198-203''zijn ,,erg doorzichtig.In de 2eS Verzen wordt m aar
weinig verteld.Regel 198,ofwenu karel(A en K)ofconinckarel
e

(N en b) lezen,lseen overbodige bijstelling;dathetwoud nietver
wegwas(r.199),isinformatiediewewe1kunnenmissen.Regel200
-min ofmeereen herhaling van r.197 isalsbepaling bij201merkwaardig.D e suggestie w ordtgewekt,a1s zouden m aan en sterren helder

gaan schijnen op hetmomentdatKareldaer (in hetwoud ?) kwam
aanrijden.W anneerdatnietbedoeld is,en ik ziegeen reden vooreen
weersverandering,moetregel200 een bijzin vormen bijDoe ?einsde
die conincin regel204.M aarhoofd-en bijzin worden dan van elkaar
gescheiden door drie regels die naar de inhoud niets met de zin te
maken hebben ;hetmooie weer speeltin Karels gedachten geen enkele

rol.Opvallend isdeherhaling van sconeendeclaer (regel201inK)
(> seerclaer(A)> a1ozzep'claer(B enC)> ouer,/claer(D enE)

in om gekeerde vorm in 205 claer ende scone. Regel 203 is trouwens

in zijn geheeloverbodig wanneerdemaan helderschijnten desterren

aandehemelstaan,ishetvanzelfsprekend helderweer''(246-47).

Op grond van deze we1 zeer zonderlinge overwegingen komt D .dan

tothetbesluit:,,Van de zesverzen zijn erdusvieroverbodig ofzelfs
3 w.

Gs HELtINGA, Van den Z&J Reynaerde.1.Teksten, vv.41-45 van A.
A.

4 o.c.
, vv.522-525 van

misplaatst''(247)enachthijzichgerechtigdhetreconstmctieprocesin
te zetten.

Een tNzeede voorbeeld moge aantonen hoe D.bijzi
jn ,,diepgravende
tekstinterpretatie''ook typische kenmerken van het genre,waartoe de
Karelende Elegastbehoort,resoluutover hethoofd zieto.
f ze gewoon-

weg betwist.W e laten hier de stijlmiddelen en de stijlfiguren,zoals

vasteepischeformules(vaaktweeledig,zonaarinhouda1snaarvorm),
stilistische herhalingen 5enz.buiten beschouwing om onsin ditverband
te beperken toteen procédé,dat algemeen bekend is in de vöör-hoofse

ridderepiek enwaarovervrijwatliteratuurbestaat:de,,tusseA omstvan
deverteller''6of j,de aanspreking van hetpubliek''

Metbetrekking totditverschijnsel,datwe in deKarelende Elegast
enkele keren aantreffen,doetD.vri
jradicale uitspraken.Een daarvan
luidt als volgt : ,En alle totnu toe behandelde plaatsen waar de vertellerzich rK htstreekstothetpubli
ekricht,zijncormptgebleken''(4j1).
Dit oordeel kom t voor in een kritische bespreking van het laatste

gebed (vv.14j5-1462),waarin KarelGod dank zegtvoor de goede
afloop van hettweegevechttussen Egghericen Elegast.De tekstkriticus
meentvoldoende redenen te hebben o'
m ditgebed te ,,wantrouwen'',en

hijlaat,in verband hiermede de hierboven geciteerdeuitspraak voorafgaan door de volgende arpunenten, waarop we verder nader willen
ingaan Vs. 14611 is ,,overbodig'' het is een ,,tussenzin, waarin de

vertellerzelfom dehoekkomtkijken.Deuitbreiding d.m.v.een tussen-

zinis,zoalsinj11.5.8.isgebleken,ee-ngeschiktmiddelom eencorrec-

tie aan te brengen'' (4j1).Voetnoot 62 van dezelfde bladzijde wijst
de plaatsen aan,waarzulke regels hetgaathiermeer bepaald om de
= .8,732,1095,1255 en 1576 besproken en a1s ,,onecht''verworpen
Nzorden.

Laten we nu,bijwijze van controle,een van deze gevallen onderzoeken, bv. v. 7528, dat D .om twee verschillende redenen susped
5Ik heb daarvan enkele voorheelden gegeven in de inleiding van mijn Karel :/2#d
Elegast-editie (8e druk) (Klassieken),blz.38-39-

6 W e laten hier in het midden of in deze ,ytussenkomsten'' de verteller met de auteur
zelf te identificeren is of niet.
7Vs.146.
1 is bli
jkbaar een y,abbreviatio''-formule, die in de lezing van K (de enige
redactie die hetversvol
ledig bewaard heeft),luidt a1s volgt: ,,Nw wy1 ich kurten dese
dinck''@
8 In feite is dit vers alleen in K volledig overgeleverd.Het luidt aldaar: y,
v ersteit so

mogetirwunder horen''.In A ishet woord wunder (wonder) uitgevallen:,,verstaet so
moechdi'
horen''.B en C hebben respectievelijk ,yverstaet we1 so moechdi horen'' en
rstatet we1 so moechdi horen''.Van de middelnederlandse handschriftfragmenten heeft
,ve
alleen H iets van dit vers bewaard,n1.het begin van het wkw.verstaen (ZerJ/...).'
Sinds Jonckbloet hebben de tekstbezorgers deze regelhoofdzakelijk naar K gelezen tdus
met invoeging van wonderj.

vindt;daarom ook wordthetop twee verschillende plaatsen onder de
loep genom en.
D e eerste keer gebeurtdi
tinj10.2.2.2.(blz.347)9,waardekriticus
bedoelde regel situeertin de verzengroep 729-752 en er,in samenhang
m etdeze tekst,kritiek op ui
tbrengt;detweedekeerinj 11.5.8.(blz.

414-417),waarinhijde,,uitbreidingd.m.v.een mssenzin''behandelten
in ditverschijnseleen teken van tekstbederfmeentteonderkennen.

Op de eerstvermelde plaats lezen we:,,Rege1 732 is een tussenzin ;

plotseling richtdevertellerzich tothetpubliek en ditzonderaanwijsbare reden 'Verstaetso mogetgi10wonder horen'.De gebeurtenissen

d1
*el
@n r.733vlgg.verteld worden,zijn nietbijzonderwonderlijk,eris
ook geen sprakevan een climax ofspanningsmomentin hetverhaal.Op

andereplaatsenbovendien (vgl.j11.3.8.)blijktdetussenzineenteken
vancorruptie,zodatwealleredenhebbenr.752tewantrouwen''(547).
Naarhetvoorbeeld van D.zelfwillen we de tweebezwaren,dienauw

met elkaar verbonden zijn,afzonderlijk bespreken en nagaan of de
aangevoerde argumenten denodigebewijskrachtbezitten.
In regel732zou devertellerzich ,,zonderaanwijsbarereden''tothet
publiek richten ;de,,gebeurtenissen'',dieonmiddellijk daarop verhaald
worden,zijn ,,nietbijzonderwonderlijk''en ,,erisook geen sprakevan
een clim ax of spanningsm om ent'' M .a,w.de versregelstaat los van de

oorspronkelijke teksten heeftgeen functionelebetekenis.
Hetisduidelijk dathetgewraakteverseen van die traditionele formules bevat,waarmee de verteller op bepaalde Plaatsen zi
jn verhaal
onderbreektom zich totzijn publiek tewenden.>,Traditioneel''ishier,
in de geest van de m iddeleeuwse literatuur en kunstnatuurli
jk niet
gelijktestellen met,,onecht''of,,zinloos''.Soortgelijkeformules kom en
als procédé veelvuldig voor in de middeleeuwse verhaalkunst,zeker in
de vöör-hoofse ridderepiek,waarvan ze een typisch kenmerk vormen '1.
9 In de afd. 1I, X Correctielypen, onregelmwtig versritme. Hierin worden passages
behandeld die, omwille van yyritmisch slecht lopende, te korte of te lange verzen'',,in de

overgeleverde redacties'' (347) aanleiding hebben gegeven tot wijziging. W e laten hier

de vraag rusten op grond van welke principiële beschouwingen een vers a1s y,ritmisch
slecht lopend'' hekrftiseerd wordt.Die vraag za1 later aan de orde worden gesteld.
10 17@ vertaalt hier de lezing van K terug l
*n het M n1., zoals hi
j gewoonlijk doet.
Jonckbloetheeft:moghedi,Kuiper:moochdien Bergsma:moegbdi.

11Net a1s het natuurtafereeltje komt ook dit procédé veelvuldig voor in de dierenen v.970 (uitgave hs.A,volgens Hellinga).Zelfs in de dramatische poëzie maken de
epiek :zo treffen we bv.in Reynaert 1 twee typische voorheelden daarvan aan n1.v.877

dichters van dit procédé gebruik :zie bv. v. 10 van de Esmoreit: yyverstaet, soe moghdi

wonder weten'', (uitgave A. DE MAEYER en R.ROEMANS.Antwerpen,z.j. (1948)) dat
we1 een grote gelijkenis vertoontmetde hier behandelde versregel.

A fen toe doen zulke formule-achtige regels slechts diensta1s gemeen-

plaatsom bijeen bepaaldeversregeleen andere meteen passend rijmwoordtekunnen plaatsen.Maartalvan keren hebbenzijeen werkelijke
en zelfseen belangrijkefunctie.Zedienen dan o.
m deaandachtvan de
toehoordersop te wekken bij hetbegin van hetgedicht of van een
belangrijke episode,maarook om terug te wijzen naar ofvooruit te
lopen op belangrijke gebeurtenissen in het verhaal.Het is bijgevolg
volstrektnoodzakelijk hierrekening mede te houden.
hlooraf deze opmerking.Hetwoord wonder,dathierop grond van

delezing van K,doorJonckbloet,Kuiperen Bergsma aan dekennelijk
onvolledigetekstvan A werd toegevoegd,heeftblijkbaardezelfde betekenis a1s in v.8,waar hetm etwaerbede tot een tweeledige formule

wonderendewaerbedeverbonden wordt:ietswonderlijks12
In de episode,doorv.732 ingeleid,wordt imm ers verteld hoeKarel,
weliswaar in gezelschap van Elegasten vooral door diens toedoen,de

vreemde,,wonderlijke''opdrachtvelwult,die hem van Godswege door
een engelwasopgelegd.De inbraak en de diefstalbijEggheric leiden
tot de ontdekking van de samenzwering,waardoor de keizer,na zijn
terugkeerte Ingelheim,juistop tijd tegenmaatregelen kan treffen en
zijn belagersbestraffen.W athijin deze nachtmetElegastbeleeften
overEgghericverneemtmaakttevensbijhem depsychologischeomkeer
in zijn houding mogelijk tegenoverde beide vazallen,waarmee hijin
het gedichtgeconfronteerd wordt.In feite bevat deze episode de kern

en hetkeerpuntvan hetverhaal.Datde dichterzulk een belangrijk
onderdeelvan zijn werk inzetmeteen oproep totzijn gehoor om de
aandachtgespannen te houden isnietmeerdan natuurlijk.
A1s tweede bezwaar laat D .het feit elden dat r. 752 a1s tussenzin
volgens hem zonderverbandm etdekontext- ,ywantrouwen''opwekt:
neta1sgeli
jkaardigeformule-achtigeversregelszouhijimmershe'
tgevolg
-

zijn van een ,,uitbreiding''door een latere kopiïsten als zodanig een
onderdeeluitm aken van de ,,correctietechniek''13.V an de tussenzin geeft

hij,in afwijking van F.L.Zwaan14,een vrijruimedefinitie:,,bedoeld
12 Van het argument dat dit woord refereert naar v.8,waarin de auteur een verhaal

aankondigt dat ,yiets wonderlijks''bevat en toch op ,ywaarheid'' berust en daarom juist
in hetgedichtde betekeniskan krijgen van een structuurelement,wi1ik hiergeen melding
maken.D.betwist immers ook de echtheid van v.8,dat hij ,yeen reclame-zin'' (445)
noem t.

13Ziehieroverheteerste stuk van deze bijdragein Sp1.
,XXI,1979,blz.280,nr.7.

e Tussen14 De definitie van Y.L.ZwAAN,die D.Op blz.414 citeert,is te vinden in :D'

zin. Herdrukt in Taaliunde in Artikelen (uitgegeven door J. Hoogteyling, 2de druk).
Groningen,1969,blz.362.

wordtelkekortem ededeling die een andere mededeling onderbreekt,of
die 'm ssenm ededeling'nu uit een zin bestaat of uit een opeenvolging
van samenhangende zinnen'' (414).

Namurlijk kent D.het standptmt van Stoett,die in zijn Syntaxis'

(j3j6)aanditverschijnselinhetMiddelnederlandstaalgebmikruime

aandachtheeftbesteed.Hij citeerthet,zonder op de talrijke bewijsPlaatsen15in tegaan:jyzeergewoon is g...j hetvoorkomen van een
ofmeermsschenzinnen,waarvan in de Mnl.poëzie een vrijergebruik

gemaaktwerd dan thans''(414)16.Doordezeduidelijkeenmetovertuigendebewijsplaatsen gestaafdestelling heeftD.zich nietlaten overtuigen.Hiertegenoverplaatsthij slechts een warm pleidooivoor zijn
opvatting van de ,,tussenzin''alsgeschiktm iddeltotcorrectie.D e tekst
ervan latenwein zijngeheelvolgen 57D e tussenzin vorm teen geschikt
op t
teislos
eneren
zde
a1li
om
middelom moeilijkheden methetrijms
gebmi
chema
kt.He
ecsht
dui
jk,

die reden ook weldoorauteurszijn
datvoor een corrigerende kopiïst die totuitbreiding gedwongen is,de

toevoeging van een mssenzin een uitkomstkan zijn.Aan deomringende
verzen behoeftniets te worden veranderd en omdat de tussenzin een

losseopmerkingbevat,een 'terzijde'ofeenaansprekingvanhetpubliek,
zijn erookgeen consequentiesvoordeinhoud.Decontextbehoeftnaar
vorm noch inhoud aangepastteworden.Datmaaktdeze toevoeging tot

een eenvoudig,maargelukkig gemakkelijk te herkennen,correctiemiddel.H et is daarom aan te nemen, dat de grote frequentie vafl tussen-

zinnen in Mnl.berijmde teksten nietistoeteschrijven aan ,,een vrijer

gebm ik''van deauteurs,m aaraan detekstoverlevering :aan decorrectie

van onvermijdelijke kopiïsten-fouten.De KE geeftaan ditvermoeden

allestetm''(414-41j).
Om ditvermoeden totwaarschijnlijkheid ofzekerheid teG nnen OPvoeren herinnertD.aan vijfvoorbeelden uitdeKarelendeElegast,die
hijreedsin devorigehoofdstukken besproken had en waaruitz.i.alis

gebleken,,,datdetussenzin a1scorrectiemiddelwordtgebmikt''(41j).
Van dievijfplaatsen zijn erslechtstwee,n1.dem .7q2 en 1'
2'
5j,waarin
de verteller zich in eigenlijke zin ,,rechtstreekstothetpubliek richt''.
ls A1s zodanig gelden een aantal citaten uit allerlei M iddelnederlandse dichtwerken
die Wey ofschoon de vindplaatsen ontbreken, toch duidelijk herkennen a1s verzen uit
Reynaert,rlrc/ ende f&> J/, Ferguut, enz.

16 Het ,,thans''van Stoett kast natuurlijk in de opvattingen van de taalgeleerden uit

het einde van de 19de eeuw,d1e nog grotendeels dachten in kategorieën van de klassicistische grammatica, zoals die sinds de Renaissance ook op het geschreven Nederlands waren
toegepast.Het is een bekend feit dat de gesproken taal, zeker in Zuid-Ni erland, waar

hetMnl.zijn bloeitijd heeftgekend,veelvan die ,ylosse''constructiesen ,,vrije zinsbouw''
heeft behouden.

Laatstgenoem d vers >
>Nv moechdihoren sinetale''(A)17noemtD.
in zijn geheel18een stoplap''en een ,,overbodige aanspreking van het
publiek''(182) . N u ishetzo datditversin dezekontextalleen dienst

Khijnttedoena1sgemeenplaatsen alsPassenderijmregel19.Een werkelijk functionelebetekeniskan men erinderdaad bezwaarlijk aan toeken-

nen.Zulks betekent evenwel niet dat het #ewoon als ,,stoplap'' mag

weggecijferdworden ondervoorwendseldathetdooreen laterekopiïst,
die een corrupte tekstwilde verbeteren,zou zijn ingevoegd.Evenmin
mag men ditvoorbeeld veralgemenen en op grond hiervan alle gelijkaardige form ule-achtigeverzen a1s,,onecht''of j,overbodig''veroordelen.
M etv.752,datwea1suitgangspuntgenomen hebben vooronsbetoog,
staan W e we
VOOr
rkel
ei
ejn
k andergeval.Debewijsvoering datdezeregela1s

tussenzin

onecht'' of overbodig'' is wordt niet gegeven.

D.verwijstalleen,in tegenovergestelde richting nu,naari
j 10.2.2.2.
(blz.547),diewehierboven hebben onderzocht.Behalve hetberoep
OP de tussenzin alsmiddelter correctie wordtgeen enkelbewijs toegevoegd aan de zeer zwakke argumenten,waarmee de echtheid van de

passage 729-752in zijn geheelen van v.752in hetbijzonderin twijfel
wordt getrokken.Dit systee'
m van onderlinge verwijzingen kan geen
argum enten vervangen en versterlttzeker niet de overtuigingskracht van
hetbetoog.En zulk een zwakke onderbouw moetdan een radicale stelling steunen a1s de reeds geciteerde:,,En alle tot nu toe behandelde

plaatsen waar de verteller zich rechtstreeks tothetpubliek richtzijn

corruptgebleken''(4j1).

H et zal wel voor iedereen duideli
jk zijn datwe na watwe hierboven
schreven,onmogelijk een positief antwoord ktmnen geven op de vraag,
diewea1stitelboven ditartikelheb/ngeplaatst.DezeBldragenleggen
geen basis voor de reconstructie van een Karel ende Elegast-tekst die,
beter dan de kritische editie van Kuiper en Bergsma,de ,,oorspronke-

lijke''ofeen ,,oudere''lezing van hetgedichtzou benaderen.
17In K :,,
Nw moyetirhoren Syne 2aje''.
18 Hetcitaatluidt ln zijn yeheel:,,Dergelijkeoverbodige aansprekingen van hetpubliek
komen in de KE na de i
nlelding (r. 1-10) slechts op enkele plaatsen voor;ze blijken
alle ingevoegd te zijn'' (182).De bewijsvoering ontbreekt.
19 Zie hiervoor mijn Karel ende f/cgs/lw
/-editie,8e druk, 1976,blz. 57,waar ditverschijnselgesignaleerd is.Tevens wordterop gewezen dat een auteur o.
f verteller metdit
procédé soms een verrassend effectweette bereiken.

H etmogewaarzi
jn dater,in deo'
vergeleverderedacties,verzen zijn
weggelaten of toegevoegd, dat andere aan gedeelteli
jke wijzigingen
heshen blootgestaan.Die toevoegi
ngen of wijzigingen zijn zeker niet
op zulke grote schaalgebeurd alsD.beweert.Zijn stelling datin de
Karel ende Elegast ,,afgezien van bewuste interpolaties, zeker drie-

honderdverzenzijningevoegd''(287)kunnenweingeen gevalbijtreden.Zijn systeem van correctietypen en correctietechniek houdt als
geheelgeen stand,zekernietin dieparagrafen,waarin gehandeld wordt
overhetwegwerken van veronderstelde weesverzen door allerleivorm en
van uitbreiding.
Evenmin

kunnen wedeauteurvan deBi
jdragen volgen waarhijhet

in afd.III heeftover ingrepen''of ,
rvrijwillige veranderingen,aangebrachtop grond vaninhoudeli
jkeoverwegingen''20*Vooralzijn reserves

tegenovertekstgedeelten metgebeden,diegeenbijzonderefunctiein het
verhaalvervullen en gemakkelijk dooreen vrome kopiïstkunnen zijn
ingevoegd,zijn nietgewettigd.Eens te meerwreektzich hierhetfeit
datde tekstkriticusbijzijn ,,mijnbouw''hetuitzichtheeftprijsgegeven
op hetgenre,waartoe deKarelendeElegastontegensprekelijk behoort.
E.Labande,J.Frappieren ta1van anderen naarhun voorbeeld hebben
uitvoerig en met veelinzichtgeschreven over wat zij respectievelijk
genoemd hebben :,,1e crédo epique''en ,,1a prière du plusgrand péril''

in hetFransechanson de geste2'.Zijhebben de aard,degeesten de
structuur van die gebeden ontleed en bepaald en vooral hun Smctie
vastgelegd in het verhaal.Heel wat van hun beschouwingen is ook

toepasselijk op degebeden in onsgedicht.W ieerkennisvanneemtzal
hetniet verantwoord vinden die stukken in de K arel ende Elegast m et

zoveelwantrouwen tebejegenen a1sD.doet hijza1zein geen geval
willen schrappen onder voorwendseldatze,zoals de passage 169-193,

een,,vrijlangeonderbrekingvandehandeling''(4j0)zoudenvormen22.
Laten we nietvergeten dat er in de Franse letterkunde een Clé nson de

Basinheeftbestaan(eindeXlleeeuw),waarvandetekstjammergenoeg
verloren is gegaan,maar die toch hetuitgangspuntis geweest van de
versies, welke in de andere W esteuropese literaturen, waaronder de

Nederlandse,totstandgekomen zijn23.Langsdieweg blijftonsgedicht
20Ziehieroverheteerstestuk van dezehijdragein Sp1.,1979,blz.281-282.

21 Zie o.a.hierover de oriënterende artikelen van J.DE CALUW;: L'originalité de quel-

quesprières Jp&zzuv in Marche Romane, XX, 1970,blz.59-74 en Les Prilres de ,,Berte

JpJ grans piés'' dans l'œuvre d'Adenet le Roi in Mélanges de langue et de litte
'rature

médiévale ojjerts a Pierre Le Gentil (uitgave S.E.D.E.S.), 1973,blz.151-160.
22 Ditgebed lijktmi
jeen typisch voorbeeld tezijn van een ,,prière du plusgrand péril''.
23Zie hiervoormijn bijdrage:Le ,,K4re1ende f/:?
:4J/''ne'erlandais etla ,,6'
â4rJ5'
r de

Basin''in Etudes germaniques, XXXI, 1976, blz. 369-591.
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verbonden meteen genre ttitde M iddeleeuwse literatuur,waarmee het
bepaalde kenmerken,bestanddelen en eigenschappen gemeen heeft.

Nuweetikwe1datD.zich in diteerstedeelvanzijnBldragenstreng
tothet Nederlandse gedichtheeft beperkt,wat natuurlijk zijn goed
rechtis.De anderstalige versies zullen pas in hettweede deelbijhet
*

onderzoek worden betrokken.Toch had de auteur nu reeds 1f1 ziJ'n
kritische benadering van de Karelende Elegast-redacties en vooralbi
j

zijn pogingen tottekstverbetering en tekstreconstructie ernstig rekening
moeten houden metalles,wateigen isaan de specifieke vormgeving van

de vö6r-hoofse ridderlijke verhaalkunst.Studie van die vormgeving
en daartoe behoren zeker de stilistische en verhaaltechnische aspecten !

beschouwthijzelftoch a1seen belangrijk onderdeelvan de ,,diepgravende filologischetekstinterpretatie'',waarin hijeen middelzietom
de tekstkritiek a1swetenschappelijkeiscipline te vernieuwen.
HoeD.dietekstinterpretatieopvaten doorvoertisduideli
jkgeworden
in hettweede stuk van deze bijdrage.Teksten worden,op grond van
-

z.g.,,onregelmatigheden''gewantrouwd.Een hyperkritisch betoog is er
daarna op gericht om het corrupte karakter van de verzen en de versgedeelten m etdegesignaleerdeonregelm atigheden aan tetonen.D aarna
worden deze,in overeenstemming metcorrectietypen en correctiepatronen,waarvan degeldigheid zeerbetwistbaaris,uitgezuiverd.Veelalgaat
de tekstkriticus hier uit van gissingen, hypothesen of vooropgezette

ideeën.Ditlaatstetreedtduidelijk aanhetlichtin dieparagrafen,waarin dez.g.y,inhoudelijkefouten''en ,,vrijwilligeveranderingen''onderde
loep worden genomen.Hetiswe1jammerdatD.zijn degelijkekennis
van hetM iddelnederlands,w aarvan we m elding hebben gem aakt,in de
dienstheeftgesteld van een methode,die de tekstkritiek op een dwaalspoor m oet leiden.Een aldus opgevatte ,,diepgravende tekstinterpretatie''kan in geen gevaleen bi
jdrageleveren toteen vernieuwing van de

tekstkritiekin hetalgemeen.Demogelijkheid datzijeen geschikthulpmiddelzou ktmnen worden om hettekstkritisch bedrijfop te tillen uit
desubjectiviteit,diehaarin de19eeeuw zonoodlottig was,iszo goed
alsuitgesloten.Veeleerbestaathetgevaardatzijdeze'discipline terugdringtnaarde,,taboe-sfeer''waarin zij,sindshetbegin van dezeeeuw,
een verborgen leven leiddeen waaruitD.haarheeftwillen bevrijden.
*

*

*

Er is,watde Karelende Elegastbetreft,nog heelwat voorbereidend
werk te verrichten alvorens een begin kan worden gemaakt met een

werkelijke vernieuwde''kritischeeditie,dieaan de eisen van de tegenwoordigewetenschap voldoet.Datdie ervolstrektnodig iszaliedereen
gaarne beamen.De behoefte daaraan bestaat sinds lang ;ze wordtnog

sterkeraangevoeldnu we,dankzijD.,beschikken overeenbetrouwbare
uitgavevan alleovergeleverderedacties,zowelvan dehandschriftelijke
a1sde gedrA te.Op enkele aspecten van ditvoorbereidend werk wi1ik
hier nog even ingaan.In verband hiermede zou men,net a1s D.,ook

over,,e jnbouw''kunnen spreken,wanthierop komtditonderzoek inderdaad neer.Hetzalevenwelnodig zijn datde man,die ditsoort
werk in de diepte doorvoert,voldoende kontakt houdtmet de bovengrond.
Een van dieaspecten isde aard van hetM iddelnederlandse vers,zoals
dat in de K arel ende Elegast gehanteerd wordt. De m aatstaven, die
Bergsm a en Kuiper aanlegden om hetversvan ditgedicht,,regelm atig''

te maken waarzijditnodig achtten,hebben natuurlijk hun geldigheid
verloren.Beiden zitten nog,zoals zovele geleerden aan het einde van

de 19eeeuw,vastin dealte doctrinaire opvattingen van Jonckbloeten
Van Helten.In zijn tekstkritiek heeft D.zich niet speciaalmet het
probleem ingelaten,maar het toch hier en daar terloops aangeraakt.

Bijdekategorieën van ,,formeleonregelmatigheden'',die signalen ktmnenzijnvan echttekstbederf,rekenthijeen ,,onregelmatig versritme''24
Hierop gaathijnaderin en schrijft:,,verbetering van ritmisch slecht
lopende, te korte of te lange verzen kunnen we in de overgeleverde

redactieswaarnemen''(347).Devoorbeelden,dieditmoetenbewijzen,
overtuigen nieten roepen alleen maarvragen op.Een paarervan zullen
we
ven nader onderogen nemen.Isdewi
vaneA)
jziging van v.230 (lezing
Beideborch ende lant''in ,,Datichem nam borch ende lant''

(lezingvan B enC)a1seenverbeteringtebeschouwen ?Ikgeloofhet

niet.Is hetversin A te korten heeftheteen aanpassing nodig ?Dat
ishelemaalnietzeker.A1s tweede voorbeeld worden twee lezingen uit

deredactiesA enK tegenoverelkaargeplaatst:v.2j7 (doorD.terugvertaaldinhetMn1.)luidtinK ,,Hinemethem haerpaerde''25inA
daarentegen ,,Hineemthem mulen endepeerde''.lsdateen verbetering
door verlenging ?N og eens,ik m een van niet.Ligthier nietveeleer de

veronderstellingvoordehanddatdeNederrijnsevertalerofdecompilator van de K arlm einet-codex iets heeftuitgelaten ?
24Zie j 10.2.2.2.(blz.347-351) van de Bijdragen.
25 W erkelijke lezing van K :,,Hinemeten irperde''.
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Een Paarkeren wekt D .de indruk dat hijop het ptmtvan de versbouw en hetversritm e niet #enoeg afstand heeft genomen van Kuiper.
Bijde bepaling van de w aarde van B voor de tekstoverlevering citeert

hijdiensoordeeloverdezeincunabelen hijsluiterzelfshijaan:,,De
tekstisveelminderoude- etsch dan die van A.M etname is er naar

gestreefd,betmetrum ejjentemaken''26Kuiper(editie,p.j4)heeft
hiermeeredactieB goed getypeerd''(68)27.In de ,,Nabeschouwing''
komthij daarop terug:,,Naar uit de gemeenschappelijke lezing der
overgeleverde redacties28blijkt,ishij(n1.de dichter van Karelende
Elegast) er ook in hetovergrote deelvan hetwerk in geslaagd zijn
verhaalte doen in ritmisch soepellopendeverzen van ongeveergelijke
lengte,dietweeaan tweerijmen.W emogen aannemen,dathetnietde
bedoeling van de dichterisgeweestde tekstte larderen meteen aantal

slechtlopende,tekorteoftelangeverzenmetkreupelrijm''(4j6).
Hetpasthierdevraag teherhalen die we vroegerterloopsalhebben

gesteld.Op welkeprincipiëlegronden worden dergelijl
ceuitspraken gedaan ? Heefthetzin in de 14de en de ljde eeuw - de tijd van de
bewaarde redacties van een ,,effen metrum''in het vers te spreken

zoalsKuiper doet?W atzijn in die periode ,,ritmisch soepellopende
verzen''of ,,slechtlopende,te korte verzen''?De drukken A,B en C,
de enige welke voor de tekstkritiek bm ikbaar m ateriaal leveren,dag-

tekenen uitde laatstejaren van de ljdeofmisschien de eerste van de
16de eeuw.Ditisde tijd waarin hetrederijkersvers,datduidelijk gekenmerktwordtdoorlangeversregels,in opkomstisofreedsbeoefening
vindt, althans in V laanderen en Brabant. D ie achtergrond mogen wc
nietuithetoog verliezen.In hoeverhebben de b'
ezorgersvan dieedities,

vooral die van B en C,wanneer ze verzen uit de handschriftelijke
redactiesofzelfsuitA verlengden,een tendensvan detijd gevolgd ?
W atkan m en op datogenblik een te kortofeen te lang versnoemen ?

E1kgevaldienthiernatuurlijk afzonderlijk te worden onderzocht,e1k
versopzijnritmischemogelijkhedengetestendatalleenmetbehulp van
maatstaven,die passen bij het Middelnederlandse episch vers.Zogenaam de verlengde versregels uit de drukken B en C zullen dan,verge-

leken metde lezing van dehandschriftfragmenten ofvan A,nietaltijd
26Cursivering van mij.
27 Op blz.68-69 wijstD.op hetfeitdatversregelsuitA in B verlengd zijn,waardoor
zein B ritmiscb beterlopen (cursivering van mij).
28 Met die ,,gemeenschappelijke lezing'' wordt we1 de tekstvan de editie Kuiper of
die van Bergsma bedoeld.

verbeteringen blijken te zijn.Erisdaarentegen veelkansdathetkorte
vershetechteMiddelnederlandsehetdichtstnabijkomt29.
Er iseentweedeaspectvan deo'
nmisbarevoorsmdie,dieinsgelijkstot
de fasevan de ,,mijnbouw''behoort:ik bedoelde onderlingeverhouding van de redacties en hun dialectische differentiëring.In hun tijd
konden Kuiperen Bergsmadaarnatuurlijk nog geen inzichtin hebben.
Thans evenwelm oet de dialectgeografie,in zoverre ze zich bezighoudt
metM iddeleeuwseverhoudingen en toestanden,haarwoord meespreken.

Ook deze wetenschappelijke discipline kan aan hettekstkritisch werk
dienstbaar worden gemaakt.
De M iddeleeuwse tekstoverlevering van de Karel ende Elegast ver-

toont,in zoverze uithandschriftfragmenten bestaat (alle uitde2de
helft,heteindevande14deofhetbeginvandeljdeeeuw),duidelijk

twee richtingen een W estm iddelnederlandse en een Oostm iddelnederlandse.M Cn N behoren tot de eerste30,H ,G en Br.totde tweede31.

Dichtbijdelaatste,maarzondererin feitedeelvan uittemaken,staat
K,deNederrijnseo'
mzetting.Alledrukken nu sluiten,zonderenigeuitzondering,aan bijdeW estmiddelnederlandsetraditie.Naarhetoordeel
van de meeste tekstonderzoekers vormen zij een vrij samenhangende
groep.Op welke handschriften ze teruggaan weten we niet,maarer is
alle reden teveronderstellen datzede rechtstreeksevoortzetting vorm en

vanwateensdeoorspronkelijketekstmoetgeweestzijn,dietoch in een

W estmiddelnederlands dialect geschreven is. W e laten hier de oude
twistvraag rusten of de K arel ende Elegast in V laanderen dan we1 in
Brabanttotstand is gekomen.Op grond van de taalderW estmiddel-

nederlandse fragmenteh en de daarbijaansluitendevroege drukken kan
dievraag nietafdoende worden beantwoord.Bedoelde bronnen brengen
ons slechts een beeld van hetgedichtzoals het circuleerde en gelezen
werd in het cultureelm ilieu van de late M iddeleeuwen en de Bourgon-

dische tijd.Hoeveelwijzigingen de tsalvan die redactiesten gevolge

van chronologische en geografische aanpassingen toen alhad ondergaan
valtnatuurlijknietm eeruittem aken.V aststaatdathetwerk geschreven
isin de literatuurtaal,diezich in Vlaanderen en Brabanthet'eerstheeft
ontwikkeld en in deloop van de 14deen de ljde eeuw in diegewesten
29 M en leze o.a. in dit verband Enkele opmerkingen over vers en rijm''bij P.
DIERMANSE,Renout rlr M ontalbaen. Inleiding en Teksten.Leiden, 1939,blz. 78 e.v.

30M is volgens De Vreese ,,
W estmiddelnederlands, lichtelijk Oostvlaams gekleurd'';
N volgens Lfeftfnck ,,V1aams''.
31 H is volgens De Vreese ,,zuidoostlimburgs gekleurd'', G naar Deschamps aanneemt

Zuidoostlimburgs'';Br. volgens Lieftinck y,sterk oostelijk Limburp''. Op dit gebied
valtnatuurlijk nog nader onderzoek teverrichtem
12

vastere vormen heeft aangenomen.Hetligt dusvoor de hand dateen
nieuwe kritische editie in de eerste plaats moet steunen op de W est-

middelnederlandse teksttraditie.Dialectischeverschijnselen,dienormaal
waren in hetM iddeleeuwse Vlaanderen en Brabant en in de tekstverantwoord kunnen worden,mogen ander geen beding,zelfs niet onder
voorwendsel dat ze de 11zuiverheid'' van de lezing zouden schaden,

verwijderd of vervangen worden.Men za1er zich altijd bewust van
moeten blijven datmen hetgedichtslechtsbezorgtin een laat-middeleeuwse vorm,die noodzakelijkerwijze in bepaalde opzichten van het
origineel zal verschillen.D e tekst willen reconstrueren zoals die uit de
pen van de dichter gevloeid is - of eventueelin een mondelinge over-

leveringzouhebbengeleefd- lijktmijeen nietteverwezenlijkenwetenschappelijk droombeeld.
Aan deze kwestie zitnog een ander aspectvast de bepaling van de

juisteverhoudingvan K totdeoverigeredacties.
Duinhoven legter en zeerterecht! denadruk op 32datslechtsK

a1senig volledige tekstin handschriftin zijn geheelmet die van incunabelA kan worden vergeleken.Ditbetekentnietnoodzakelijk dat
beidebronnen evenwaardigegetuigen zouden zijn inzake de tekstoverlevering.Hetzouook onjuistzijn zetegenoverelkaarteplaatsen alsde
respectievelijketopvertegenwoordigersvan deOostmiddelnederlandseen
de W estm iddelnederlandse traditie.A an A kan men desnoods,w at de
laatste richting betreft,nog zulk een rol toekennen,aan K inzake de
eersw erm elde,zeker niet.A is,naar het getuigenis van D .zelf,een

jongebron'',maarzijlijkt,,nietminderbetrouwbaar(...) dan de 100

,,

jaarouderehandschriften''(64);vanaldedrukkenheeftdezeincunabel
hetminstaan modernisering blootgestaan.Datverleenthem natuurlijk
een uitzonderlijkewaarde.
V an K kan niethetzelfde worden gezegd.Vooreerstkennen we,zoals

boven reedsvermeld is,dezeredactie slechtsuiteen lijvigeNederrijnse
compilatie,de z.g.Karlmeinet-coàex van ca.147033.Hiervan is sledhts
étn enkelex.:hetz.g.hm dschriftA bewaard gebleven 34,waarin K a1s
32Ziehiervoorheteerstestuk van dezeb'
i
jdrage in Sp1.,1979,blz.272-275.
33Er ligt bijgevolg geen al te groot tijdsverschiltusse'
n de totstandkoming Van de

Karlmeinet-codex en van incunabel A.Volgens de gegevens van L.en W .Hellinga,die D.

overneemt,wordtincunabelA gedagtekend ,,tussen 29 nov.1486 en 26 juni 1488''(61).
Is hij ,
gniet minder betrouwbaar dan de 100 jaaroudere handschriften'',dan heeftA in
ditopzlchteen voorsprong o? K.
34Van enkele verhalen u1t deze verzamelbtmdel zijn nog losse fragmentjes ontdekt
(vermoedelijk uithetbegin van de 14deeeuw),maargeen enkeldaarvan heeftbetrekking
op de Karel ende Elegast.
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vierde deel,dataan debasisligtvan redactieK,isnamurlijk nietaan
die aanpassing ontsnapt37.Daarna heeft de gehele bundel de gewone

lotgevallen doorgemaaktvan elk handschrift en elke codex :er zijn
afschriften van gemaakt,waarbijtijdenshetkopiëren fouten zijn ingeslopen en eventueelook afwijkingen t.o.v.de leggerzijn aangebracht.
Zulk een kopie- wellichteen afschriftvan een afschrift!- isdan hs.A,
hetenig bewaardevolledig ms.van de compilatie.
M et deze verschillende fasen van de tekstoverlevering dienen we
rekening te houden w anneer we ons een oordeelwillen vorm en over de
waarde van K voorde tekstkritiek en over de betekenisvan de in deze

redactieoptredendevariante lezingen.Hetisduidelijk datK,alleen al
door de on> ikkeling die deze versie heeft doorgemaakt,m inder goede
waarborgen biedtvoor een gave tekstoverlevering dan de W estmiddel-

nederlandsecodex-fragmenten en de daarbijaansluitende incunabelA.
Het1ag dan ook vx rdehand datKuiper,en anderen naarzijn voorbeeld,de tekst van A aan de basis legden van hun kritische edities.

Foutloos is deze zeker niet en hijis op menige plaats vatbaar voor
verbetering.Hiervoor kan namurlijk in de eerste plaats een beroep
worden gedaan op de fragmenten van deW estmiddelnederlandse traditie en vervolgens op de andere dmkken,vooraldan op de incunabels
B en C.

Even belangrijk a1s de keuze van de legge'
r is de vraag naar de
waarde van K voor de tekstkritiek en zoals D .aanneemt,voor de tekstreconstructie van de Karelende Elegast.
D e diplom atische en synoptische editie van alle bewaarde redacties,

dieD.in 1969bezorgde,steltdeonderzoekervannu veelbeterdan zijn
voorgangerin staatom op ditpuntklaarheid tebrengen.Voortbouwend
op de gegevens van vroegere tekstuitgevers en kritici heeft D .op dit
gebied alheelwatwerk verricht.Ditgebeurde in hoofdzaak,zoals we
reedsaanstipten,in hfd.111,waarin veelm ateriaaltevinden is dataan
37 Voor de andere delen van de compilatie, inzonderheid voor het eerste verhaal Karl
und Galie, dat de laatste tijd vooral de aandacht van de specialisten heeft getrokkenx
wo
rdt dit stellig bevestigd. Men leze bv.wat MXRTA ASDAHL HOLM BERG hierover sehri
jft
@
1lï haar Kar
lmeinet-studien (Ltmd, 1954) #)Fraglich bleibt aber in welchem Umfang

KM I (n1.Karl und Galiej der uns bekannten Fassung das alte Gedicht wiederspiegelt,
da ja das Gedicht,wie uns die Arbeiten von Bartsch und Akkerman dartun,vom Kompilator eine grindliche Bearbeitung erjabren &J'' (6) (Cursivering van mij). - Onder
verwijzing naardedissertatievan G.J.zAxo'
r:DieSpracb'
evon ,,Karlund Galie''(Assen,
1973) schri
jftERIK ROOTH tyschon G.J.Zandthatnachgewiesen,dassdie HandschriftA
oder deren Vorlage viele mlttelniederl:ndische idiomatische Ausdo cke enstellt ûberliefert

hat'' (Zur 5'
#raf'
â4 des Kadmeinet.Heidelberg, 1976,blz.76).= Zie ook DUINHOVEN,
B#dragen, blz. 100: ,,De Karel ende Elegast is in d,
e compilatie niet alleen van eea
inleiding voorzien,ook in de tekstzelf zijn enkele wijzigingen aangebrachf'.

de tekstkritiek dienstbaar kan worden #emaakt.M etbetrek-king tot K

zijn weevenwelnog langnietaanheteindevan hetvergelijkend onderzoek.W ie datwi1doorvoeren zal,meer dan in hetverleden gebeurd is,

despecialesituatievan deRijnlandseredactievoorogenmoetenhouden.
In K zijn talvan verzen,een paarkeren ook gehele passages,weggelaten.Kuiper schatte hun aantalop ,,m eer dan honderd''38 wat D .

overdreven acht;volgens hem zijn het er slechts ,,een zestigtal''39.
Sommigeverzen hebben wijzigingen ondergaan somszijn die zonder
veel betekenis,op bepaalde plaatsen daarentegen kom en Ze VOOf a1s

echte ,,afwijkingen''.Hiervoorworden uiteenlopende verklaringen gegeven waarvan,zoalsuitdevoorgaande beschouwingen afteleiden valt,

detwee voornaamste zijn de,,vertaalmoeilijkheden''40en debehoefte
om deNederrijnseversieaan deanderedelen van decompilatieaan te
passen4'.Bovendien dienen wealtijd rekening tehouden metmogelijke
ingrepen van decompilator,dienog verdergaan zoalsdito.a.uitgemaakt
isvoorheteersteverhaalin decodex,de Karl,/0# Galie.

Hetligtnatuurlijknietin mijnbedoeling debijzonderewaardevanK

voor de tekstkritiek van het N ederlandse gedichtin twi
jfelte trekken.

DeNederrijnseversieisen blijfteen voornaam getuigein detekstoverlevering.A1s hulpmiddel voor de contrôle van de M iddelnederlandse

teksttraditie kan zijgrotediensten bewijzen.In gevallen waar die,wegens defecte overlevering of eventueel van lacunes, de tekstuitgever in

desteek laat,iszijgewoon onmisbaar42.
D itm ag onsevenwelbepaaldepunten nietuithetoog doen verliezen.

:5Op grond van tekstvergelijking''meentD.temogen vaststellen ,ydat
K nauw aansluitbijdebewaardeMnl.redacties''43.Ditmogewaarzijn
voor grote delen van het gedicht,m aar er vallen toch ta1van opm erke-

lijke wijzigingen en afwijkingen te constateren.W e laten hier in het
midden ofdiehetwerk zijn van de,,vertaler''ofvan de,,compilator''
Zewijzen in iedergevalop een zekerezelfstandigheid van debewerker
38 >#
K heeft maar weinig noodig om eenige verzen te veroordeelen : meer dan honderd
regels gaan op diewijze verloren''
,aldusKUIPER op hlz.147 in de ,,Aanteekeningen''van

zijn Karelende f/cl.r
/-editie.
39B#dragen...,blz.429,n.12.- Voormeerbijzonderheden overK,zie'
hetzelfde werk

op blz. 100-102.
40

DUINHOVEN,Bijdragen...,,I'
n K zijn de afwi
jkingen ten gevolge van vertaalmoeili
jkheden uiteraard hetgrootst'' (h1z.293).
41Zie hierover o.a.DUINHOVEN,Bjdragen...,blz. 100-101.

42 Een typisch gevalvan zulk een lacune fn de overlevering is bv.de passage 1284-1302,
waarvan geen enkele M iddelnederlandse tekst in handschrift voorhanden is en die ook,

wegens een defectin A (en de volgende drukken) ontbreekt.Alleen K heeftde passage
bewaard.Zie hierover:DUINHOVEN,Bijdragen...,blz.280-281.
43B#dragen...,blz.101.
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t.o.v.zijn voorbeeld.Hetzou interessantzijn eensin bijzonderheden na
tegaan ofen zoja,in welkemate,dieafwijkingen de,,eigenheid''van
debewerkertevoorschijn laten komen.M ethetoog hierop heb ik een
aantal steekproeven genomen,waarvan ik de resultaten niet wi1 overdrijven,en zekernietzalveralgemenen,m aar die toch toelaten alenkele

vragen oftwijfelsuittespreken.
Bijhetformuleren van die vragen za1ik mij- noodgedwongen !beperken tot de verhouding K en A,o'
m dat alleen die twee bronnen

ongeveerove'
rdegeheleteksttevergelijken zijn.
Magmen elkevan A afwijkendelezing in K een ,yvariant''noemen ?
Gesteld dat het inderdaad om een ,kvariant''gaat kan m en daaraan
dan,gezien de speciale situatie van K in de tekstoverlevering,dezelfde
waarde toekennen a1s aan de lezing van A ?
Ismen,op grond van welke overweging dan ook,van oordeeldatde
lezing van K de voorkeur verdientb'
oven die van A ,m ag m en dan de

eerste a1sde goedebeschouwen en de andere a1stwijfelachtig ofcorrupt?
Ishetin ditgevalnietaangewezen de beidelezingen elk op hun eigen
waarde te testen en na te gaan ofbeide niet,in hun eigen kontext,een
aanvaardbare,zijhetafwijkende,zin opleveren ?
W anneerzich dan,behalvenatuurlijk in het gevalvan een duidelijke

cormptie,inK afwijkingen voordoen,ligthetdannietin delijnvan de
verwachtingen datdelezing van A demeestbetrouwbarezalzijn ?
Ileze vragen gaan over in twijfelswanneerwe denken aan de uitzonderlijkepositiedieD.aanK in detekstoverleveringwi1toekennen44.

Op menige plaats'',zo,beweerthij,,,lijktK de (resten van een)

,,

ouderelezing tehebben bewaard''45.Alsbewijsvoordie stelling voert
hijdertien voorbeelden aan,die verderin zijn studie uitvoerig worden
besproken.
Van die 15 bewi
jsplaatsen iserm.i.slechtséén enkele a1swerkelijk
overtuigend te beschouwen,nl.de lode;hiergaathetinderdaad om de

toevoeginginv.988vanTiswonder($:/Jwonder)in deW estmiddelnederlandse redactiesA en N .D eanderetwaalfm issen denodige overtuigingskracht.Enkele van die voorbeelden worden ingeleid op de vol-

gendewijze:,,r.j90 (inK islauebewaardt.o.H en a,vlg.p.56j;
44 Zie hiervoor heteerste stuk van deze bijdrage in Sp1., 1979,b'
lz.275.
45 Bfjdragen..., blz. 101.Iets positiever luidt die uitspraak op blz. 102:,,Op enkele
plaatsen lijktK een oudere lezing te hebben bewaard'' en nog positiever op blz. 12j:
ln j 3.2.10 sub c hebben we vastgesteld datK tegenover de Mnl.redacties een aantal
(resten van) oudere lezingen bevat''(cursivering van mij).
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ingeroepen worden,lijktmijniet zo vanzelfsprek-end.W e zullen dat
verdertrachten uitte m aken.
M aar is de lezing van b we1 a1seen verbetering te beschouwen ?In
dezebronheefteen dubbelewijzigingplaatsgehad:wesen isuitgelaten
en seerteogevoegd.Hettweedekan inderdaad,zoalsD.waarschijnlijk
acht,gebeurd zijn om hetvers,datzonder wesen vrij kortuitviel,te
verlengen.W e m ogen nietvergeten datde dm kken,te beginnen m etB,

aaneenmoderniseringsproceshebben blootgestaan.Een soortgelijkeaanpassing- in ditgevaleen verlenging - ligtvolkomen in delijn van de
ontwikkeling,die zich op versgebied van de lateM iddeleeuwen naar de

Rederijkerstijd toevoltrekt.Deschrapping van wesen uitA lijkttegen
die tendens in te gaan.Moetzijnietgezien worden a1s een werking
van hetmoderniseringsprocesin een andere richting ?HeeftA hierniet
een archaïsche lezing bewaard die,zoals ta1 van andere,door de be-

zorgersvan B en de daarbijaansluitende drukken,verwijderd zijn om
detekstbegrijpelijkerte maken voor de tijdgenoten ?54
N aast de W estm iddelnederlandse tak van de tekstoverlevering staat
slechts een enkele getuige van de Oostm iddelnederlandse:handschrift

G,waawan jammergenoeg slechtstwee fragmenten totonsgekomen
zijn.R.11j2 bevindtzich aan heteinde van heteerste stuk van het
tweede fragment,dat de vv.110j tot lljj omvat55.ï
Wesen ontbreekt
ook hier en hetenclitische pronom en (1 zi
jn Limburgsevorm bomj is
van hetwerkwoord docbte losgemaakt.D aardoor vertoont G we1 enige
overeenkom st m et de lezing van de dm kken B, C enz. verschil is er
alleen doordatG nietaan een verlenging van hetversheeftblootgestam .

M aarbetekentditnoodzakelijk datde lezing van G ouderofoorspronkelijker isdan bv.dievan A ?56Datvalttebezien.De waarde

van G voor de tekstkritiek wordt doorgaans niet hoog aangeslagen.
Kuiper achtte ,,G zo bedorven en door de overzetting in een ander

dialectzozeergewijzigd,datnietvaltuittemakenwatinG'svoorbeeld
stond''5;.W eliswaaroordeeltD.minderonpmstig,maarhijerkenttoch
54 Zievoorgelijkaardige construdiesMnl.W l.II,46j:i.v.dunken b/:meteen onbep.
wijs zonderhet thans onmisbare te:E1c ...dinctmiwesen (Disp.j14);Dittekin ...
docbteTibertnietu'
esen goet(Rein.1,105j),Datdunctâezziclenewesen (Ruusbr.4,26).
55 ZievoorditfragmentD.'sDiplom.uitgave,blz.j7-j9.- Voor de besckijving van
G zieD.'sB#dragen,blz.107-114.
56 Het argument dat G a1s handschrift meer vertrouwen zou verdienen dan een druk
kan niet ingeroepen worden.G dagtekent,volgens de codicologen,uit het einde der 14de

ofhetbegin van de 15de eeuw,terwijlA,hoewelgedrukttussen 1486 en 1488,naar het
getuigenis van D.y,nietminder betrouwbaar lijkt dan de 100 jaar oudere handschriften''
(B#draqen,blz.64).
57 Nneuwe Fragmenten van de Karelende Elegastin Ts.Leiden,XXXV, 1916,blz.265.

Geciteerd doorD.in B#dragen...,blz.43.
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ook datG ,,vele evidente fouten''bevat58.In de bewaarde fragmenten

komen nogal wat lacunes voor,af en toe ook afwijkende lezingen.
Sommigehiervan zijn duidelijk a1scorruptiesteherkennen,anderekunnen evenwela1shetresultaatvan een j,aanpassing''of ,,een bewerking''
doorgaan.
Een voorbeeld van zulk een yyaanpassing''treffen we o.a.aan in de
vv.794-79j59 waar G ,in tegenstelling totA ,H en K overgaat van de
indirecte naarde directe rede,wat in de gegeven kontext a1s volkom en

verantwoordoverkomt.Om een ,,corruptie''gaathetzonderenigetwijfel
in v.112j 60@

Metdeze ,,corruptie''komen we in de onmiddellijke omgeving van
v.11j2.H iervallen andereonregelmatigheden tesignaleren,dieweinig
waarborgen bieden voor een #aVe tekstoverlevering.In enkele verzen

zijn n1.,invergelijking metdeandereredacties- hieralleen A en K .woordjesweggelaten :v.1140 luidtin G ,,Hieesmennijch frantzoes''
tegenover A ,,l-lier is menich sterc fransoys'' en K : ,,H ye is m ench
stoltz vrantzois''61;v.lljj in G :,,A11e die dar tochten''tegenoverA
>)Alle die daerl/c dx hten''en K :,,A1le de darzo dochten''62.
Terechtkan nlen zich dan ook,metbetrekking totv.11j2,afvragen :

Ismetwesen nietietsgelijkaardigsgebeurd ?Isditwerkwoord hiernid
ten onrœ hte uitgelaten,zoals in de drukken na A ? D âârheeftzonder

enige twijfel het moderniseringsproces zijn werk gedaan,in G valt
alleen te denken aan slordigheid van dekopiïst.M .i.is de lezing van A

op zijn minstevenwaardig aan dievan deandere redacties.
H et tweede puntvan ons onderzoek :de lezing en de interpretatie

van docbten in A,wijstvolgensmijin dezelfderichting.
Eens te m eer staat A in het geheelvan de tekstoverlevering m et die
lezing alleen.Isdatevenw eleen voldoende reden o.
m deze te veroordelen
en m eteen meerderheid van stem men in hetnadeelvan A te b'
eslissen ?
Ik geloof van niet.

H ier heeftKuipervoor heteersteen keuze gemaakt en docbtem in

zijn uitgaveopgenomen,vermoedelijkomdathijdelezingvan B a1seen
verbetering beschouwde.Enige verantwoording daarover achtte hij in
58 Bkdragen...,b'
lz.113,n.112.
59 D.,Dipl.uitgave...,blz.4j.
G the
ef
ee
rt,:yEnd
es
e wir sullen hueden die statt'' tegenover A : ,:Ende seide
ho6
e0
tme
he
mt hi
sta
en K
:a,c,ht
Ind sacht id en we id miteme st
aet''(zieD.,Dlpl.uitgave,

blz.58-59.

61Cursivering van mij.
sa Idem.

zijn ,,Aanteekeningen''blijkbaarnietnodig.In feiteheefthijdoor die
keuzedeon> ikkeling een beetje teruggedraaid,wantin B staatdocbt
hem en niet de enclitische vorm J/câ/ew , die inderdaad als een echte

Mnl.vorm overkomt.Zijn voorbeeld heefthaastover de gehele lijn
navolging gevonden.AchterafbrachtookG - metzijn Limburgsevorm
bom steun voor die lezing.
M aar...we herhalen hier een vroegerevraag :Op wie slaateigenlijk
die ,,hem''?Hetheeftzin dievraag te stellen :hethiernavolgend citaat

van D.bewijstdathieroverinderdaad betwisting kan oprijzen :,,W aarschijnlijkisbem een onbewustevervanging vanden coninc,welkelezing
we nog in K aantreffen.In de regels 1136-11j1 is de hertog van Beieren
aan het woord. H em in de M nl. bronnen zou strikt genomen op de
spreker moeten slaan.Een vermelding van de koning is na de lange

uiteenzettingvanderaadsman dan ookwe1nodig''(380).Gestelddat
deze ,,waarschijnlijkheid''tot,yzekerheid''kan worden opgevoerd,dan
zou ditinderdaad pleiten ten voordele van een grotere oorspronkelijkheid van K .M aar is het nodig zulk een veronderstelling te maken

Zijn allemogelijkheden om delezingvanA in haarechtevorm juistte
interpreteren werkelijk uitgeput?Ik geloofhetniet.

Totdusverheeftiedereenhetencliticum -en (indochter)opgevata1s
een enkelvoud (= hem).De temgdraaiing door Kuiper van dxht

bem uitB totdocbtem heeftdeze opvatting a1shetware gesanctioneerd.
Bevestiging vond deze interpretatie in de lezing bom van het later
ontdekte fragm ent G .

Erisevenweleenandereverklaring mogelijk,diedeauthentiekevorm
van A respecteert.
In de meestegevallen mag hetencl.pron.-en inderdaad alseen enk.

(dat.ofacc.m.)opgevatworden deomzetting doorhem isdan ten
vollegerechtvaardigd;hetkanevenwelxkeen mv.-vorm (datmv.in
allegenera = ben) zijn63 Dezemogelijkheid tottweevoudige interpretatiegeeftnatuurlijk aanleiding totmisverstand.Om uitde twijfel
tegeraken dientin dergelijkegevallen dekeuzetegebeuren in functie
van de kontext.Een m eervoudsvorm :-en= ben pasthieruitstekend in
het zinsverband.Hetslaat dusin een gevalop de spreker,zoalsmen

geneigd zou zijn te denken,maar op de leden van de geheime raad
63Zie:vAN LOEY, Middeln.##r>JJz
y&J6 I Vormleer j 28 (blz. 56) en de daarop
volgende ,yBespreking'': k/ (blz. 59'
) en j. FRANCK, Mittelniederl. Grammatik, j 210
(blz.178).

(aangeduiddoorsiin v.1135en hetonuitgedruktepronomen64in v.
113j),diehetadviesvan dehertog van Beieren goed vinden en er

willennaarhandelen.Dekansisbijgevolg reëeldatA metdocbten een
archaïschevorm heeftbewaard die,omdathijnietmeerbegrepen werd

of aanleiding kon geven totm isverstand,in de overige redacties of in
hun voorbeelden a1s een enk.-vorm werd opgevat65 Voegt men dit

argumentbij ons vroeger betoog over de schrapping van wesen dan
wordt daardoor het vermoeden versterkt dat A een goede,zelfs een

oude lezing heeftbewaard ,die geen wijziging o,
fverbetering behoeft.
Of hetook de lezing van de auteur geweestisw ilik hiernietuitm aken.

Metdelezing den konlnck i.p.v.bem (/7ow of-en) neemtK een
afzonderlijke plaats1.Gezien de speciale situatie van K in de tekstoverlevering hebben we alle reden om te menen dathier,en nietin de

andereredacties,een wijziging heeftplaatsgehad.Een wijziging diede
betekeniskrijgtvan een aanpassing in dezin van een prKisering.Hierin
heeftde,,bewerker''ongetwijfeld dehandgehad.W athijin zijn legger
vond kan natuurlijk nietmetzekerheid vastgesteld worden.Door die
aanpassing heefthijblijkbaarelketwijfelomtrentdejuisteinterpretatie
van deversregelwillenvoorkomen.Maarhetiszeerdevraag ofhijzich
hierdoornietverwijdertvan degeestvan hetorigineel.
W athier ook van zij,ditvoorbeeld kan in geen gevala1sbewijs
dienen voorde stelling datK ,doorhethandhaven van den konynck,een
oudere lezing ofresten daarvan zou hebben bewaard.Verdere argumenten voor die opvatting vinden wenietin de restvan de k-ommentaarop
blz.580-382.Het tegendeel is veeleer waar.Op het hierboven behan-

delde citaat laat D.immers onmiddellijk volgen :,jMaar ook in de
lezing van K zijn de regels 11j2-11jj in verschillende opzichten be-

vreemdend''(380).Hijvindterdanookten overvloedestofinom ze
64 In tegenstell
ing totKuiper heeftBergsma ditpronomen si toch in zijn tekstopgenomen (v.1084).- Zie voor de weglating van hetpronomen,vooral na ende stoErr,
S'
ynatxisj 5,g/ (blz.6)en Mnl.< i.,11640-642.
65 De vraag kan worden gesteld of bem van de drukken B en C ook nieta1s een mv.vorm isop tevatten.Ziehiewoor vAN LoEY,Middeln.s'
pr-lll/rl/1,Vormleerb 28 U
(blz.59),diesignaleertdatvoorAntwerpen (eind 13deofbegin 14deeeuw)bem en hen
a1sdat.
pl.naastelkaarvoorkomen.- Dezelfdevraag rijstop in verband methetLimburgse
bom van G :in Maaslandse en Nederrijnse Middeleeuwse documenten komthom (geschreven hom, Jw, ûme,âJwe) inderdaad voor a1s dat.p1.Zie hiervoor:p.G.J.zELIssEN,
Untevsuchungen zu den Pronomina im Râ:/
>/Jcâ-N >J/Jr#jJcâ:r bis 1300.& r Beitrag zu
einer Mittelripuarischb
en Grammatik.Dissertatie Nijmegen. Helmond, 1969,blz.177-185.
Ik dank collega Dr. J.Goossens,die mij op deze mogelijkheid wees en mij daarover

informatie bezorgde.
Op deze vragen, die nader onderzoek verdienen, ga ik hier niet in ; ik heb ze alleen

willen stellen om duidelijk te maken dat men alle mogeli
jkheden tot interpretatie moet
benutten alvorenseen teksta1sonechtoftwijfelachtig te beschouwen.

teverdenken van tekstbederfenprobeertditvervolgensop zijn gewone
manier door tekstreconstructie weg te werken. Ons vertrouwen in de

bewijskrachtvan D.'sbewering gaatdaardoorwelsterk aan hetwankelen.

llettweedevoorbeeld isnog van twijfelachtigeraard.,,InK is (v.
1308)bymynerkronenbewaard,inaenM > bimierewet''66.Voorde
bewijsvoering wordtverwezen naarblz.312,waar bedoeld vers opgenomen isin de kritiek OP depassage 1507-151267.Hetspreektvan zelf
datwe uitditbetoog slechtsde punten lichten,die vooronsonderwerp

van onmiddellijk belang zijn.
,,I
n de edities'',zo begintD.zijn bespreking,,,wordtaan de regels
1307-1312 weinig aandachtbesteed.In alle uitgaven is de tekst aan a

ontleend''(512).Hierop volgtdeweerlegging van een bewering van
K.Bartsch,volgenswienaer(inv.1307)in K ,,terwillevanhetrijm

werd verwijderd''In aansluiting hierop gaatD.naderin op v.150768,
watvoor ons we1belang heeft omdatdie versregelnauw verbonden is
metdehierbehandelde.,,De lezing van a en M ,'Die conincantwoorde'

kan dekopiïstvan K ofeen vanzijn voorgangershebben bevreemd.De
koning antwoordtimmersnietop een vraag,hijlegtgeen rekenschap

af,nochpleithijinrechte(vgl.Mnl.Wb.1,427-428).Hijspreekta1s
rechterop eigen initiatief.Delezing van K isdan ook juist,dievan
a/M echtertwijfelachtig''(312).
Dezeinterpretatieiszeerbetwistbaar-De repliek van dekoning iswel

degelijk a1seen antwoordtebeschouwen,nietop een vraag,maarop de
uitdaging van Elegast.In hettwistgesprek van de verbannen ridder met

EggherictreedtKarelhetstandpuntvan deeerstebij ,,ghisegtwaer''
enhijlaatditwoordgepaardgaanmeteenzwaredreigingaanhetadres
van de laatste.Trouwensde vorm van die repliek vertoontniets onge-

woons;in dezelfdeepisodekomt,zowelinA a1sin K,eengelijkaardige
formule nog een paar keren voor:zo bv.in v.1'
2j4 volgensA :,,Die
coninc antwoerde daerof'';v.1286 volgensK :,,Eckerich antworde na

den'' W eliswaarkunnenwe,wegenseen defectin A,de juistelezing
uitdezebron hierniettegenoverplaatsen,maarhetbehoudvan hetwkw.
66Bi
jdrggen...,blz. 102. De lezing in M is onvolledig, er staat slechts bi miere

YC@@**#:
67
Corvectietypen,10.2.1.3.j.Uitbreiding zzlz 4 tot6 verzen (4> 6).
68 ln de drie hi
erboven geciteerde bronnen luidt v. 1507 a1s volgt:

A Die coninc antwoerde daer na

M Die coninc antw... (onvolledig)

K Karlle sprach do offenbare.
Naerofdaernaer,waarop K.Bartsch zinspeelt,komtalleen voorin delezingen van B en C.
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antworden''inK laattoch toeeen gelijkluidendetekstin deincunabel
+ ver*ond
erstellen.
@
@1. IS ef geen e
nkelereden om

de lezing van a/M twijfelachtig te
noemen en dievanK juist.W athierookvan2iJ',argumenten ten voordele van een grotere,,oudheid''van de Nederrijnseversie wi1D.hier
nietuitafleiden.Immers,dezealineabesluithija1svolgt ,,W emoeten
in hetmidden laten welke lezing ouderis;K kan een verbetering van

a/M zijn,delezingvan deMnl.bronnen kan dooreenvergissinguitdie

vanK zijnontstaan''(512).Dezaakblijftdusonbeslist.

D aarna kom tv.1508 - waarhetonsin feite om te doen is- aan de

beurt. Devarianten m
* f.1508 (bimiereofmineYelresp.byWlNer
kronen)lijkennaardebetekenisloodom oudijzer.Ditsoortsynonieme
krachttermenkunnengemakkelijkwordenverwisseld (vgl.dewijziging
totbimi
jndertrouweninD).Hetlijktnietuittemaken,welkelezing
ouderis.In deeditiesisvoorbimierewetgekozen;maarbijdereconstructiemoeten we demogelijkheid open houden,datdelezing van K

indearchetypusstond''(512).Delaatste,,mogelijkheid''latenwevoor
watzeis,zevaltgewoon niettebewijzen oftecontroleren.Maarwaar
blijfthetbewijsvoordestelling datK,doorhetbehoudvan b)mynder
kronen,een oudere lezing ofresten daarvan zou hebben bewaard ?Het
wordtnergensgegeven.En ook in deverderekommentaarop depassage
1307-1512 hebben we ertevergeefsnaargezocht.

Ditallesdoetwe1sterketwijfelsoprijzen aangaandedeuitzonderlijke
positie,die D.in de tekstoverlevering aan K wi1toekermen.Hetis dan

ook volstrektonmogelijk hem te volgen,waar hijbeweert: >>Hetis
integendeelduidelijk geworden,datK nietteruggaatop de archetypus

derMnl.bronnen (y),maarop een redactie (x)dietussen 0 en ymoet

worden geplaatst.Datmaakthetmogelijk,dat K tegen alle M iddelnederlandseredactiesin deoorspronkelijkelezingheeftbewaard''(128).
M etK op zulk een bevoorrechte plaatsin detekstoverlevering gaatD .'s
stamboom,die de onderlinge verhouding van de bewaarde redacties in

beeld moetbrengen,sterk naar één zijde overhellen.En wanneer dit
stemma,zoals'deauteuruitdrukkelijkverklaart,moe'
t,,dienen als,werk-

hypothese bijverdere tekstreconstructie''(127),dan vraagtmen zich
bezorgd afwatdewaardekan zijnvan een dergelijk restauratiewerk!
Tekstkritiek moety''schrijftD.69.Niemand zalditin twijfelwillen
trekken.Allerm instwanneerhetgaatom een gedichta1s de K arelende
69 Tekstreconstructie een abel spel in Sp1., XIX, 1977,blz. 195.
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Elegast,datin een zo laattijdige en deelsgebrekkigetekstoverlevering
totonsgekomen is.Devraag ismaar:moethetzoalsin dezeBldragen
gebeurt?Zekerniet.In hettweededeelvan zijn studieneemtD.zich
voor ,,de relatie tussen tekstkritiek en tekstinterpretatie op de voor-

#rond''te plaatsen en de ,,reconstmcties''bijeen te brengen ,,die van

directbelangzijnvoorhetherstelvandeinhoud''(11).A1shijhiervoor

dereconstructiesvan diteerstedeelgebruikten zijn methodevan tekstinterpretatiehandhaaftkan ditonmogelijktotpositieveresultaten leiden.
Hetisdan ook tehopen datde auteurzijn methodeza1veranderen of
aanpassen. M et dit al wordt het verder wachten op de zo gewenste
nieuwekritische uitgavevan deK arelendeElegast.Ik vreesdatwenog

genlime tijd vredezullen moeten nemen metde editiesvan Kuiperen
Bergsm a.
E.ROM BAUTS
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EEN PO ST-SU RR EA LISTISCH
RO M A N TW EELU IK VA N W .F.H ERM AN S :
D E G O D D EN K BA A R D EN K BA A R D E

GOD ''(1956) EN ,,H ET EVAN GELIE VAN
O D APPER DAPPER'' (1975)
Erisin De god DerllsarD enkbaardegod (19j6)voortdurends
prake
van hetvm chtelooszoeken naar geheim e papieren en van aleven vergeefse m gingen om cryptische, 'geheime'boodschappen te decoderen.
In zekere zin za1de cynischeHermanserzich we1oververmaakthebben

datcriticimetde interpretatie van zijn roman evenmin raad wisten -

een toestand diehijin Hetevangelievan O Da??erDy//pe1'(1975)
overigens nietzonderhumorter sprake bracht1 Het tothetonzinnige

toe vervormde werkelijkheidsbeeld en hetgrillig,totnonsens leidend
associëren in Denkbaarweken nu eenmaalté scherp afvan de geijkte
m aatstaven van de traditionele roman en van de N ederlandse roman-

traditie;bovendien staken die ook bijhetgrosvan Hermans'overige
w erk af.VD H ermans verwacht de lezer rom ans en verhalen die,hoewe1 allesbehalve traditioneel en realistisch, toch hierin van Denkbaar
verschillen dat zi
j zodra bepaalde premisses aangaande gezichtspunt
en com positie zi
jn onderkend - steedseen hechtesamenhang vertonen ;
alles daarin is striktfunctioneelen voor logische verklaring vatbaar.H et

zijn namelijkwerken ,,waarin alleswatgebeurten alleswatbeschreven
wordt,doelgerichtis;waarin bijwijzevan spreken geen musvan het
dak valt,zonder dat het een gevolg heeft en w aarin dit alleen geen
gevolg mag hebben,wanneer het de bedoeling van de auteur geweest

is,tebetogen dâthetin zi
jn wereld geen gevolg heefta1sermussen
van daken vallen.M aaralleen dan'' W ienu Denbbaar nietschouderophalend ongelezen liet of niet minachtend verfoeide als was het een
smak-eloze farce,speurde dan ook in derichting die hem doorHermans'
1Hetevangelie van O DapperDapper,Amsterdam 1975,p. 119-129,153,211-212.
2 w . F. HERMANS: Het JW JJSJ/ , universum, Ammterdam 1964,p. 108.

minder experimenteel sverk Nverd aangeWezen. Zo gebeurde het dat
sommigen 3 dat monument van irrationalisme gingen interpreteren a1s
een zorgvuldig berekend systeem van hermetische zinspelingen,zo o.a.
op de alchimie.Hetiswe1eigenaardig dat de Hermans-kritiek meestal

niethetjuiste midden wistte vinden tussen enerzijdseen krampachtig
vasfbouden aan debovenbouw,d@1'.deinkleding,en anderzijdshetonbekooktuiteenrafelenvan deallegorischeonderbouw.Bijvoorbeeldleunde men bijhetcommentariëren van Dedonkere llwer van Damocles

(19j8)herhaaldelijktegeneenrealistischelogicaaan,terwijldezeroman

eigenlijk een 'psychomachia'is,waarbijdushetstrucmrerendebeginsel
en de daaruitvoorwloeiende logica in deideo-en psychologische onderbouw thuishoren4.Omgekeerd vervielen criticidie een grondige uitleg
van Denkbaar waagden,in een teugelloze interpretatiewoede,a1s was
geen enkeldetailuitde rom an aan hettoevalovergelaten en a1s school

achterletterlijkalleseenzinvolle('geheime')boodschap,d.i.eenslechts
doortoepassing van ingewikkelde codeste ontdekken allusie.
M aar hetgezond verstand leert dat 20>n experimentele fom an, die
grotendeelsop spelen associatie isgebouwd en bovendien haastig,t.w .

t
eged
li
keert
ijdanden ti
in
rji
ma
jds (febmari-april 19j6) eschreven Nverd,niet
een ne> erk van weldoordachte bedoelingen kan 21
@J
@f1 zowat in de trantvan D e donkere hamer (19j2-19j8)ofNooi
tmeer

J&?:a (1962-1965).Om dejuistetoontevinden dientdelezerdan ook

hetkaf van hetkoren te scheiden en zijn gedachten in twee uiteenlopenderichtingen te laten gaan.V/ilhijgenese en ontwikkeling van
de tekstin detailsnagaan,dan kan hijuitstekend terechtin bepaalde
avantgardistische- in hoofdzaak surrealistische werkwijzen zoalsdie
in Frankrijk doorR.Roussel,dejongeL.Aragon,R.DesnosofB.Vian
werden toegepast.W i1hijlieverachterdeglobalebetekenisvan Denkbaars lotgevallen komen,dan doet hi
jbetervan die heksenketelVan
grappen en spelletjeseersteven afstand tenemen.Veeleerdienthijdan
het oog te richten op hetgeraamte van de roman,d.w.z.het algemene

patroon van Denkbaars 'quête' A1gauw stelthijdan vastdatervan
nietsanderssprakeisdanvan depsycho-filosofischeproblematiekdiehij
gewoonlijk in Hermans'werk aantreft,alishethierin een vrijlosse
Vofm .

3Zo bijv.v.DE VREE:De God D'
:r:1-:Denkbaarde God,in:Nieuw F/J/-J T*#schrijh jg.20y1967,P.726-753.Vgl.ook R.A.CORNETSDE GROOT:Denhbar.
ç/>/@YFVG
in :De zevensprong,Amsterdam 1967,p.37-85.
4W ijverwijzen in ditverband naaronsboek overHERMANS:Eenbeid en versplintering
van hetik,Hasselt 1976,p.176-192.
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Ofschoon wijonshiervoornamelijk metvormen,procédés en compositieproblemen willen bezighouden,dienttoch een en ander i.v.m.die

problematiek5teworden aangestipt zijhetdan maarom daarmeeop
hetmetaforischegebruiktewijzen dathiervan een 'fantastische'handeling wordtgemaakt,een vraagstuk datop zichzelf alin de modernistischepoëticathuishoort.

Beperkenwijonstotdehoofdtrekken van Denkbaarshandelen wandel,daflvalthet alop datdeze god evenals bijv.OsewoudtuitDe
donkerekamerws/zDamocleseen uitgesproken tragischeheld is,die wel

rKhtstreeksuiteen nachtmerrie lijktvoortte komen.Hetaanzienlijke
verschilin werkelijkheidssuggestie tussen de twee romans daargelaten,
maken beide hoofdpersonagesongeveerhetzelfde mee:zijworden om
dubbelzinnige redenen vervolgd,verkeren in een verraderlijk milieu,
worden door anderen nu eens wel dan weer niet geaccepteerd; zij
dromen van machten bereiken die ook tijdelijk,maar gaan tenslotte
weeronherroepelijk ten onder.VerderherinnertDenkbaar,behalveaan
andere romanpersonagesbijHermans,ook aan bepaalde surrealistische
helden methun streven naarbevrijding en zelievestiging,naarontdekking van hetzelfen van degeheimen deslevens.Maarandersdan bijv.
CorsaireSanglot,dieandere superman uitDesnos'La Iibertêou /7,pCoJ/F

(1929)isDenkbaardedragervan eennegatieveboodschap,waardoor
desurrealistischeambitieseigenlijkondersteboven worden gekeerd.W eliswaarwordthijin staatgesteldmomenteeldeheldtespelen,maarzijn
speurtochtnaarde'geheimepapieren'diezijn godwording zouden waarm aken, loopt steeds w eer op een mislukking uit.Zodat hem in plaats

van zich te bevestigen uiteindelijk niets anders rest dan een weinig
fleurige regressie door te maken,en zijn gedaanteverandering in een
vleerm uis .- een symbool van blindheid en onm acht - te aanvaarden

(p.14j-1j1).Tragisch isdathijaldushetonwetende slachtoffervan

een w aan is geworden

metnamevan deovertuiging datzijn 'quête',
waarvoorhijwelbergen leek tewillen verzetten,een onfeilbaarmiddel
wasom zinvolleinformatieoverzichzelfen dewereld dieW erkelijkheid diehija1shetvleesgeworden beeld van een immanente god à la
Spinozabelichaamt- teontdekken.W anthetisbijHermans,andersdan
bijSpinoza,idealisten en orthodoxe surrealisten,nietzo,datachter de
empirische realiteit een opbouwende boodschap of ook maar een kenbaarsysteem zou schuilen.Doorzich a1s toonbeeld van de levenskracht,

deoerwilspontaan uittedrukken - doorzodoendezijn echtemogelijk6 id-,o-m.p.62-70, 102-104, 217-218.
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heden en gfenzen te laten zien - vestigt D enkbaar J
'uist de aandacht OP
het kunstmatige karakter van iedere stelselmatige opvatting van de
natuur en van het wereldgebeuren.Allesbi
jelkaaropenbaarthijgeen
'
wetm atigheid'm aarwelde 'chaos' een sleutelgedachte uitH erm ans'

denk-en romanwereld.En alsmens,a1spersonageishijnietsdan een
goedgelovig idealistdieerzich o'
p blindstaartdateen o,
fandere Essentie

een zin aanzijnbestaan zou kunnenverlenen vandaarzijn donquichotteske vastberadenheid.Uit het oogpunt van de taalfilosofie bekeken

ten slotte een anderstokpaardjevan Hermans belichaamtdezeantiheld een W erkelijkheid dieervergeefsnaarstreefta1sspiegelte fungeren voor een netwerk van onveranderlijke begrippen,vooreen soort
van taalcode die een aantalrichtinggevende beginselen zou opleveren 6.
V an een m etaforisch gehalte getuigt de fantastische wereld uit D enk-

Dlrechternietalleen doordathethoofdgebeuren deklooftussen wijsbegeerteen feiten aanschouwelijk maakt.Datdoethetboek ook omdat
H ermanserhetvoorkomen,en totop zekerehoogtezelfsde symbolische
N/aafde Van een dfOOn3aan Vefleent.
Het behoeftgeen betoog dathetwerkeli
jkheidsbeeld in deze roman
metde gangbare mimesisnog maarweinig gemeen heeft.In ieder opzicht druist het tegen logica en waarnem ingswetten in.V an een voor

hetgezond verstand aanvaardbaarperspectivisme ishier vrijwelgeen
sprake.Dehandeling wordtslechtsop een zeeronduidelijkemanierin
de ruimte gesim eerd overigens een zeer discontinue ruimte die op de

koop toekrioeltvan absurditeiten :zo bijv.wordtdezwaartekrachtwe1

eensopgehevenzodaterdoordeluchtgezweefdwordt(p.64);in de
oceaan zitop de rug van een walviseen typiste op de machine te tikken

(p.6j,119) dezelfdemurenblijkennueensnietdanweerwe1holte
zijn (p.61,84),enz.Ook detijdsopvatting wordtdoorvaagheid en
gebrek aan logica gekenmerkt ook algeeftHermansaanvankelijk wel

enkeletijdaanduidingen (p.j,6),toch blijktdechronologie,netzoals
in de droomwereld,vatbaarte zijn voorallerhande manipulaties rekking,herhalingen,anachronismen ;detijdkanzelfsachtemitgaan,zodat

prehistorischefossielenherborenworden (p.91-93).Enevenminalsvoor
toelichting bijdefeiten vanuiteen auctorieel,objectiefstandpunt,iser
hier plaats voor welke vorm ook van psychologische ontleding.Dat is

geen wonder immers,depersonageszijn types,karikaturen ofpersoni-

ficaties (God,politiemannen,vrouwelijke geleerden, een diplomaat,
clochards,eenVolendammer)dieslechtsterwillevandeideoplastische
6 id.,p.102-104.
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opzetbestaan.Psychologisch zijn zijniettotevolutie in staat,wantzij
horen nauwelijksin de tijd maareerderin de droomwereld thuis:d.i.
een w ereld die zich w elisw aar a1s dynamisc'
h voordoet,m aar w aarvan

de diachronische ontwikkeling slechtsbijdraagttot de uitbeelding van
een anders synchronisch opgevatte zielstoestand. Daarom ook hebben
dialogen hoegenaam d geen dram atische functie,zoalsdatin de traditio-

neleroman we1hetgevalis.Vaak dienen zijslechtstothetuitwerken
van woordenspelen wanneerzijzich alnieta1saaneengeflanstemonologen voordoen.
Alaarvan een woelige nachtmerrie vertoontD enkbaar nietalleen de
uiterlijke kenmerken.Evenals vele hedendaagse fantastische verhalen

heefthetook,totop zekere hoogte althans,deverwijzingswaardevan
een droom.Dehandelingbevatn1.patronen enbijzonderescènesdiede
lezertoteen proeve van Traumdeutung nopen.In aanmerking komt,in
ditverband,in de eersteplaatshetfeitdatde roman op een afwisseling
van machts-en ondergangsfasen isgebouwd.plu eensneerntIlenkbaar

mensen voorzich in (p.j2-j3,jj,75e.v.,99e.v.),kan hij a1seen
magiërdoordeluchtzweven (p.64),voerthijheerszuchtig hetbevel
overmachtigeonderaardselegioenen (p.j6)ofwekthijooknogafgestorvenen (p.121) en zelfsfossielen (p.91-95) uitde dood.Dan
weer wordthij a1s een vege dief door politiemannen op de hielen

gezeten (p.14,19,28),aangehouden (p.41-45)enalsdwangarbeider
in een hondenasiel eigenlijk een beeld voor een concentratie- en

uitroeiingskamp aangesteld (p.44-j1);teneinderaadwordthijzelfs
dooreenrivaal,dereusAfschuwelijkeBaby,overwonnen (p.132-137),
en ookdoorzijn eigen trawanten indesteekgelaten (p.159-146).Op
een onirisch standpuntwijzen verder behalvedie'fasen' een aantal
afzonderlijketaferelen dieaan deOedipussimatievorm geven.Zo isde
clochard die D enkbaar gebiedend de opdracht geeft steeds verdernaar

de papieren te zoeken (p.15-14,125-127),duidelijk genoeg een veel-

eisende vaderfiguur zoals die in het hele werk van H ermans wordt

opgevat1.Zo ook worden metDenkbaars strijd tegen een politieman
om hetbezitvan een politievrouw,die zich intussen uitdagend uitkleedt

(p.19-22),vadermoordenverlangennaardemoederop min ofmeer
transparantewijzeuitgebeeld8.
Van de handeling een reusachtige m etafoor m aken, aan een aantal

elementen daamitdewaardevan een droom verlenen datzijnprocédés
diegewoonlijk hoewelnietnoodzakelijkerwijs- meteen welbepaald
7 id.
,p. 252-244.
8 id-,p. 217-218.Vg1.ook R.A.CORNETS DE GROOT,op. cit.;2ie aantekening 5.

standpuntbijhetvertellen gepaard gaan.Althansis datbijHermans

dikwijlshetgeval.VanafAtonale (1942)enManuscri?tin eenhliniek
gevonden (1944) toten metDeJ/pidr: kamerzwzzDzmocles gaf
Hermansaan veelvan zijn verhalen devorm van een paranoïdefeitenreconstm ctie ; hi
j schreef bij wiJ'ze van spreken onder dictaat van
kr
a
c
ht
e
n 9 A an dat standpuntgafhijdoelbewustdevoorkeur
paranoïde
omdathijervan overtuigdisdateen verhaalmaken,d.i.een stukwerke-

lijkheid (re-lconstrueren,nietanderskan gebeuren dan viaeen subjectieve,metparanoïa verwante vertekening van de wereld - hetrealisme

beschouwthij daarom a1s een mythische leer10.Overeenkomstig deze
visie werkte hij dan ook een hele compositiemethode,een 'paranoiavorm'uit.Hoewelhij,a1shyperlucide auteur,van achterde schermen
destofkeurt,schikten stileert,toch laathijhetverhaalfictiefdooreen
paranoïde vertelinstantie structureren onverschillig ofhijhiervoorde
hij-vorm dan wel de ik-vorm gebruikt.Zoalsgezegd,brengt dateen
verregaande allegorisering van de beschreven realiteiten een haastvolstrekte functionaliteit m ee. W at echter in D enkbaar lang niet m eer
honderd procenthetgevalis.En toch vindtde schri
jverhethierblijkbaarnog nodig om het onirische karakter van de verhaalwereld te verantwoorden,n1.door aan de bron daarvan een 'dromer'of althans een
scheppend optredendeinstantievoorop te stellen - hoe implicietdatook

inzijn werkgaat.Gaanwijopeenhypothesevan J.J.Oversteegenin'',
dan kunnen wijzelfsstellen datHermansaan een welomschreven,concretebasistoestandheeftgedachtwaaraan deroman zowelzijnalgemene
droomkarakter a1s bepaalde leidmotieven en details zou ontlenen.Een
m an zou uit een hoog raam op straat,v6ôr de poortvan een garage
tegenover hethuiste pletterzi
jn gevallen (vgl.p.7),en zou in een
halfbewusteloze toestand liggen hallucineren. D at zou inderdaad de
hoge frekwentie verklaren van een m otief a1s de alomtegenwoordige
>>hoge ramen'
'ofvanbijzonderheden i.v.m.motorenenmotoronderdelen

(p.j,12,29,33,38,39e.v.,14j-146),benzineofbenzinegeur (p.7,
8,9,29,50,37,96),uitlaatgassen (p.j)en andergas(p.44 e.v.),
overalls (p.10,49),werkbanken (p.11-13),allerleimachines (p.9,
j6,j8,130-131)entenslotteeen geheimzinnige,,kunstschaatsenrijdster
op haarradiator''(p.9,28,54)+-eenminiatuurdieinderdaad op de
radiatorvan sommigevrachtwagensprijkt.Datzijn dusallemaaldetails
die OP een of andere m anier m et een gafage in verband staan en die,
9 fd.,p. 167-192.
10 w . v.HERMANS: Het sadistiscbe universum, op.cit.,p. 114-116.

11J.J.OVERSTEEGEN :Chinese If7#Jé:&,in:Merlyn 3,maart1965,P.29-53.
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behalvedatzijalsbronfungerenvoorde(gedroomde)fictie,hierinook
regelmatig opduiken hetzija1sherinneringen aan,ofa1sflarden,overblijfselen van een echte waarneming.Men zou zelfs verder kunnen
#issen en poneren dat het huis met de hoge ramen de N ederlandse

ambassadein Parijsis-maarmisschienbetreden wijhieralhetdomein
van de auctoriële privé-allusies,waarover straks.Dat een en ander in

Parijsspeelt,isin e1k gevalduidelijk door de vermelding van Notre-

Dame (p.10,57),RueSoufflot(Blazerijstraat,p.10),hetHôtel-Dieu
(hetGodshotel,p.10),Passy(p.13,28,j8)enLaMuette(p.j3,jj).
Datverderhetgebouw met hoge ramen een ambassade is,wordtéénm aal uitdrukkelijk gezegd (p.107J
h.Tenslotte wordt ergens sm adend
Van de kleine natl
*e,,gerept die daar haar vlag had uitgehangen''

(p.j8),watbijHermansgeentwijfeloverlaatomtrentdeidentiteitvan
dat land.Het begrip 'ambassade'verklaart dan ook de ro1 die in het

boekwordtgespeelddoorhetzegelenenstempelenvanpapieren (p.28,
29-5j),doorambtenaren (p.29-56),doorpolitiemannen diecontrole
oefenen (p.7,14-22,41-45,48,76,121-125),doordiplomaten (p.j,
101-107,112-118),enz.Vattenwijzulkedetailsi.v.m.garageenambassade op alswaren die uit een empirische brontoestand afkomstig,dan

moeten wijwelde eerstevierbladzijden uitde roman beschouwen als
een reeds- doch slechtslichtjes- onirischeuitbeelding van dietoestand
zoals dezezi
chv&renOPhetmomentvandeva1(P.5-8)voordeed;

waarna hethallucineren hoe langerhoe wispelturiger vormen gaataannem en .

Toegegeven dient wel te worden dat zo'n opvatting van de rom ancompositie nog geen rekenschap geeft van o.m .de al even hoge'fre-

kwentie van ândere motieven,zoalsbijv.een boomvaren of een stukje

stengeldaarvan (p.17,25,.
28e.v.,59,j2,141,145,14j,1j0),ofzoals
de ,,gietijzeren schelp,een pecten,kleiner dan een sintjacobsschelp''

(p.49,j0,j1,j2,62,86,90,96,117,127).-enveleandere.Hierrijst
precies hetbrandende vraagstuk van de tegenoverD enkbu raan te nemen leeshouding.W eliswaarzorgtdeauteurvooreen oersituatie die op

logischewijze- alisdielogica dievan dedroom - bouwstoffen door
het verhaal heen doorgeeft,'distribueert':ten eerste doordat zielspro-

blemen ereen tastbarevorm aannemen (vgl.dea1sdroombeelden te
verklaren fasen en taferelen) en ten tweede door middel van een

gewone overbrenging van elementen uitdie oersituatie naar de droom-

wereld (vgl.deelementeni.v.m.garageenambassade).Maardaarmee
is de kous nog niet af,want zoals gezegd,kunnen bepaalde motieven

blijkbaarnietin een dergelijk scheppings-en transpositiesysteem worden
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thuisgebracht.En precies dâér dienthetzoeken naareen 'betekenis'het

te laten afweten formeelexperimenten zingeving zijn voortaan niet
meer overeen te brengen.Het aanvankelijk tot stand gebrachte verwijzingssysteem wordt door vreemde,redundante elementen overwoekerd.Zo bijv.door elementen die aan een zelfstandige, associatieve
groeivan de teksthtm bestaan te danken hebben.Aan het standpunt

van de vrijeverbeelding ontleentHermansin Denkbaarn1.nietalleen
hetvermogen tot symbolische beeldvorming, maar ook en niet het
minst het verm oegn dat aan signifiants en oppervlakkige inkledings-

elementen wordttoegekend om zélf werkelijkheid te gaan scheppen.
Bovendien veroorlooftde auteurzich om ,in weerwilvan hetvoorgeno-

men systeem,in zijn eigen naam hetwoord tevoeren en humoristische
ingevingen en toespelingen op buiten datsysteem gelegen realiteiten een

plaatsin hetverhaaltegunnen - een tendensdiehijin Hetevangelie
van O D# /:FDa??erop de spitszou drijven.Hierzou hijeen reeks
activiteiten ontwikkelen waarbijde psychologischewaarde van de fantastischestoftoteen minimum wordtgereduceerd en waarbijdeklemtoon juistop debreuk metde traditionele eenheid van hetreferentiesysteem valt.Daarom zijn beideDenkbaar-romans,zodra men devoor
Denkbaar specifieke problemen van metaforisering en droomsymboliek
buiten beschouwing laat,bestsamen tebehandelen.

In D enkbaar en O DapperDapper laatHermans zowelverteller a1s
personagesop grillige en inconsequentewijzemetde taalomspringen.
M aar die woordenm agie m ag ons nietm isleiden H erm ansvolgtin geen

gevalde surrealisten,die ero'
p vertrouwen datzijdaarmee een alsnog
onbekende realiteitonthullen.Integendeel a1sneo-positivistisch denker
ishijerveeleeropuitdatgoochelenmetdetaal,waardoorslechtsgroter
wanbegrip wordtveéoorzaakt,aan de kaak te stellen.Herinnerthi
jaan

de 'écriture automatique'van de surrealisten,dan is datbijhem dus
slechts totironie te herleiden t.o.v.een houding die hijeigenlijk ten
stelligste afkeurt.Daarom ook gaathetbijhem nietzo verdathijhet
spelmetklanken,lettergrepen en woorden a1s hoofdbron van de fictie

zougebruiken.Metzijn woordmanipulatieswilhijnietveelandersdan
dat ze ons hetzijals speelse aanvallen OP het experimentalisme,o'
f
gewoon alsgrapjesbereiken.Hetprocédé isdan ook,andersdan bij
Raymond Roûsselof Claude Simon,steedsduidelijk zichtbaar aan het
oppervlakvan detekst.Bovendien beperktdeschrijverzich meestaltot
onschuldige woordspelingen die t.o.v.defictieweinig ofdikwijlszelfs
géén productievero1spelen.Vmchtbaarzijn die- de reminiscentie-en
herhalingstechniek daargelaten, waarover straks
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slechts 1f1 het enge

raam van een zin of hoogstens een paar alinea's,en dan nog meestal
alleen op hetniveau van de verteldaad,devertel
wijze,en nietop dat
van de feiten uitde handeling.Ook in dit opzicht staatHermans veel

dichterbij Queneau,Vian of de Aragon van Anicet (1921) dan bi
j
RousselofSimon.

Bijvoorbeeld heeftdeschrijvernietveelmeerdan een gewoneklankassociatieop hetoogwanneerhijhet,
,gepeupe1''doet,,popelen''(oDD,
bi
p.111)ofwanneerhijzegtdatde ljartballen in Café Verwoestvan
>)onverwoestbaar kunstivoor'' zi
jn gemaakt (id.p.13j).In dezelfde
trantisde suggestiedateen Arabische een ,,vurig oog''heeftdaarzijuit

een land komtwaarzovele,,brandbareoliën''zijn (id.p.j6),ofook
het feit dat de verteller van een bonte zakdoek als van een boer een

boerenbontezakdoek''maakt(id.p.161).Eenwatmeeruitgewerkte
vorm krijgthetwoordenspelechterwanneerhettoteen reeksassociaties
wordtuitgebreid zi
jhetmaaromdatop diemaniereen aantalnieuwe
begrippen ontstaan,dusnieuwe zaken voor de geestworden geroepen,

ook alhebben dienietveelzin en zijn zijnietbestemd om verdereen
ro1in decorofhandeling te spelen.Datgebeurtbijvoorbeeld wanneer

eenpersonageprofetischverkondigtdathij,,niets(ziet)danautomaten

en w- /verdelingen,matçozen van het onbeil en beilloze bodem/ozer.

S/demloosinderlsslenJaaJwerkelijkloven.lowd/odien (...)''(Denkôaar,p.126).Somswordtditbandeloosassociërenwe1geordendtoteen
soortvan aftelrijmpje,metname alsheterop aankomtProfessorMirabella Bloms'logica van hetdominospel'aanschouwelijk te maken.Betoogd wordt o.a. dat zij op haar kamer ridderorden, médailles en
insignes verzamelt,en datzijn >>edelgesteente, #esteentekenners, kennersblikken,blikkentrommels,tromm elholten,holtedieren, dierenartsen,

(...) galgenazen,azentroevers,troeversschoppen, schoppenazen,azenheren en andereremetaal'' (id.p.77).Een soortgelijke reeks komt
eveneenstotstand wanneer,bijhetbeoordelen van een natuurkundig
probleem,een logische bewijsvoering de plaatsmoetruimen voor benw elend verbalisme:om het feitte loochenen dat een walvis zich op
dezeevoortbeweegt,en nietandersom,brengen sommige 'critici'in het
midden ,,datmisschien hetvoortbewegen van deze walvis alleen maar

op gezichtsgedrog bervl/te,dathijnietin beweging was,maarin volle-

digerust,rolfvastverankerd,roestvastFvl/end,rustig roe.f/end (...)''
(id.p.6j).
EenbronvanwoordenspelenwaarHermansrijkelijkuitput,isverder
hetwelbekende procédé waarbij twee of meer betekenissen van een
zelfdewoord.-bijv.deletterlijkeen defiguurlijke-doorelkaarworden

gehaald :een verwarring waarvan zowel de verteller a1s sommige per-

sonages de welwillende slachtoffersworden.Zo begrijpt een schrijfmachinem onteurhetwoord 'archetypisch'nieten brengtdatin verband
4

#

metYpen (oDD,p.31);eenconciërgemeent'vurig'tektmnenhopen
immershijishetdiein huisdecentraleverwarming stookt(DenkJywF,p.79);en Duitsersdie denaam '0 DapperDapper'verkeerd
-

uitspreken als '0 Tapper Tapper'worden ertoe gebracht al gauw in

'tapperijen'teverdwijnen (oDD,p.1j7).Deleuze'Solutionisdekreet'

doetbijdewaarnemerdevraag rijzen om welke'solutie',d.i.om welk
))kleverig spulletje''hethierwelzou gaan (id.,p.7j).Koffiekoppen
mogen voorhun partblijzijn dat,,zijniet(worden)gesneld''(Denk-

i-r,p.78).
Opvallend isbijditlaatste datde betekenisverschuiving afhangtvan
het al dan niet voorkom en van het betrokken woord in een bepaalde

context,hiern1.eengeijkteuitdrukking.Totzo'n uiteenrijtenvan zowel
woorden en sam enstellingen a1s staande uitdm kkingen,en we1 met het

oog op nieuwe zingeving,neemtHermansvoortdurend zijn toevlucht.
Zo kan de nabijheid van een woord a1s'terstond'in hetrelaasmaken
dat een Pefsonage 'oPstond' (oDD,p.189).Van Professor Li
jmpers
'

(= Gomperts)zijn doorhem aaneengelijmde'teksten ter'perse'(id.,
p.2'
11);een 'ijzeren'greep isook al'ijzig'(id.,p.86)en evaluaties'
blnnen '
valide'zi
jn maarook 'invalide'(id.,p.77)- en laterbovendien
aanleiding geven tothetverschijnen van 'invalidenwagentjes'(p.88).
'

'Ondergeschikten'meten na hoe bepaalde zaken hetbest 'gerangschikt'

kunnenworden (Denkbaar,p.37),en om van 'schalken''w-rschalken'
met'vijfsterrenop thtmlkraag'(id.,p.39)temakenishetvoldoende
dezin m ethetvoegwoord 'm aar'aan tevangen.Een m obielekoepeléeF;

tovertAntonvanDuinleréen tevoorschijn (id.,p.94),en hetverzoek

om een 'ogenblikje'aan de telefoon te willen blijven wordt door de
spreker gemotiveerd door het feit dat hijzelf ,,namelijk een sardineblikje''heeft(id.
,p.81).W ieop hetnauwegangpad in een vliegtuig
een zichstq voetsbewegendwagentjevolgt,sta?tdaarmeenoodgedwon-

genopgelijkevoet(oDD,p.j9)-opdezelfdemanierwordeninDenèD/Fdeledenvan desamenstelling 'blindedarm'uiteengedaan (p.j2).
Metgeijkte uitdrukkingen goocheltHermansook alvaak.Zo bijvoorbeeld wanneer,in het begin van Denkbu r, de hoofdpersoon van een

politieagente hoort dat zij ,,op zijn hand''is meteen voelt hij ,,het

biM enstevanhaarhandop hetbinnenstevanzijn eigenhand''(p.1j).
Overpapieren en zegelskan,beterdan een pasteraardebesteldebriga-

diervan politie,een btievenbestellermeepraten (id.,p.31).Daarhet
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Creatief werkt een herhaling wanneer het aldus weer opgenomen

elementin een nieuwe contextverzeild raakten daarbijeventueelvan
een anderebetekeniswordtvoorzien.Datgebeurtbijv.wanneer,in een
nogallyrische passage,aan de woorden ,,begraven worden a1seen pop

van stro''(Denkbvtar:p.10) genoeg draagkrachtwordtverleend om
daarna, in een ander verhand, opnieuw te weerklinken en de spil te

wordenvansituatieswaarinnueensmodepoppen (p.10e.v.)danweer
stro (p.13) een actievero1gaan spelen;dorstnaarkoffieisbijde
hoofdfiguur(p.j-6)zo sterkdatvzatverder,dochweerineen totaal
verschillende context, een koffiemachine het romandecor binnensluipt

(p.9) heteensvermeldegetal'drie',dathieroverigensgeen symboli-

sche betekeniskrijgt,wordtinhetvervolg voortdurend gebmikt,en we1
willekeurig,d.i.uitsluitend ter wille van de herhaling en niet om dathet

aantaldaarmeeaangeduidevoorwerpen enigi
belang zou hebben (p.6,
39 (X 3),49(X 4),j4(X 2),101,112,141enz.).Aaneendergelijke
uitbreiding wordtbijv.ook hetwoordje 'sardine'onderworpen,datniet
alleen a1s zodanig maar ook a1s 'sardineblikje'of als 'sardinesleutel'

steedsweereenrolin hetverhaalgaatspelen (p.11,70,81,1'
21,123,
124).
M aar zo echt functioneel in het kader van de handeling worden de
herhaalde elem enten m eestaltoch niet.Alleswe1beschouwd tasten die

herhalingen deinhoudvanhetverhaalweinig aanendoenzijzich hoogstensop stilistischniveau gelden behalve datzij,zoalsook we1in een
komischesketch gebeurt,we1eenseen lacheffectverwekken,krijgen zij
geen anderewaardedandatzijafen toedeteksta.h.w.doen 'stotteren',
een verschijnseldatverderte vergelijken valtmethettoevallig terugspringen van een grammafoonnaald,waardoor dezelfde muziekflarden

steedsopnieuw wordenafgedretmd(vgl.bijv.Denkbaar,p.49-j1).Men

denke,w atD enkbaar betreft,aan de regelm aatwaarm ee - boven reeds

vermelde elementen zoalseen ,,hoog raam'' een ,ystukjestenen stengel''of een ,,gietijzeren schelp''steedsweeropduiken en we1telkens,
wat de laatste twee betreft,vergezeld van dezelfde,steeds eender geformuleerde preciseringen omtrentoorsprong en eigenschappen van die

voorwerpen.In O Da??er Da?per scheptHermans erbehagen in te
doen alsof bepaalde woorden en uitdrukkingen hem in de mond be-

storvenwaren,zoals: ,,ergenszwaaraan tillen''(p.19,20,j0,j3,91,
97,162,167),,,inhethuidigetijdsgewricht''(p.24,31,52,39,6j,74,
79,88(X 3),97(X 2),111,182,217),,,eenenander''(p.21,25,2j,
33,38,j1,74,80,93, 117,18j,189, 190,194,21j),y,aanstonds''
(p.2'
5,40(X 5),41(X 3),44,47,62,83,129,141,179),,,evalueren''
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(p.24,51,j7,j8,62,65,74,77,78,88,92,117,184)of,,waarnemen''
(p.56,56 j7,67,69,8j,111,117,141,171,172,210).-alsmedeeen

paar andere,die echter minder vaak, en meestal binnen een minder

omvangrijk tekstbestek voorkomen.Aan zulke stilistische leipmotieven
kan de lezernietvoorbijgaan,zekernieta1shetpassagesgeldtwaarin,

metenkelevariaties,helezinnenenzelfshelefragmenten (bijna)letterl
ijkwordenherhaald.InDenkbaarwordentweekroegenbeschreven,een
'

witte bar'en een 'zwarte bar', en op dat kleuronderscheid na wordt
datin preciesdezelfde bewoordingen gedaan (p.16,18);hetzelfde

gebeurtwanneeroverde'weningen'vanDenkbaarwordtverteld (p.86,
88),ofwanneereenvrouwelijkpersonageerherhaaldelijk overklaagt
dat,,haarborsten appelzwaar(zijn)en (dat)niemand zenoggeplukt''
heeft,watzij,,heeltreurig vindt''(p.59,40,41).Die borstjeszijn
bovendien,zo zegtzij,,,a1sdie perziken diemaarbijéén tegelijk verkochtworden in doosjesmetgroene papierwolen cellofaan eromheen,

erg duur''(p.59) een formuledieelderswoordvoorwoord wordt
herhaald (p.41)enverderooknoggebruiktwordtom deverpakking
aan te duiden waarin een naarhetmodelvan depolitievrouw gemaakte
pop wordtafgeleverd (p.100),enzel
fsdiewaarin,inO DapperDapper
nu,deV olendamm erzelfweerthuisbezorgdwordtnadathi
jdoorderden

ismisbruikt(p.160-161).Hetbetrefthiereenvan devele'reminiscenties'dievan beide delen van hetDenkbaar-tweeluik een hechte eenheid

maken.Nemenwijverdereenslagzin alsdievan MoniqueSantiago,met

name,,Ikhebmessen,groteen kleine(...),erzijn ookvergiftigemessen bij''(Denkbaar,p.56,58,vgl.p.140):diekomtin O Da??er
Dapperweervoor,nu eensletterlijk (p.29),dan weer a1s ,,(...) ik
draag messen bijmijvelevele,hetzijn scherpemessen en pennemesjes
enerzijn zelfsvergiftigemessen bij''(p.74).Laterduikthijopnieuw
op a1smodelvoordezin ,,Erwaren motoren bijdieknarsten,piepten

enknerpten.Erwarenook geruislozemotoren bij''(p.88).De,ypecten
kleinerdan een sintjacobsschelp''waarvan in Denkbaarontelbaremalen
wordt gewaagd,treffen wijill t? Da??erDa??er weer een paarkeer

aan (p.26,1j8-1j9),alvaltdie in het laatste gevalwel,,groter (uit)
dan een sintjacobsschelp''Zelfseen hele passageuitKassaarsdagboek

(Denkbaar,p.71)wordtletterlijkweeropgenomenindetweederoman,
maar de tekst die toen diende om een jeugdherinnering te evoceren,

wordtnuaangepastaaneengeheelanderesituatie(oDD,p.99).
Aldezevoorbeelden geven maareen klein staaltje van de welhaast
ontelbare herhalingsspelen die in beide romanstoteen reusachtig organisme uitgroeien.M aarvan belang isvoorons in de eerste plaatsopzet
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en gevolgen daarvan nate gaan.Aan dieherhalingen ligtongetwijfeld
Hermans'verlangen ten grondslag om zijn roman grotendeelste doen
ontstaan uit losse invallen en ludieke werkzaamheden. W aarm ee de

schrijverechtergeenszinsbedoelteen meerverhelderendevisie op zijn
onderwerp totstandtebrengen hi
jisereerderop uitdezewensdroom
van vele experimentelen te ontmaskeren,en het door spel verkregen

taalgoed,zoalszijn heldin MirabellaBlom ookdoet,,,van zijn betekenis
1oste zingen'' D itisinderdaad de algem ene indruk die verwektwordt

doorhetvoornamelijk ironisch bedoelde,op spoteffecten ingerichteherhalingsapparaat.Maaruitbepaalde passagesblijktwerkelijk hoe Hermanserzich doelbewustop toelegt,debijherhaling opgeroepen voor-

werpen (onderwerpen)van allebetekenis,jazelfsvan hun bestaan in
de romanwereld te beroven.M en leze erhetfragmentuitDenkbaar op

na(p.30-32),waarinwoordena1s,,pen'',,,inkt''en,,papier'' allemaal
voorwerpen die moeten dienen om Denkbaars razende behoefte om te
schrijven te bevredigen door herhaald gebruik meebrengen dat die
voorwerpen tenslottehun normale functiekwijtraken en slechtsnog tot

'zegelen'G nnen dienen.Met zijn herhalingen vervangt Hermans de
traditionele, op continuïteit gebaseerde romanlogica door een nieuwe
orde die veeleer op ritmen,t.w.op recurrentie vân en variatiesöp een
aantal vaste onderwerpen berust. M aar we1 verre van daardoor het

inzichtin dieonde- erpen teverscherpen,zoalsin BordewijksBlokken
ofbijGertrude Stein gebeurt,beschouwtHermansdatalseen middel
tot ontbinding van iedere samenhang. W eliswaar verleent herhaling
ipso facto samenhang aanhetvri
jverwarrendegeheel,maardezesamenhang isslechtsschi
jnbaar,staatop losseschroeven,en is,allesweloverW ogen, slechts van formele,oppervlakkige aard.M uzikalisering gaat

hiergepaardmeteen onherroepelijkvervagen en zelfsmetverdwijning
vandeverwijzingsfunctievan detekst.Bijditsoortmuzikalisering denkt
men overigens minder aan een ernstig,zingevend stm ctureringswerk,

datzoalsbijGideofHuxleyverhoging van hetbetekenisgehaltevan het
vertelde mee zou brengen,dan we1 aan het ongebreideld improviseren

enhethelse,snelleenhortenderitmevan demodernejazz.Eenalgemeen
thema blijft we1 steeds voorhanden,bij flarden worden fragmentjes
daaruitduidelijk ofslechtsin een verhulde,haastonherkenbare vorm
weeropgenomen;maaralmetalkrijgthetlouterformeleimprovisatiespeldebovenhand op welke zinvolleuitwerking van hetthema dan ook.

A1sinstrumentdoetbijHermansdeschrijfmachinedienst:doorhetaan
Nietzscheontleendemotto bijO Da?perDa?peralsook doorbepaalde
situatiesuitde roman wordtde schrijfmachine a1seen relevantbeeld
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voordeopzetvan hetexperimentnaarvoren gebracht- waaroverstraks
meer. Evenals muziekinstm menten bevat die weliswaar de mogeli
jkm
a
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ni
e
t
de
muz
i
e
ks
t
u
kke
n
z
e
lf,
hedentot(muziek-oftaal-lschepping,

departimren:netzoalseenjazzmusicusbijeenjam-sessiondoet,hanteert
Hermans het op het toetsenbord klaarliggende alfabet a.
h.w. zonder
model,ofalthansmetee'
n minimum aan voorafbestaande plannen.
Ook algaatHermansin Denkbaarachter een hallucinerende verteller

schuil,intussen wensthij a1stechnicus,a1smakeren dirigentvan het
experimentnietonopgemerktteblijven .-een neiging diehijin O Da??er D,??er, N/aarhijaan de 1
@11dit opzicht remmende metaforische
samenhang vaarwel heeft gezegd,botza1kunnen vieren.Alleen alm et

hetvoorwoordbijO Da??erDa??er(,,Za1hetgeheim ontsluierdworden?'')schijnthijerdelezermeeteplagendatachterzijn romaneen
'

geheim 'steekt dathem ,de lezer,nog eensparten zalspelen - hetgaat
hier evenwelniet meer om hetgeheim i.v.m.Denkbaars zoekgeraakte
papieren,maarom hetgeheim dathetverhaalzelf,de opzeten samenstelling ervan omhult.Technisch bekeken,houdt dat speels optreden
verband met Hermans'verlangen om literaire conventies te slopen en
om met lezers en eventuele criticieen fictieve dialoog aan te knopen :
een avantgardistisch stokpaardje dat ook op diverse manieren Nvordt

bereden doorAragon (Anicet,1921),Desnos(LaIibertl ou l'amour,
1927),Queneau (Lecbiendent)1955),Vian (L'automneJPlkin)1947)
en Campert(Liejdesscblnbewegingen)1965).
H et optreden van de auctoriële verteller is,zoals gezegd,vooral in

O Da?perDa??eropmerkelijk - onzevoorbeelden halen wijdaardan
ook uit.W illekeurig doetdezevertellerzich in zijn relaasgelden door

ta1van rhetorischevragentestellen (p.9,160,16j,225e.a.),ofliever
nog vragen die,samen metdeantwoorden die hijerzelfop geeft,a1s
vertelprocédéeigenlijk deplaatsvan een directebeschrijving van feiten
innemen een omslachtige werkwijze die wij ook bij Queneau en
Campertaantreffen en die duidelijk genoeg alleen dient om de lezer
op de vertelactiviteit te attenderen.Zo wordteen uitspraak die hoorde

te luiden :,,hetwasnietverwonderlijk''vervangen door:,,Va1thette
verwonderen .
7 N een'' (p.68).Datpr
océdéwordtookgebruiktbijhet
Nveergeven van het gebeuren En wat had de taxichauffeur gezien ?

Een heelgezelschap mensen,(...) (p.71);of ,,
W atgebeurde er
metzijn tanden ?Zijklapperden''(p.87);of ,,
W atzagen zij?Een
vliegendvoorwerp(...)''(p.87).Eenbeweringdieallichtverwondering
zou kunnen baren,zet de verteller krachtbij met een zelfverzekerd

Jawel!''(p.174).Somsschepthijerbehagenin,vragen testellenen

,,
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daarbijplagend de lezerin hetongewissetelaten rondtasten :hijmaakt
een zin ni
et af ondervoorwendsel dat,,iederee'
n datkan begrijpen''
.

(p.lj vgl.p.9),ontwijktvragenmetdebeloftedathijdie,,straks
(zal)beantwoorden''(p.186)ofdathij,,daarstraksnogwe1opterug''
za1komen (p.184);hijbekentdateen naam hem ontschoten is (p.
217),relativeertdejuistetoedrachtvan een feitdoortewaarschuwen
dat,,daaroverdemeningenuiteenlopen''(p.188)ofverzoektdelezer
hem voorlopig om geenuitleg tevragen,nunieten latereigenlijk liever

ookniet(p.169).Hijheeftimmers,,belangrijkerdingentedoen dan
hem (u)uitdedroom tehelpen''(p.2'
22).Ookverdenkthijdelezer
ervan dathijop een bepaalde vraag zeker een verkeerd antwoord zal
hebben ,,En waardoorwerd dezemoeilijkheid veroorzaakt?U denkt
m isschien

(...),maardatisniethetgeval''(p.71).A1seen plaagal

stelthijzich zo mogelijk nog meeraan wanneerhij,nazelfeen reeks
vragen te hebben uitgelokt,geen enkele commentaar geeften de lezer

zonder omhaalvan woorden verwijstnaar een voorgaande,niet eens

naderbepaaldepassage,enwe1metdeanmaning:,,tTerugbladeren)''
(p.154).Tussen haakjesplaatsthijoverigensméérvan dieauctoriële
grapjesofgekkepreciseringen (vgl.p.161,16j,167-168,180e.a.),zo
bijv.wanneer hij naslaan van een voorgaande bladzijde aanbeveelt'

(vgl.p.92)''(p.1j2),ofwanneerhijnaeenwiskundigeberekening
gebiedt ,,tNarekenen!)''(p.172).Van soortgelijkeprocédésbedient
,,

Hermanszich verderwanneerhijzijn relaasmaarlievernietvoortzet

en meteenweinig zeggend 'enzovoorts'genoegen neemt(p.110,161,
170,207).Eensvraagthijzelfsdelezereen zin aftemaken,en wi1
hem daarbijhelpen:,,(...)ditkan iedereen verzinnen.Trefwoorden:
verheffen,luchtruim''(p.72).Op datgebiedgaatHermansonmiskenbaar verder dan Aragon,D esnos, Vian of Cam pert.Agressief gaathi
j
erzelfstoeoverdelezerom zijnvermoedelijkonbegrip uit te schelden.

Hetisofhijhiergeamuseerd een image van zichzelf waarmaakt dat
hem doorsommigen aangewreven we
rd.Ver'wi
jtend,geringschattend of
*
>
schoolmeesterachtig berispthij wi
lsneuzen (P.86),,,stommekloot-

zakken''(p.99)of,
,ellendelingen dietegenovergesteldemeningenaan-

hangen''(p.109).W ieietsnietop staandevoetbegrijpt,iseen ,,hele
domme''(p.1j9) ofeen ,,onnozelehals''(p.170),en teveelwillen
weten is een gebrek van die ,,gladakkersvan de pers,die niet genoeg
uitgescholden ktznnen worden. Inktloontrekkers, knechten van W all
Street,handlangersvan de G e Pe Oe,hielenlikkersvan Voorzitter M ao''

(p.178).Hetfelstgaathijtenslottetekeera1shijzich geërgerd laat
ontvallen ,,Jawel,(...),verdoemelingen en verdorvenen diegijzijt,
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die ditrelaasonderbreektmetuw oerstommevragen''(p.222;vgl.
ook p.191).Zelfspersonagesvallen als,,imbecielen''doorde mand
(P.221).
Het verbaast ons dan ook helemaalniet dat zo'n verteller, die zich
van de traditionele norm en van de hi
j-romannietsaantrekt,herhaaldelijk

hetwoordvoertindeeerstePersoonsvorm :20wanneerhijeen Personage

interpelleert(p.46,91,136-157),ofwanneerhijeenen anderoverde
gang van zijn eigen verhaalwenstaan te stippen,ofook nog a1shij

toegeeftietsnietnauwkeurigonderwoordentekunnenb'
rengen (p.61,
99,112,129,16j,166,174).W ijhebben hierdustemaken meteen
hij-vertellerdie,op nog meerostentatievewijzedan Campertin Liejdes
scbi
jnbewegingen,totelkeprijsalspartnermeewiltellen.Hijwaaktzo
zelfbewustoverwording en eventueelonthaalvan zijn eigen roman dat
hijnietalleen metlezersen personagesruzie krijgt,maarzich ook in

bepaaldescèneslijfelijke aanwezigheid gunt(o.m.p.129e.v.).Trouwens,hijduidtzichzelf uitdmkkelijk aan alsde ,,schrijver dezes'' de

7)schrijvervandezeregelen''(p.9,1'
2j,170,180,184)ofooknog,,uw
verslaggever''(p.1j5) ,,W elnu,sukkelachtige citatenpikker,ik,ik,
schrijverdezes.11,de schrijvervan deze regelen,voorwaar,voorwaar,

ilrzegu (...)''(p.170).Opblz.208gaatHermanszoverdathijzichzelfbijdenaam noemt,enop tweeandereplaatsenlasthijhlzmoristische
gedichtjesinhetFransin,waaronderzijnschuilnaam 'PaterA.Pmdhomme

staat (p.98,115).De kroon op ditalleswordttenslotte gezet

wanneerin O Da??erDa??ereen 'mise en abyme'van Denkbaar tot

standwordtgebracht(p.12,119-120,153,211-212) erwordenineen
café lezingen overgehouden en debatten overgevoerd (p.119 e.v.),
waarbij de visie van Hermanszelf blijkbaar nu en dan doorschemert

(p.126,127);enerwordtverderook gezinspeeld op criticidieerover
schreven,metnameGompertsenOversteegen (p.128,211-212).
Van een fantastischeverhaalwereldverwachtmen gewoonlijk datdie
in tweeërleiopzicht'hermetisch'zou zijn.Ten eerstein diezin dathd
metaforischegehalte daarvan verhoogd zou zijn.Ten tweedein diezin
datdiewereld,m eer dan w elke andereook,zelfstandig en ondoordring-

baar zou zijn,d.i.voltsrektnaarbinnen gekeerd en nietgemakkelijk
vatbaarvoorvermenging met buiten heteigen referentiekader gelegen,

redundante zaken.M aar datD enkbaaren O Da??er D,??:Fgeen potdichte verbeeldingsreservaten zijn,is algebleken uit het feit dat de

schrijf-en vertelakte midden in hetverhaalmeer dan eens zichtbaar
wordt.Bovendien wordtaan de traditionele beslotenheid en samenhang

van de fictie ook nog door andere,zo mogelijk nog méérin hetoog
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lopende verschijnselen aireuk gedaan.Uitdat'reservaat'schieten nl.
voortdurendpijlen naarallerleidomeinen uitdeextra-literairerealiteit:
naar de letterkundige wereld in N ederland en elders, alsook naar de

cultuurendeactualiteit.Dezediversemikpunten kunnenwijvergelijken
met satellieten die om de oorspronkelijke, atlthentieke kern van de
verhaalwereld heen cirkelen om diealshetwareuitzijn tenttelokken.
In D enkbaar gebeurt dituitschieten van de fantastische fictie naar de

werkelijkheid nog maarzelden,en blijftdatbovendien steeds aan de
bescheiden kant.Hermr s beperkt er zich meestaltoe ramen open te

gooien naarde-hoofdzakelijk-eliteraire realiteitin eigen land.Daarbijwordtdeze nietnaarhetleven getekend:van de personen op wie
Hermanshetheeftgemunt,worden bijv.geen portretten gemaakt,laat
staan dat die echte Personages zouden worden,zoals dat in Aragons

AnicetofinR.CampertsTjeempie.
/Liesjeinluiletterland (1968)we1
#ebeurt.Somskomen ze nieteensa1smensen,maarwelin devorm van
voorwerpen op deproppen.Zo gaatDonkersloothierachtereen muziek-

instrument (de 'donkersloot') schuildatzinledige taalmuziek voortbrengten ,,eenmaalaangeblazen,vanzelf spelen''blijft (p.77,78).
'Schierbeek'ishiernietdenaam vaneen schrijver,maarwe1dievan een
klein elektrischapparaatjedatop radiotoestellen ,,deafstemknop voort-

durendinronddraaiendebeweging''houdt(p.78).J.Perk,J.Bloem en
J.Ganssteken dekop op onderdegedaantevan v,onderwerpen dieop
aanleg en onderhoud van hetkeurige centraleplantsoen (n1.van een
concentratiekamp)betrekking (hebben) perk,bloem en gans,datwas
altijd jacques'' (p.78).W el wordt Anton van Duinkerken ons als
'hoogleraarteNijmegen'voorgesteld,maarzijn plaatsje in de romanwereldheefthijintussen alleen maartedanken aan Denkbaarswonderlijke gave,voorwereldlijkefossielen weertotleven tewekken (p.94,

134).En A .Blam ansrom an Eenzaam avontuurwordtinzoverre verm eld

dat hij hetvoorbeeld is van een tekst die de 'vrouwelijke #eleerde'
M onique Santiago ,,regelrecht dubbelgecodeerd in het Oegaritisch zou

kunnen tatoueren,of van het Lolo in het Otji Herero en van het

Palaeosinaïtisch in hetKwakiutl,desnoodsin hetKutenai''(P.54).
Behalvenog terloopse zinspelingen op de rederijkers (p.78),op de
uitgeversLubberhuizen (p.97)enVanOorschot(p.144),opdeNieuwe
RotterdamscbeCor-zzl(p.9j,104,115),opMarkenenVolendam (o.a.
p.99,101)enophetKoninklijkGezininDenHaag (p.128),zijn dat
vrijwelde enige 'verwijzingen naarbuiten'die Hermans in Denkbaar
maakt.In O DapperDapper daarentegen wordtdatbijna zijn hoofdbezigheid.Aan de beurtkomen,watde N ederlandse literamur betreft
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alweerDonkersloot(p.2j,140-142) en Van Oorschot(p.119),en
verderRudyKousbroek (Rusyenkousbroek,p.j4),R.Campert('vurrukkuluk',p.106),Vestdijk ('ivoren wachters',p.157),Gomperts (p.
128,211),Oversteegen (p.211,212) en vooralL.-P.Boon,diehier
voortdurend alspersonage optreedt- a1skandidaatvoorde Nobelprijs

maarooka1seenlouchepolitieagent(o.m.opp.17,21,54,8j,88,1j6,
165,21j).DaardehandelingzichditmaalnietinParijsmaarinAmsterdam afspeelt,klinken de verwijzingen naarNederlandse aangelegenhedenminderbevreemdend dan inDenkbaar- datzijno.a.ook hetwoor-

denbek Van Dale (p'
.100-101,113,182-183,214),hetAlgemeen
H andelsblad (p.j4),deNi
euwe Rotterdamse Courant (p.114) en
Baarle H ertog (p.151).Maarookbui
tendieop ,,ditkleinelandjevan
ons''(p.166)zijn deallusiesop cultuuren geschiedenishierhaastniet
meertetellen:vermeldworden MarieBonaparte(p.144),E.A.Poe
(P.144),Mark Twain (p.1j0),L.Tolstoj(p.1j0),ErnstJûnger
(P.161),PaulValéry (p.211),desurrealisten (P.58);Carlyle (p.
170),Nietzsche (p.11,12,50,35,79,1j0,161),Marx (p.24, 58,
205),Marcuse (p.2j),Freud (p.144),M.Foucault (P.115);Beethoven (p..
217);Lenin (p.12,58),Mao (p.58,178),FidelCastro
(P.58);deoorloginVietnam (p.3j),hetkapenvanvliegtuigen door
Palestijnsebevrijdingsstrijders(p.62,65e.v.),AngelaDavis(p.118),
W allStreet(p.178),hetZen-Boeddhisme (p.58),hippies(p.56e.
v.)
enzovoorts.

A1dieverwijzingenervarenwij-overigenstenonrechte- alsanachronism en,of althans a1svoor hetverhaal storende,a.h.w .m isplaatste toe-

voegsels.In feitezijn diehetgevolg van hetaanhoudend boven elkaar
plaatsen van twee uiteenlopende ervaringsniveaus:overde oppervlakte
van een van binnen gave verbeeldingswereld die,logisch bekeken,aan

zichzelfgenoeg zou moeten hebben,schuiven herhaaldelijk elementen
waarvan de levensechtheid met de oorspronkelijke fantastische samenhang contrasteren - een M exicaanse hond in een radioluidspreker.D at
die woekerlem enten in de wereld van de 'm aker' buiten het verhaal

thuishoren,iswe1duidelijk:zulkshangtsamen metde andere grillen
van de auteur om a1s speelse,al te luidruchtige verteller zijn eigen
verhaal binnen te stappen. En dat die superpositietechniek hier de

waarde van een echtsysteem krijgt,komtverdergoed totuiting door
het regelmatig toepassen, in beide boeken, van allerlei vormen van

?arodie.Datis een vorm van superpositie die,we1verre van realiteit
en verbeelding toteen semantisch geheelte doen samensmelten,beide
eerder op elkaar laat inwerken m et het oog op kritiek en spot.Eens te
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meerkan naen Hermansin ditopzichtbetermetDesnos,Queneau of
Vian vergelijken dan metJoyce,Kafka,Bordewijk ofde schrijvervan
Dedonkere>y/pC:FenNooitmeerslq en.Kenmerkendvoordezeparodie
isn1.dathetdoublerende materiaal,data.h.w.a1see'
n stempelop een
rom antoestand wordtgedrukt,door ditcontacttoteen waardeloos cliché
wordt.Datcontactblijftoverigenserg losen ookkortstondig in tegen-

stelling totwatbijhetmetaforiseren van deroman gebeurt,wordtmet
hetparodiëren,althans hier,hoogstens een terloopse grap beoogd die
voor de diepere zin van hetverhaalgeen vérstrekkende gevolgen heeft.
Datefemere aspectwordtalleen alhierdoor onderstreeptdatHermans

van parodiemateriaalrijkelijkgebruikmaakten hetnaarwilekeurdiversifieert- daaroverstraks.W atnu dehumoristischebedoelingen betreft

diedrijftHermanswerkelijk op despits.Evenmin a1sAragon,Queneau
en Vian deinsthijervoorterug,een beroep te doen op clichéswaarbij
de humor er even dik op ligta1sin de kluchtof de burleske comedie.

M en leze er,in O Da??er D,??er,scènes op na zoalsde biljartscène

wa
arin O DapperDapper,dooreen biljartbalin de mond te krijgen,
'

onmondig'wordtalsevangelist (p.129-136),of zoals die overde
vliegtuigkaping (p.61-69).Aldusblijkthetburleske,het 'boertige',
zich bestm ethetsurrealism e te verzoenen :een tendens die ook in de

hedendaagsefilm vastevoetheeftgekregen,zoo.m.bijdelatereBuhuel

1a liberté,1974).Vergelijking dringtzich n.a.v.deDenkbaar-romans
overigensnietalleen metsurrealisten en postsurrealisten in literamur en
filmkunst op. Onverwachte uitbreiding van het verhaalregister naar
diverse,daaraan 'vreem de'realiteiten, én kom ische parodie doen zich
in hettekenverhaalen,watde film
t
ege
rj
di
gbi
oj
okMe
vol
or
inoo
dks
epo
p-azr
be
trnwoo
eft,bi
v.
lBr
.De
et,he
eft zich in dit genre zodanig ge-

specialiseerd datFrankenstein Junior,Blazing Saddlesen SilentMovies
ongetwijfeld a1sprototypeskunnen worden beschouwd voornietonbelangrijketendensenuitdehedendaagsekunst,zoalsdieookin Denkbaar
en vooralin O Da?perD#?eFhoogtijvieren.
Onderde omvangrijke stoftotparodie zijn er een aantal elem enten
die wij a1s sporadische aanvallen op allerlei instellingen onder één

noemerkunnenbrengen.Mikpuntenzijnbijv.deadvertentie(Denkbaar,
P.9,10-12,74-7j;ODD,p.28,40),diplomatie(Denkbaar,p.105-107),
administratie (id.,p.80-82).Hettoersimekomtaan de beurtwanneer
inDenkbaareenpaarbladzijdenuitdeGuideBleu- ook typografisch

worden gepasticheerd (p.96-98).Ook de folklore moethethier ontgelden,n1.metO DapperDappersoptreden in Volendamse klederdracht
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baarvakktmdig een kamer doorzoektom erpapieren te ontdekken.De

eerstekeerdoetDenkbaardatzonderresultaat(p.61),maardetweede

keerlijktallesa1sgesmeerd te lopen,en welmeteen werktuiglijkheid

dieHermansopgroteskewijzeoverdrijft(p.83-84).Van dezepassage
halen wijeen flink stuk aan omdathierprocédésworden toegepast,die
voorheelwatanderegevallen van parodie kenmerkend zijn:
,,De v
loer,destoelen en de schrijftafelzelf,lagen vo1papieren,erzaten
sloten indeschrijftafelen een grotesleutelbos1ag op deschoorsteenmantel.
Demurenmaaktenholle#eluiden wanneerhijerop klopte (...)deboeken-

kastwentelde zich een kwartslag om en tx nde de ingang van een kluis;
het luik van de haard schoot omhoog en grote pakken papier kwamen

doordeschoorsteen,nauwelijksverbrand.W athijxk aanrnnkte,hetwas
de drukknop van een geheim mechanisme. De hele kamer keerde zich
binnenste buiten.De schi
lderijen en plattegronden aan demuren klapten

automatisch op en vertoonden aan hun achterzijde zwaar gezegelde en
gewaarmerkte fotœopieën en aan snippers geschetlrde brieven (...)''(p.
83-84).
Hethiergebruikte systeem herinnert,aan deenekant,aan een onirische,

ook we1voor hetkinderspelkarakteristieke verbeeldingslogica waarbj
graag gefabuleerd Nvordt en allesa1s door een deus ex naachina Nzordt
geregeld een logica die H erm ans wel méér nadoet,ook in andere ver-

banden (Denkbaar,p.38;ODD,p.12,15,25,52,55,5j,6j,76,84:
herhaling,alsschakeltussen de feiten,van de stoplap ,,luistop dat

ogenblik...'').Aan deandere kantkomtin hetaangehaalde fragment
een neiging tot 'vergroting'of 'amplificatie'tot uiting die elders her-

haaldelijk de staf zwaait.Zo o.a.wa% eer Hermansde overbevolking

in een uitroeiingskamp (voorhonden)oproept(Denkbaar,p.45-47),
ofwalmeerhijhetop holgeraken van een automaatmetbouillon tot

.

een echteoverstroming laatuitgroeien (id.,p.126-128),ofook nog
wanneerhijbeschrijfthoededoorDenkbaartotleven gewektefossielen

weeruitdegrond kruipen (p.92).Zo'n verheviging ofopschroeving
van een gebeurtenisis,terloopsgezegd,typisch voorhetmelodrama,een

genredatHermanshierevenalsdegriezelliteratuur(oDD,p.208-210;
vgl.Denhbaar)p.116-117),doelbewustimiteert (oDD,p.219-200).
Voorts ontleenthij een en ander aan de stijlvan hettoneelscenario
(Denkbaar,p.10j,11j).Maarvooralde poëziewordthierveelvuldig
geparodieerd watnietverwonderlijk isalsmen bedenktdatzoveelin
deze roman op woordmanipulatie isgebaseerd,en dat de laatste zelfs

een belangrijkethematischewaardekrijgt.Een enkelekeergaathetom
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een soort van pastorale poëzie met alle zoetsappige natuurbeelden en

andereidyllische rekwisieten vandien (Denkbaar,p.15j);veelvaker
echter hangtHermans een karikaturaalbeeld op van de experimentele

poëzie,in hetbijzonderwanneerhijdeassociatietechnieken de'écriture

automatique'toepast(id.,p.1j,2'
1,37,38,6j,77,79,86,114,126,
128).
Evenmin verwonderlijkisdatin eenboek datzich alseengodsverhaal
aandient,bijbelen godsdienstalsachtergrondvoortalrijkescènesfungeren.De hele roman Denkbaar isala1s zodanig een enorme parodie op
een poging van een god zich in de realiteitwaarte maken.Vandaarhet
zinspelen op Spinoza's God alsook op Christus'leven.Zo wektDenk-

baar,zoalsreedsgezegd,afgestorvenenuitdedood(p.121)endoethij
anderewonderen (p.3je.a.) ook mediteerthijweleensdriedagen
lang (p.j2,7j;vgl.p.107,112)enverrichthijdrie,,groteweningen''
(p.86-95).Maaruithetoogpuntvan de parodie bekeken,trekken
vooraltweescènesoverdegeboortevaneenmessiasdeaandacht(Denklllr,p.128-154;ODD,p.221-223).ln Denkbaarwordt,vermoedelijk
uit het huwelijk van Faroek met M arie-Antoinette, die samen in

Den Haag hetkerstfeestvieren (p.128-129),een nieuwemessiasge-

boren,,,enzijdieinhem geloofden,noemden hem AfschuwelijkeBaby''

(p.151).Dezegod wellichteen reminiscentieaan Desnos'heiland
'Bébécadlzm'in LaIibertéou I'amour12- iseen gedrochtelijkereusdie
zeven arm slengten groot is, die uit zuigflessen ,,met m ethylalcohol,
rozew ater en aceton gevuld''drinkt en een ramm elaar zwaait ,,die van

een steloudelocomotieven isgemaakt''(p.132) hijzalDenkbaar
verslaan (p.134 e.v.).Duidelijk genoeg openbaartdezemessiasniets
andersdan satanisme;hijherinnert,behalve aan Desnos,ook aan een

novellevanHermanszelf,metnameGlas(19j3),waarinuitdeparing
van hethalfverbrande lichaam van Hitlermeteen verpleegsterook een

kind wordtgeboren datdoordegeestelijkheid a1sgoddelijk wordtbeschouwd en in een kloosterwordtvertroeteld nietonwaarschijnlijk is

trouwensdatHermansdaarin Denkbaarspeciaalop alludeert(p.132).
En op grond van N ietzsches- hierveelvuldig aangehaald - principevan
de 'Ewige Nv iederkehr des Gleichen'herhaalt zich de geschiedenis,in

hetbijzonderdegoddelijke in O Da??erDa??erverwektdetotvleermuisgeworden Denkbaareen kind bijeen doorhem ontvoerde Pales-

tijnse,zelfeenkmisingtusseneendromedariseneenSs-officier(p.6j),
dieeersttothetrooms-katholicismebekeerddiendeteworden (p.140,
12 R.

oEsNos:L4 liberté /# I'4mour,Gallimard,Paris 1962,p.52-36.
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spreekbuisof alszelfportrette gebruiken.M aar hijlaathem we1een
eigenardigdagboek schrijven,waarvan hijenkelelossefragmentenweer-

geeft(Denkbaar,p.67-72,108-110;ODD,p.102-108,196-204).Deze
tekstjesstaan,telkensonderdetitelGEHEIM,typografisch apart,wataan

VianspAssAGEsin L'automneJPêkin (1947) herinnert.Maaranders
dan Vian gebruikt H ermans zulke gapingen in het verhaal niet om
daarin grappigecommentaarop handeling en structuurvan hetboek ten

beste te geven.Het betreft veeleer vertrouwelijke mededelingen van
Kassaaroverprivé-zaken,dieechtermeteen vergrootglasofmicroscoop
bezien ietsoverdeauteur,Hermr s,descheppendebron buiten hetboek

openbaren.Deze vergelijking met vergrootglas of microscoop is niet
helemaaluit de lucht gegrepen,want waarom anders dragen de per-

sonagesuitdezeGEHElM-fragmenten namen van lensen (m.n.Kassaar,
FocalyenXenon)13?Ine1kgevalkrijgenwijtedoenmetraadselachtige
teksten die zich a1s in het feitenrelaas gem onteerde 'enklaves'voordoen

en die delezerom een aantalredenen gaan boeien.Datdoen zijniet
alleen doorhun afgezonderde positie,maar ook doorhun gemeenschap-

pelijketitelGEHEIM diea1svanzelftotnaderonderzoek prikkelt,voorts
door de ook alintrigerende dagboekvorm ervan en,tenslotte,door het

schrille contrastdattoon,schrijftranten onderwerp ervan metdievan
hethoofdverhaalvormen.Detoon isernstig en bedaard,dezinnen zijn
nu vrijvan woordenspel,de opeenvolging van feiten en gedachten is
logisch,en aan hetwoord komthiereen totintrospectie en bespiegeling
geneigd individu.D e lezerwordtaldusonverwachtsgeconfronteerd m et

aparte verhaaltjesdie in menig opzichtdoen denken aan sommige ikverhalen van H erm ans,en sterker nog aan korte essays van hem in de

trantvandieinHetsadistiscbeuniversum (1964)en Preambule (19j5,
11I Paranoia,19j3).Diepassageszijn nu eensmeerverhalend danweer
eerderbeschouwelijk (ooD,p.196-204)vanaard,maarsteedsressorte*

ren zijduidelijkondereengraag doorHermansbeoefendgenre,waarbij
een soortvan confidentie over eigen hebbelijkheden een springplank
wordtnaar meer algemene onderwerpen.Bovendien zijn de hier behandelde situatiesen thema'stypisch voorHermans.Bijvoorbeeld lijkt
het laatste GEHElM-fragm ent uit O Da??er Da??er CCn soort van
geestelijk testamentvan Kassaar- verrassend veelop een essay warin,
in Hermans'gebmikelijke stijl,smadend of bitter wordt verhandeld

overdenietigheid van demens(p.196-198),dienseeuwige slavernij
(p.200),deschijnordediehijin dewereldaanbrengt(p.199,205);
13 Vgl.oE VREE,op.cit.
,p.734.

verderoverMarx en andere 'revolutiemakers'(p.201-204),oververkwisting (p.205) enz.Ook handeltheteerste GEHElM-fragmentuit
Denkbvur,doch nu in de vorm van een verhaal,overKassaars dubbel-

zinnigeverhouding totzijn zuster(p.62-72) een thema data1seen

rodedraad doorHermans'werkheen loopt,en datbijnaderonderzoek
zelfsa1sde bakermatvan zijn problematiek kan worden beschouwd14.
Kenmerkend is verder Kassaars idee om alle gebeurtenissen uit zijn

leven haarfijn teregistreren (Denkbaar)p.70-71;ODD,p.104)opdat
nietsaanzijnaandachtzouontsnappen enverloren gaan.Men vergelijke

ditmetdedenkbeeldendieHermansinPreambule(p.8,9,10)uiteenzet;zelfseen detaildaaruitheefthijhierletterlijk overgenomen,met
namehetfotograferenvan deeigenmaaltijden- ook alschrijftHermans
dat in Preambule niet aan zichzelf m aar aan een kelm is van hem toe

(p.10).Daarenbovenwordtdatprobleem inbeidesttlkkenmetdatvan
detijdenvooralmetdatvandetaalinverbandgebracht.Kassaarbesluit
n1.OP zekere dag zi
jn intrek tenemen l
@n 21
@
J*11eigen mond On3aldaar
toezicht te kunnen houden op all
ewoorden diehijuitspreekt(p.109).

Allesbewustregistreren,op zijn woorden en gedachten toezichthou-

den : dat betekent hetdenken en spreken aan de realiteitaanpasseny

positivistisch-lucidezijn,'nooitmeerslapen'.EenregelwaarKassaarzich
seeleenseen uitzondering op veroorlooft,wanthetoverkomthem dat

hijdriemaandenachterelkaarslaapt(p.67) eenperiodediemisschien

- al is dit slechts een gissing - niet toevallig m et de ti
jdsspanne0VCfeenkomt waarin H erm ans de roman lDenkbaar s
chreef(vgl.p.1j1),
drie maandennameli
jktoen doorhem evenm in a1sdoorKassaarcontrole

op de woorden werd geoefend en,integendeel,de vrije teugelwerd
gelaten aan denietlucide,mythescheppende,paranoïdeaspecten vanzijn
geestesleven.In ditverband vertrouwtKassaaronsin O Da??erDa?per
zijn voornemen toeom zich voortaan metbehulpvan een schrijfmachine
uitte dmkken.Hiervoorgaathijbijeen handelaarsnuffelen,waarhij

zichoverallemogelijkemodellen laatinlichten (p.102-108).Ditherinnertaan Hermans'bekendemanieom schrijfmachinesteverzamelen.
Maarwatmeeris deschrijfmachinespeeltin èn rond de roman zelf
een belangrijke rol.VoorO DapperDapper,evangelisten hagiograaf
van de - tot blinde vleermuis gedegradeerde - god Denkbaar,wordt

een machinevan reusachtigeafmetingen gebouwd,eigenlijk nog groter
dan naardemaatstaven van zijn ernorme duim behoorde (p.166-183

e.a.).Hijzelfkandieniethanteren,evenmina1shijDenkbaarswaarheid
14Vgl.Eenheid en versplintering f/
zfr hetjé,op.cit.,p.246 e.
v.
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mondeling kan verkondigen - immers,erziteen biljartbaltussen zijn

kaken klem (p.152 e.v.).Maareen andere'hagiograaf',zich uiteen
verlangennaardepersonalisatienoemende'schrijverdezes',d.i.Hermans,
kan metde schrijfmachinewè1overweg,ook alis deze ,,afmattender
dan welke maniervan schrijven,hoe dan ook'',zoalsdatin hetdoor
Hermansvertaaldemottovan Nietzschestaat.Hijkan diezelfsa1seen
muziekinstrumentbespelen,zo zeiden W jJ
*reeds,ook in de slaap of de

halfslaap in hetinleidendehoofdstukjerespectievelijk ,,degrote ver-

leider''en,ydegrotesouteneurvanhetonderbewustzijn''genoemd (oDD,
p.9).Deschrijfmachinewordtalduseenvaag symboolvoordeongecontroleerbare,halfonirische,associatieve manierwaarop Hermanszijn
Denkbaar-experimenten improviseert en aan het papier toevertrouwt.

Nietalsneo-empirisch denker (= W .F.Hermans),maara1sdromer
(= 'schrijver dezes'),oflievernog alseen op ho1geslagen schrijfmachine laatHermans zich in beide boeken 'verleiden'tot de waanzinnigste schepping ooitdoorhem bedacht.Samen metO DapperDapper,

die a1s romanpersonage letterlijk ,,uit een elektrische schrijfmachine

voortkomt''(oDD,p.9),ziethetexperimenthetdaglicht,waarbijW .F.
Hermanszijn dubbelganger'SchrijverDezes'za1vereren meteen 'Voorwoord', dat luidt: ,,Zal het geheim ontsluierd worden ?''
M ICHEL DUPUIS
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IN M ARG IN E
W EILAND EN SOUTHEY ?

EEN KANTTEKENING BIJ ZIJDERVELD
BijhetnageslachtstaatderemonstrantsepredikantPieterW eiland (17j4-1842)
meer als taalkundige bekend dan a1s theoloog.Niet zonder grond overigens:

naen kanzer en datdetaalbeschouwing van W eiland (en Siegenbeek) de eerste
helft van de negentiende eeuw heeft gedomineerd. Dat W eiland ook op be-

scheiden wijze heeft bijgedragen aan de Nederlr
andse poëzieprodudie van de

achttiende en negentiende eeuw,is een gegeven dat minder de aandacht heeft
gdrokken.
ln dit tijdschrift is er al eerderop gewezen, datW eiland in 1785 bij hd
Rotterdamse genootschap Studium Sdentiam m Genitrix een zilveren penning
wisttebehalen voorzijn gedicht,,De weg tothetware geltlk in ditleven'' Dat

dichtstuk had hijingezonden onderdeaan Pope'sEssa) on Man ontleendezinsprev : ,,virtus alone is happiness %low'' In ieder gevalvanaf 1779'washi
j
1id van genoemd genootschap nadathijin 1786 predikantte Rotterdam was
geworden,vervulde hijer diverse bestuursfuncties,die aanleiding vormden tot
het schrijven van allerleigelegenheidsgedichten.Een aantal daarvan kan men
vinden in dewerken van hetgenootschap,waarhijverscheidenevan die verzen
-

ondedekende llltcLy,P.W .''1.

Ook A.Zijderveld komtin zijn studieDeromance?oëziein N oord-N ederland
-/z 1780 1ot 1830 te spreken over een aspectvan de dichterli
jke adiviteitvan
Pieter W eiland.N aar aanleiding van de romance ,,De Rots der Gelieven''>in

1803opgenomen indeAlmanakvan Vernup en iwazzl2eneveneensafgednlkt
in de Almanà derMuse'
n en Gratiën van 18163,merkthijop:,,De dichter
teekent zich in 1803 P.
w . en in 1816 enkel w. M isschien is dit PIETER
w EILAND''. 4 I
k

meen, dat Zijderveld gelijk heeft. Deze zelfde romance is
namelijkooktevindeninhetvierdedeelvande K rkenvan Studium kientinnlm
1 Zie mijn yypieter W eiland (1754-1842) en de dichtgenxtschappen''.SpL 20 (1978),
64-66.

2Almanak lwr Vernujten 5'w>J.Amsterdam 1803,p.99-102.
3 Almanak A r Musen en Gratiën,J,r Vr
iendschap,Liefdeen Kunstg,f
z7##.Amsterdam

1816,p.63-67.
4 A.

ZIJDERVELD,De F//
/J/f'
EAF/JZV in Noord-Nederland 1'= 7780 tot 1830. Amsterdam

191j,p. 250.

Genitrix,datin 1796 te Rotterdam verscheen 5.Ook daar is de ondertekening :
P.5C.)>.

Zijderveld vervolgtdan met een opmerking over de oorspronkelijltheid van
deromance:,,ln geen van beidegevallen wordthetoorspronkelijkevermeld en
toch isdeze rom ance een bewerking van Tbe Lover's Rock van soUTHEY''.Deze

verwi
jzing naar het Engelskwam me interessantvoor,temeer daar ik ook in
grammaticis een dergelijke afhaA elijkheid van een Engelstalig origineel heb
kunnen aantonen 6.
Een bewerking, en

geen vertaling,zo noemt Zijderveld deze Nederlandse
versie,wanthijsignaleertopvallende verschillen.A1s men die verschillen wat
nadergaatbekijken,blijktevenweldat ,,The Lover'sRœk''in 1798 voor hd
eerstwerd gepubliceerd7,terwijlde y,bewerldng''van W eiland alin 1796 verscheen.Een verklaring ligtvoorde hand.Bij deherpublicatie van de romance
in 1816 tekentW eiland aan,dathij St.Florians Gonsalva zwzi Cordova ,,vrij
#evolgd''heeft8.

Jean PierreClarisde Florian (17jj-l79'
4) publiceerdein 1791 zijn Gonsalve
deCordoue,eenverhaaldatspeeltrond hetbelegvanGranada(1492).Dejonge
Spaanse held Gonsalvo,gewond bijhetredden van de Moorse prinses Zulema
-

ik geef de namen volgens de Nederlandse versie is vervoerd naar het door

de Spanjaarden belegerde Granada.W ie hij werkelijk is,houdt hij voor de
Morengeheim.Tijdenséén van hun idyllischeuitstapjeszingtdeschoneZulema
voor hem een nu we1zeertoepasselijke oude romance,die gaatover de liefde
tussen een Spaanse krijgsgevangene'en een Moorse prinses. En het is deze
romance, bij Florian ,,1e rocher des deux amans'' geheten, die W eiland in
vertaling vrij trouw volgt9. De strekking die W eiland naar het inzicht van
Zijderveld in de eerste'strofe brengt met de vraag ,,llebben niet der vorsten
dtxhtersx k een hart'' is dan ook nietmee'
r dan de vertaling van de zinsnede:
;>Filles de roin'ont-elles pas '1n cœur ?''
D e rots,van w elke de twee gelieven zich nedersto> en, wordt nog Ia Pena
deIosènamoradosgenoemd''staatbijeen Nederlandse vertaling van de Gonsalve
5 K rken van é:/ Dicbt- en Letterlievend Genootscbap, onder de spreuk : Studium
Scientiarum Genitrix.Vierde deel.Rotterdam 1796,p. 175-179.

6 Zie mijn ,,schotse Verlichting en Nederlandse grammatica W eiland en Blair''.lh

Voortgang 1,rz bet onderzoeL in de subpculteitNederlands ,ar Je Vrke Universiteit.1.

Amsterdam 1980,p.46-52.

I In de Oxford edition van de gedichten van Robert Southey (1774-1843) staat aan-

getekend : ,,First published in The Morning Post, April 18, 1798'' Zz
ie MAURICE H.

FITZGERALD,ed.,Poems ojRobertSoutbey.London etc.1909,p.629.
8 Zijderveld vermeldtdeze aantekening overigensniet.
9Men kan W eilands weergave vergelijkm met de versie die te vinden is in de

Nederlandse vertaling van FnoRlAxs werk, n1. Gonsalvo w= Cordova.Leiden 1821, p.
519-520.
10 Ik citeer hier naar Gonsalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. Tome troisième.

Paris,An VI1,p.12 (= OeuvresdeFlorian,12).

de CprJ/zg: te lezen 11.Southey laataan ,,The Lover'sRœk''een in hetSpaans
gesteld shak tekstvx rafgaan,dathem als bron heeftgediend 12.Hetis getiteld
De la Pena de 1os Enamorados''en hi
jontleenthetpnn de SpaansegeschiedschrijverJuan deMariana (1536-1624).Datook Florian M ariana'swerk kendej

iswe1zeker;dathijxk nog anderebronnen gebnaikte,iseen kwestiedieik
thans laatmsten.

De conclusie kan zijn,dat niet Southl's ,,The Lover's Rœk''modelheeft
gestan voor W eilands ,,De Rots der Gelieven'',zoalsZijderveld stelde,mnpr
Florians ,,Le rx her des deux nmans''.Southey en Florian maken beiden gebruik
van eenzelfde bron.En voor wie hetinteresseert in tegenstelling tot de droeve
aflx p in de romanceheeftFlorians Gonsalvewé1een yyhappy end''meegekregen.
J.NOORDEGRAAF

11 Gonsalvo wyw Cordova,oj de herovering van Granada ... Uh â:/ Fransch van den
pasin 1816 gedeeltelijk over.
12Opgenomen in The Poetical WSFJJ oj Robert Soutt
hey. Complete in one volume.
Paris(s.
dJ,p.651.
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BO EK BEO ORD ELIN GEN
M irakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenboscb, 1381-1603) trans-

criptie,annotatieen,inleiding van H.HENS (t),H.vAN BAVEL,DR.G.c.
M.vAN DIJCK en DRs.J.H.M.FRANTZEN.Serie geschiedkundige mono-

grafieën 'Bijdragen totde geschiedenisvan hetZuiden van Nederlmd',
XI.
II. Uitgegeven door de st
ichting Zuidelijk Historisch Contad te
Tilburg, 1978 (XXlII-726 blz.; abonnementsprijs / 62,j0 per jaar,
inclusief linnen band,verzendkosten en B.T.W .,waarvoor men alle in

een jaar uitgegeven publikaties ontvangt;hetboek is afzonderlijk verkrijgbaar,prijs/12j).
Ut ne exterae quidem nationes aut posteri
res publica orbis termnlm luce dignissimas
i#norarent''

(OthoZyliusoverhetMirakelboek,1632)
Hetvan omstreeks 1400 daterend Mi
rakelboek datbewaardwordtin een schrijn
vx r hetM ariabeeld in dekapelvan de Sint-lanskathedraalte 's-Hert
ogenbosch
en dat een van de kostbaars
te kleinoden is die eraanwezig zijn,was totvx'
r
kortnOg niethet VOON CT geweestvan een wetenschappeli
jke studie.Een fotokopie of film van het boek bestond evenmi
n,zodatbijeventuele beschadiging
deze unieke bron,een kultureelmonllment voor 's-Hertogenbosch en regio'
,die

zoveelboeiende infozmatie verschaftover de mentaliteite'
n het dagelijl
tsleven
van demiddeleeuwsemens,totaaluitdegeschiedenisweggewistzou zijn.Methet
oogop devieringin 1978van de12je'verjaardagdertemgkeernaar's-Hertogenbosch van hetwonderbeeld datin 1630 naarBm sselwasovergebracht,werd doo'
r

hetbestuurvan destichting Zidelijk Historisch Contad een team van deskundigen bijeengebrachtdataan de uitgave van hetMirakelboek zou beginnen.Het
resultaatvantweee'
n eenhalfjaarmonnikenwerk ligthierinverzorgdegrijslinnen
h nd metgoudopdnak voorons.

De tlitvoerige Inleiding die aan de eigenlijke bronnenpublik-atie voorafgaat
wi1enkeleen technischehandleiding bijdeze laatste zijn.De bewerkershebben
zichbijdebehandelingvan eenzoveelzijdig onderwerp a1shethunnedezeduidelijkebeperking gesteld.De Inleiding isdaarom ook slechtsbedoeld om datgene
watrechtstreeksmethetM irA elboek temaken heeft,toe'te lichten.Een kultuur-

historische analysevan de tijd waarop hetMirakelboek betrekking heeft,wordt
niet gegeven en de theologische achtergrond werd eveneens zeer bewust btliten
beschouwing gelaten. Dit geldt zowel voor het fenomeen ,jwonder'' als vx r
hetgegeven van deopkomsten debetekenisvan de M arialedevotiein deM iddel-

ceuwen.ln de zeven hoofdstukken die de lnleiding uitmlken worden dan we1

toegelicht:1.deuiterlijkevorm vanhethandschrift;II.degeschiedenisvande
LieveVrouw te's-Hertogenbosch ;111.de LieveVrouw te 's-Hertogenbosch tegen
de achtergrond van de literaire traditie;1V.het fenomeen bedevaart voorzover
in hetM irakelboek aanwezig ;V.de medische aspekten van de wonderverhalea
in het M irakelboek ;VI.de literaire en taalkundige aspekten van het M irakel-

boek;VII.dewijzevan uitgaveervan.Aan hetslot,voordatdeeigenlijketekst
van hetM irakelboek begint,is een stuk over hetM iddelnederlands geplaatsten

een algemeen verklarende woordenlijstvan ongeveer 120 lemmata,ditmet de
dtlidelijke bedoeling de uitgave ook voorniet-specialisten toegankelijk temaken.
Genoemdelijstisoverigensook nog eensa1sinlegvelin deboekuitgaveopgenom en.

Op dezemeerdan 120bladzijden beslnnndeInleiding volgtdan de Tekstvan
het M irakelboek zelf, uitvoerig geannoteerd. Een totaal vaa 5j0 tekstkritische

noten,een tothetmeestwezenlijke beperktehistorische annotatieen een eigen,
veldoende reeks woordverklarende noten (samen zowat 3000) werd aan elk
protocol toegevoegd. De tekst van het handschrift valt in drie delen uiteen :
1. Het M ariagedichtvan j94 versregels, dat aan de twee boeken met wonderverhalen voorafgaat en waarin o.m.zeer uitvoerig de oorsprong van het beeld

wordtverhaald :,,Ditisdat'
beghinselvan Onser Vrouwen hoe sijTsertoghenbosscheisverheven'' I1.TweedeBoek ,,Ditsijn diemirakelen die doeto'
nse
vrouwetotTsertoghenbosche.Ditisdieanderboecvanden Y rakelen ten Bosche''

(Protocolnr.1-234) 111.Derde Boek 1,Ditsijn diemirakelen die onse soete
vrouwe tsertoghenbosch doet.Ditis derde boec vanden mirakelen ten Bosche''

(Protocolnr.235-481).Aan de letterlijke weergave van de 481 in nmbtelijke
f protocollen,die globaalgenomen chronolog/sch
taalgestelde wonderverhalen oi

geordend zijn,gaattelkens een korte snmenvatting of regestvxraf,opgesteld
doorde bewerkersen kursiefgezetom duidelijk onderscheid te maken metde
tekst van hetM irakelboek.
In de zeven Bi
jlagen volgen dan respektievelijk de concordantie van demlmmers vun de protocollen in deze uitgave met de nummers ewan in het manuxript;de concordantie van hetM irakelboek met Otho Zylius'Historia miracuIorum B.M ariaeSilvaducensis)J,w ad D.GaugericiBruxellam /r,rJ/rae,Anwerpia 1632 ; de concordantie van het M ir/ elbœ k met Thomas Bernm s'D oux

troncde Wgre distillantIesmiracles de N.Dame/a MeredeDouceur /::,99-

rementex?osleJBois-le-Ducq,JJZ;JI'EgliseCatbedraledeSaintJelr,etz?iizz/e'
-

nantrejugêeJBruxellesenl'EglisedesCbanoinesReguliersdeCoberges,Bmssd
1665 een lijstvan de handen en een van de watermerken ;een lijstvan de
plaatse'
n van herkomst,metverspreidingsblf ;en tenslotteeen lijstvan de ziekten en ongeltzklcen. Informatie betreffende archivalia resp. bronnenpublikatiu

en literatuurgaatin onderhavigeeditiedeIieiding voorafin tweegelijknnmige
mbrieken.Een Index van geografische namen en persoonsnamen (nog gevolgd
dxr de curriculavitae van de snmenstellersdezer uitgave) sluithetgeheelaf,
j8

dat bovendien met een twintigtal foto's van het M iri elboek, tekstfragmenten
en watermerken eruit, een zeventiende-eeuwse gravure en het l eld van Onze
LieveVrouw van Den Bosch werd geïllustreerd.
De nu tot stand gekomen integrale uitgave van het M irakelboek,een basisstuk,bewaart en beveiligt de inhoud van een erfgoed uit het verleden,brengt

ditbezitnaardeuitdnakkelijkewensvandeBroederschap van OnzeLieveVrouw
in hd bereik van de talrijke geïnteresseerden en opent de toep ng tot nader
gespcificeerd onderzoek in de vorm vm monografieën op.velerleiterrein (historisch, taalkundig,codicologisch, literair, lexicologisch, dialektisch, filologischy

paleografisch, protocollair, topografisch, genealogisch en medisch). Daarnnnqt
iseen grotevergelijkende studie betreffende mirakelb eken die eldersin W estEuropa in deMiddeleeuwen zijn opgesteld,zeergewenst.
INGRID VAN DE WIJER

Aspirante N.F.W .O.(Afdeling
NederlandseLiteratuur- K.U.Leuven)

H.VAN KAMPEN,H.PLEIJ,B.STUMPEL,A.VENMANS en P.VRIESEMA,HetZd1

koud z#r in 'twate'
ra/J'tvriest,Den Haag,M.Nijhoff,1980,240 blz.
Prijs:57j BF.
In deze technisch gx d verzorgde en verluchte uitgave worden zeven slltltprognosticaties uitgegeven die in de zestiende eeuw vx d
r het eerst werden gednlkt.W werd totstand gebrachtdoor een twaalf leden tellende werkgroep van
de Amsterdamse universiteit. Uit deze groep werd de eindredactie gevormd,

waarvan de ledenop hettitelblad bijnamegenoemd zijn.
D e lzier uitgegeven teksten behoren tot een genre van vroege, populaire
litemtuur,waaraan tot op heden,geheelten onrœhte,zogoed a1s geen aandacht

werd besteed.Deze prognosticatiesworden hiervxrheteerstgemakkelijk txgankelijk gemaakten uitvoerig tœgelicht.Hetzijn Een scboone ende wonderfjcle?rognosticatievansloctoorsUlens?iegbelscalculatie (lj60),#ePronstelcl/g
vanmeesterMalfusKnollebol (1j6Oof61),JeVremde?renosticatiën doorHerryAel
warich Voirstel(1j27 of28),Dieseervreemde ...?rognosticatie by mi,âeerSorgheloos van Kommerkercke (ca.1540 ?),de Pronosti@

cdtles by Tugrobel (1j45 of44),deNieuwe ?rognosticatie Gbecalculeert
by m.Lieripe alias Gbeldeloos (1j61),en de Prognosticatie by meester
Hongberenborcbtvan Commerkerken (ca.1j62?).De eerstetweezijn op rijmy
de overige in proza,watdeafwijldng van dechronologischevolgordeverklaart,
waarin de teksten geschiktwerden.

Aan elke afzonderlijke tekst gaat een korte inleiding voomf,waarin wordt
ingegaan op materiële en inhoudelijke kenmerken,voor zover die niet in de
algemene inleiding ofin deuitvoerigeaantekeningen tersprake worden gebracht.
$9

In de algemene inleiding, waarmee het boek aanvangt, vragen de auteurs
achtereenvolgens de aandachtvoor de astrologie a1s koopwaar en voor de spotprognosticatie als e'
en literair genre.
Volgens de auteur ontstond een grote verscheidenheid aan vx rspeltechnieken
als gevolg van de in de twaalfde eeuw te situeren stamsverheffing van de
astrologie.Deze astrologie of astronomie - het huidig onderscheid maakte men
n0g id werd tx n een eerbiedwaardige wetenschap, wat een sterke professionalisering tot gevolg laad.Pas met de uitvinding van de dnakkunst zullen
de astrologen zich weertoteen brederpubliek richten.
Onderl
rxsen waren talloze volkse voorspeltechnieken ontstaan, waarvan hier
een beknopt overzicht wordtgegeven.Ze werden ontwikkeld,zo lezen we,om
het 'gat'te vullen dat door hetwegvallen van de populaire Mtrologische voorspellingen was ontstaan.Deze simplistische voorstelling van zaken houdt echter
geen rekening met het feit dat de meeste van deze technieken reeds uit de

Oudheid bekend zijn,zodatin vele gevallen een ononderbroken traditie moet
Nzorden aangenomen.
W anneer in de zestiende eeuw de populariteit van de astrologie toeneemt,
verhoogtx k de kritiek die resulteert in weinig hoogstam de polemieken onder
vakgenoten.Deze twisten gelden echter niet de basisprincipes van de astrologie,

hetzijn veeleerscheldpartijen tussen collega's,waarbijzeelkaarvan onbekwaamheid of foute vakbeoefening beschuldigen. De 'serieuze' prognosticaties, die
vx ralte Antwerpen voor de binnenlandse,maarook,in vero ing dan,voor de
buitealandse markt werden gedrukt,worden,in stmctuur en opzet,in de parodieën getrouw nagevolgd.
Devorm waarin de spotprognosticaties in dmk,d.i.als'leesboekjes',worden
gepresenteerd, z,o wordt in het tweede deel van de inleiding '
betoogd,laat niet
tœ op het eerste gezicht te vermoeden d'
at de oorsprong van het genre in

komische omle voordrachten o.
f dramatische voorstellingen bij middeleeuwse
volksfeesten te zoeken is.Toch herinneren de teksten en de houtsneden daaraan

'Sommige tekstgedeelten zijn alleen te begrijpen in het licht daarvan' (p.34,
mrsivering van mij).
Ditiseen hypothesedie echternietalsdusdanig,md de nodige wetenschappe-

lijke omzichtigheid,wordtvoorgesteld,maara1seen zekerheid,een onontkoombnpr feit,wordt geponeerd,niet eenma
'al maar steeds weer opnieuw.Noch de

handige presentatie noch de herhaalde affirmatie hebben mj echter kunnen
overtuigen van dejuistheid van deze stelling.
Op de titelpagina van een van de hier uitgegeven spotprognosticaties leest
men dat die werd 'Ghecalculeert op eenen rx ster'.Een rooster is een vasten-

avond attribuut,zo heethet,dus hebben we hier een verwijzing naarde oorsprong van deze tekst,de vastenavondfeesten.Erwordtnid bijgezegd dat een
roosterook buiten dekarnavaltijd e'
en gewoon alledaagsvoorwerp is.Ook niet,
en datiswe1belangrijker,datderoosterhierkan gekoze'
n zijn omdatzijn vorm
herinnertaan detabellen (cf.uurrooster,en dg1.) w/armee 'serieuze'astrologen
htm prognosticatiesberekenen (alsnietdeze roosters,dezeefemeriden,zélf (cf.
60

p.19,
) bedoeld zijn).Te'
n slotte blijktdatde geciteerde vierwoorde'
n van de
titelpaginaeigenlijk behoren toteen zin diea1svolgtverdergaat:'...roosterin
die langheweke voor Sinxten',wathetvan buiten af geponeerde verband tasse'
n
rooster en vastenavondfeesten,in de tekst zelf tegenspreekt,maar waarover me'
t
geen woord wordtgerept.
Daarde houtsneden alleontleend zijn aan oudere werken,is aan hetverband
m et de tekst niet zo zwaar te tiien.Ze zi
jn immers,zoals in vele populaire
dnlkjes,uitdezelfde tijd,in de eerste plaatsa1s decoratie bedoeld.Als dus op
een titelpagina van een spotprognosticatie een narwordtafgebeeld,steltdie niet

noodzakelijk de quasi-astroloog zélfvoor,aan wie despottekstin detitelwordt
toegeschreven.Zo staat op de titelpagina van de reeds vermelde tekst 'ghecalculeertop eenen rooster'deze houtsnede:een nar zit aan tafelmet een kan en
een bord,maar zonder rooster.Txh lezen weOP P.34 'wanneer de quasiastroloog op deplaatjesin deteksten wordtgerepresenteerda1seen zot '

Enkele bladzijden verder wordtnog eens duidelijk de hoek aangegeven van
wannlitdeze teksten hier belichtworden de gedmkte boekjes, '
bevatten een
adaptatie van gespeelde of voorgedragen teksten voor een leespubliek
(p.
37).Na een boeiende'
,maaralleen in hetkadervan degesteldehypothese ook
relevante verkenning van dramatische monologen in allerleihier nietuitgegeven

teksten,wordtgeconcludeerd datde zotmetzijn marotde centrale figuur van
het middeleeuws volksfeest is geweest. En dan wordt zonder meer overgestapt
naar de teksten.Zelfsin hun geadapteerde vorm a1sgedruktleesboek,zo wordt
daar aan toegevoegd, '
kunnen we de spotprognistaties slechtsbegrijpen uit

dézezota1squasi-astroloog'(p.45).
De
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ubulr
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:welke sporen zijn erinJeteksten zeljdied&e
hyp
oth'
e
semv
sta
eg
n'?isZe
ij
kij
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alvast slechts in een Paar van de zeven teksten

vxrhanden,n1.vooral in de twee berijmde.De reden is, steeds volgens de
auteurs,datde rijmvorm 'ze dichter bijde oorspronkelijke spelsituatie brengt'
(p. 43),iets wat mij ook al nietzo zeker lijkt (vgl.volgende alinea).De
passages die worden aangehaald kunnen mijns inziens echter alle even goed
verklaardworde'
nalspogingen vatldeauteurom zijn tekstteverlevendigen,door
een gefingeerd gesprek aan tegaan metzijn lezer,he'
m schertsend een veronderstelde reactie o,
f antwoord in demond teleggen en dan,weerin zijn eigen ro1
Zsauteur,daarop commentaarte geven,te beamen of af te keuren.

Develestoplappe'
n in een passageuitKnollebol(vr.67-81) lijken mijin de
eerste plaatsaan rijmdwang toe te schrijven te zijn (En te Paesschen,seg ick
sonderducbten / Sullen veel calveren sterven in alle ghehuchten !).A1smen
bedenkt hoe talrijk dgl. stoplappen in gedichten van allerlei aard sinds van
Maerlant zijn en hoe frekwent er door de rederijkers een beroep wordt op
gedaan,kan men moeilijk andersdan zich 'aftevragen of de acteur nietdired
incontacttreedtmethetpubliek'(p.44).Menleesthierbij'
auteur'i.pl.v.adettr
en intemreteert '
publiek'a1slezertspubliek) en de zg.referentie aan de '
oorspronkelijke spelsituatie'is verdwenen.En wanneer op vragen een antwoord
volgt,datdoorde auteuraan zijn lezer in de mond wordtgelegd,lijktmijdat
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zekergeen aanvaardbare reden om,zonder enige verdere arplmentatie,kloek te

affirmeren 'maardeze mogelijkheid moetverworpen worden'(cursivering van
mij) ls het niet veeleer de hypothese die moetverworpen worden,als die
alleen maar metdergelijke,nietof toch alleszins totaalonvoldoende,objectief
gefundeerdeargumentatieuitdeteksten zeljkan gered worden ?
Laten We echtereven deze teksten van wat naderbij bekijken.Ze zijn stuk
voor stuk bijzonder interessant, maar ook zeer moeilijk. Hier volgen enkele
op-en aanmerkingen,waarbijik mijwegens plaatsgebrek in hoofdzaak tot de
eerste twee heb beperkt.

Ulenspiegbel
onkrttid
2j. Variant op een nog heden in Vlaanderen bekend gezegde '

vergaatniet'.97.'/Jor:41grl:rdinck betekentniet:'
hetzou altemooizijn',
1.04. niet om verroecken betekent niet
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allergekst(?)',maar:'om niet (te) verrqecken',d.i.om niet(van minnepijn)
gek te worden.Ziemijn opmerking bijKnollebol28j hieronder.l12.Ich zc/z/
dattetwared'Iaetstebetekentniet:'ik eisdathetdelaatstekeergeweestis(?)',
maar:ik wou dat hethierbijbleef,n1.bijhet 'segghen',bij woorden,maar,
zœls tzit 113 blijkt,is datniet hd geval,daarop volgen nog ,,de slaghen''!

12j.tbiendejzâcz/
:zivan d'elhteschoven:'wsch.een verwijzing naarhetontduiken van deschoofrechten' isveeleereen aandtûding vm een onmogelijk iets,
een interne tegenspraak, zoals in 117 smorgens ziadr de noene, of Tugrobel

38-39.150-31.Inden âdr/
'stJ=/mendewelgbeleerdeseeresoecken /Om appelen
te lesen in allen boechen..alleen 'lesen'wordt verklaard ; welgbeleerde is hier

te begrijpen als '
zijdie een goede (wel) leere'(d.i.ladder) bezitten;boecke'
n
zijn dan deverre uithoeken van debxmknlin,waarmen alleen meteen goede
ladderbijkan komen.155.mostisgeen 'appelwijn'maarongegist dmivensap
(vgl.Knolleb
'ol 176 en vooralde aantek.bij 289).155-j.De verkoperroept

H oort most! 134 wordt aan iemand die dit hoort, in de mond gelegd
13j is de kommentur van de auteur: wie de most koopt, wdende dat dit

vrouwenlostis,werptgraageen spieringinhetwaterom een kébeljauw tevangen,
m.a.w.spendeertgraag een paar centen in de hoop daarmee van vrouwen ruime
vergoedingin naturatekrijgen.148-49.Dezeregelsbehoren ook tothet recept

daarop wijzen de inhoud,de binnenrijmen (nere were en Alexander ander)
en vooralhettœh we1opvzlende niet-rijmen van were metanderin de verm
waarin de verzen nu gednakt staan.Het nep-recept zou dan uit 8 vv. bestaan,

waarvan de eerste vieromarmend,de laatste vierpaarsgewijs rijm hebben.De
leere van Alexander lijktmijeen mogelijke verwijzing naarde gezondheidsleer
voor de vierseizoenen die dx rAristoteles voor Alexmder de Grote'zou zijn

opgesteld (zie mijn y,Berijmde Middelnederlandse Gezondheidleer '
alsod Aristoteles Alexm der oversonde''' Versl.en M ed.Kon.H.
f'
W .N ed.2Qa/- en Lett.
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(l97j),7j).ljl.hinckelenwordtverldaard a1s'hinken,mmnk lopen;hierook
in zedelijkezin';maarditdoetJan Pockaertzô a1,ook in zedelijkezin,daartoe
heefthijhetwonderlijk nep-receptnietnodig.Bedoeld isdatdeuitwerlting van
ditreceptzô grootza1zijn,datde zich metmoeite voortbewegende Jan,door
hetgebruik ervan nog zou kunnen gaan hinkelen, d.w.z.met de kinderen aaa

het hinkelspeldeelnemen,waarbijmen,zoals bekend,op één been moeiteloos
rondhuppelt (W NT). 172. gbedrals wellicht zetfout vx r gbedruys, d.i.
(oorlogslgedmis, mmoer, een bet. die uitstekend past bij Martis' o??ositie
(Mars,deoorlogsgod) in dezelfde regelen bijde?ayj'
)waarvan,alstegenstelling,in de volgende sprake is.179-80.'/Is lz/
ledli/offer//câ perIeden / sdI
:7,w:70
de onmogelijke combinatie van verleden (leden) en het op de
toekomstwijzende sdliseen persiflage van de in 'serieuze'prognosticatiesveel
voorkomendevoorspellingen van op komstzijnde xrlogen.182.blloge eigenlijk bij St.-Elooi;nauwe: nauwlettend,zorgvuldig. 191. mdken goey cbiere:
le'
kkersmullen (Fr.fairebonnechère);hetganseversdruktdan een evidentie
uit,zoals b.v. 19,
0,192 e.a.251.Of deze regel temgslaatop die welke er on-

middellijk aan voorafgaat,lijkt twijfelachtig 210 sluitook niet aan bij 209,
168 nietbij167,enz.259.dievrouwe ditisnietddehoerenwaardin',maarde
vrouw deshuizesbijwie hetmelsken Zsmeid in dienstis;pasnadatzeweggestuurd wordten daarbijhaarlaatsteloon ontvangt (M elsken,Jzferisu gbelt),
komt ze aan lager wal,bij e'
en y,hoerenwaardin''terecht. 244.Elkeen geraakt
uiteindelijk in 'tarmenhuis,maer 'twortin 'fdrinken goetbescbeet:hetgecursiveerde wordt verklaard a1s: '
m aar het is zeker dat ze er flink zullen
drinke'
n ...'. Dat zal we1 niet: in het armenhttis za1 daarvoor we1geen geld
zijn !Bedodd is het drinken is alvast een stap in de gx de richting,hetleidt
(bescbeet.recht,voorwaarde) daarheen. 267.den H oyaert:is te Gentgelegçn

in de onmiddellijke nabijheid van de Gras- en de Koornlei, waar de md
binnenschepen tot daar gebrachte vrachten inderdaad op wagens werden over-

geladen.De gesuggereerde bijgedachte aan hethxiwagen-motief lijktmijdan
xk vergezœht.282.cloeckelhk betekenthierwe1'
moedig'(cf.boeJr u zc#/
kqjt ojt bast in 284) en niet 'verstandig' hanssen: cf. domme Hans, of
hansworst.

Knollebol

9,
9.
-100.En,a/J ander doen om e'
en verscboonen,( Hantvan den teerlinck,

op âlsaIuboonen/Ofbidemarotis'diehierdoordezotwordtaang- ezen',
lijktmijnietzozekeralsdeauteursmenen.Ishinietdenteerlinckzelf?Volgens
Kiliaen kan ditwx rd inderdaad het'mannelijk lid'aanduiden,maarlevertde
gewone * .de teerling uit en als symbool van het ernaar genoemde spel geen
goede zin op ? De waarschuwing is dan zeker niet 'tegen onanie',mnxr tegen

hetkansspel.Zelfs als anderen hetalsvermaak,'voor de lol'spelen,voor jou
geldtde regel:begin ernietnan,zonietkom je erdx rin schade en schmde.
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131.sullenten zonderlinge gesyncopeerde vorm,maar er is geen aantekening :
men verwacht sullent. 191.Sodat â/ in J'/zziiaf'
â/ moeten comen JJ/.Volgens

de aantek.bij19O zou 'oudevrouwen'onderwerp zijn hoe verklaartmen dan
bien hetenk.sa1?Mijlijkt de plaats corrupt voor:Sodatsi comen a'/;
zonder emendering kan hi alleen y,den edelen Heyn''uitv. 188 zijn maar dan
wordtdeverklaring van 189 moeilijk.2j2.ontbi
jten:nietverklaard;hetiseen
spellingvariant van ontbeiden, vertoeven, zich ophouden. 2jj. soetmelch met

wittebrood slabben een verklaring dieuitsluitend ,,overdrachtelijk''isen dan
nog Zleen maar hetzoeken naar sex-verbanden lijktsomseen obsessie - a1s
'
hetminnespelbedrijven',iszekerop zijn minsteenzijdig:de '
nichtkens'lopen
'
na den Rolwagen'diegelegen blijkttezijn achter 'SpaengjensHof'.De R.en
S.H.zijn wellicht twee herbergen,één ervan kan ook een bordeel zijn,maar
zekernietbeide.Trouwenshetcopuleren komtimmerspasna hetslabben (het
Trijntje nahetwijntje) en
' gebeuztop andere plaatsen (cf.2j7).285.nietom
v
e
r
k
l
a
a
r
d
a
1
s
'de allerfraaiste'(zonder vraagteken),met verwijzing
verjraele'
n
naar Ulens?ieghel 104,waar echter we'
leen vraagteken toegevoegd wordt.Uit

dekontekstblijktdezeverldaringhelemaalonjuisttezijn:nietom verfraeyen /
En is'tA/den'wfjngaertwe1isghelaeyen betekentnatuurlijk nietom erfraaier
uitte zien is het datde wijngaard zo (met dmiventrossen) is beladen. 289.
leckeren most ditisgeen '
appelwijn',maar ongegistdmivensap,zoalshieruit
de kontekstduidelijk blijkt (zieook 298 en vgl.Ulens?iegbel133).296.(met
eten en drinken) maectmen Jaz;oock moet:deverklaring 'spantmen zich dan
ook in'isnietovertuigend (ook alwegenshetvoorz.meti.
pl.v.om4;ismoet
cormptvoor bloet of bdekent moe; maken nietveeleer sterkte,kracht vergaren

(om dewinterdoortekomen)? 297.mis?elen overden D/cJwor?en de
gegeven verklaring 'e'
rkwistig meeomspringen,erveelvan eten'lijktmogelijk,
maardeverwijzing naarde Cock en Teirlinck,Kinders?elen Kinderlust is
misleidend,daarhierwé1van mispelen,maarniétvan 'werpen'ofvan een 'balk'
gesproken wordt. 309-10.Een variant van hd bekende gezegde: 'de ledigheid

ishetoorkussen van de duivel' 311.y//is 'tslecbt:'/ (het) refereertaan.hd
nietuitgednakte,maarlogisch we1onderverstanewoord 'boekje'of 'dnlkwerkje'.
313. gheraect: verklaard als '
getroffen' hier we1 'vx r mekaar gebracht, tot
een goed einde gebracht'.

Vxrdeoverigetekstenbeperk ik mijtotœn minimum.
Aelwyich

8.Hennen C/F/:J:'Hennen'wordt'wrsch.verwijzing naarde figutlr van de
hennentaster'genoemd.T* isHennen een gewoneBrabantse voornaam (zoals
b.v.in Hennen van M erchtenen,de auteur van de Brabantse kroniek ;ook al

een bennentkter?).148.ra?en:houtrapen,sprokkelen.
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Sorgheloos
Sorgbeloos
42
. u
uut
dye we
wege
het
maar
de weg,
42.
ut d)e
ge::niet
niet `uit
'uit he
t rraam,
aam,op
opstraat',
straat',ma
ar::uit
uit de
weg,buiten
buiten
51-2
waarom
er
hier
`blijkhandbereik, vermits buiten gebruik in de zomertijd .

handbereik,vermitsbuiten gebmik in dezomertijd.j1-2 waarom erhier 'blijkbaar'(?) weer '
erotischeimplicaties'bijhoren en waarom men in de Antwerpse
openbare weeginstelling 'blijkbaar terecht kon voor sex'ismijhelaas niet ge-

baar' ( ?) weer `erotische implicaties' bijhoren en waarom men in de Antwerpse
openbare weeginstelling `blijkbaar terecht kon voor sex' is mij helaas niet gebleken
betekent
maar
. Da
Datt Wage
bleken.
Jo gtzweeginstelling
weeginstelling be
tekent en
en niet
niet alleen
alleen ma
arhet
hetzodiakteken
zodiakteken

Libra is,zou afte leiden zijn uit 175;bijhetopslaan van ditversechterziet
men datIFQ: daartoch alsaanduiding van Librawordtverklaard,zijhetdan

Libra is, zou of to leiden zijn uit 173 ; bij het opslaan van dit vers echter ziet
men dat Wage daar toch als aanduiding van Libra wordt verklaard, zij het dan
met
gehouden,
`erotische
implicaties'
52-35.
. A1
Alss
metdedeheel
'heelvaag
vaag
gehoudeniet
n,nigeexpliciteerde
etgeëxpliciteerde
'erotische
implicaties'..j2die planet=en die . . . geselscap houden wordt dit, ik zou haast zeggen, onver-

die ?/azie/,
er alle geselsca? bouden wordt dit,ik zou haastzeggen,onvermijdelijk,een 'toespeling op sex'genoemd.Maaralsmen in j4-jj echtin actie

mijdelijk, een `toespeling op sex' genoemd . Maar als men in 54-55 echt in ache
treedt
en veel
is
dit
gewoon
een
treedten
veelssonen
onen met
meteenre
eenredochter
docbtermakers
maken gaat,
gaat,i
s di
tge
woo'
n . ., e
e'
n `uitdr.
'uitdr.
met
. Dasaert
oak
metonzekere
onzekerebetekenis'
betekenis'! !135
15j.
Dasaertkomt
komtals
alspseudo-autoriteit
pseudo-autoriteit o
ok voor
voorinin
Dat Huys der Fortunen (15 31) .

DatHuysderFortunen (1j51).
Lieri?e

Lieripe

. Borsbeke
tekst
isi
72
72.
Borsbeke::gezien
gezien de
deGentse
Gentseoorsprong
oorsprongvan
vandeze
deze
tekst
shier
hierwel
we1niet
nid een
een
plaats `bij Antwerpen', maar de aldus genoemde gemeente in Oost-Vlaanderen
bedoeld . 186 . m=efraperr zijn geen `beerputruimers' maar mestrapers (vgl . Sorgheloos aantek . bij 193) . De bekendheid van de auteur met Gentse toponiemen

plaats 'bijAntwerpen',mnsrde aldusgenœmde gemeente in Oost-vlaanderen
bedoeld.186.mesra?erszijn geen '
beerputM mers'mnarmestrapers(vgl.SorgbeIoos aantek.bij 195).De bekendheid van de autetlr met Gentse toponiemen
(Muyepoorte,
ene
toestanden
(Muyepoorte,Gentbrugge)
Gentbrugge)
n
toestanden(swaendragers)
(swaendragersblijkt
)blijktoak
ookuituit245-48
24j-48:

hier
Never
hier wordt
wordtSt.
St.Niclaes
Niclaes genoemd
genoemdininverband
verband met
met maechden
maecbden die,
die, l
iever dan
dantot
tot
deze heilige hun toevlucht to nemen, in de doncker steke, bij haerlieder nichte

deze heiligehun toevluchttenemen,in dedonckersteke,bijbaerlieder nicbte
om raadgaan.Bijdonckersteke wordtemendering totsttken gesuggereerd met

om raad gaan . Bij doncker steke wordt emendering tot steken gesuggereerd met
'
wsch
. dubbelzinnige
erentie
activiteiten'
Bedoeld
wsch.
dubbelzinnigerefref
erentieaan
aansexuele
sexuele
activiteiten'. Be
doeld is
is de
de DonkerDonkerstege, (steke = ftege), een smal straatje dat to Gent in de onmiddellijke omgeving
geving van
vandedeSint-Niklaaskerk
Sint-Niklaaskerkgelegen
gelegenisis.. Deze
Deze buurt
buurt was
wastrouwens
trouwens in
in de
de
zestiende eeuw wegens de talrijke ontuchthuizen berucht (A . Van Werveke, „De
lichte Vrouwen en hunne woonplaats to Gent", Volkskunde 13 (1900-01), 100) .
1k
Ik heb
heb sterk
sterk de
de indruk
indruk dat
datover
over de
de Gentse
Gentseoorsprong
oorsprong van deze tekst en over
de mogelijke implicaties daarvan, het laatste woord nog niet is gezegd .

stege, (steke = stege),een smalstraatje datte Gentin de o'
nmiddellijke omzestiendeeeuw wegensdetalrijkeontuchthuizen bemcht(A.Van W erveke,,,De
lichteVrouwen en hunnewoonplaatsteGent'',Volkskunde 15 (19.
00-01),100).
demogelijkeimplicatiesdaarvan,hetlaatste woord nog ni
va
en
ti
d
seg
zeze
tg
ek
d.
sten over

Vermelden
nog dat het werk wordt afgerond met een aantal bijvoegsels,
Vermeldenwewe
een
algemene
bibliograf
een algvmene
ie, een lij st van termen en een uitgebreid en zeer nuttig
glossarium.
glossarium .
Besluit
Besluit:: de
dehier
hierherdrukte
herdmkteteksten
teksten enendedeuitvoerige,
uitvoerige,maar
maartoch
tochkritisch
kritischtote

nog dathetwerk wordtafgerond meteen aantalbijvoegsels,
bibliografie,e'
en lijstvan termen en een uitgebreid en zeernuttig

gebruiken aantekeningen, zijn he
het
waardevolle
van
. W
Wat
t wa
ardevolle deel
deel va
n dit
dit werk
werk.
at hun
hun
vermeende
unctie
en
warden
verm eendef fundi
ee
n oorsprong
oorsprongbetref
betreftt,
, wo
rden deze
dezeechter
echtergesitueerd
gesitueerd en
en
geinterpreteerd
binnen
Hoe boeiend
geïnterpreteerd bi
nnen een
eena apriori
priorigeponeerde
geponeerderelatie
relatie..Hoe
boeiend en
en handig
handig
die oak gepresenteerd wordt, de wetenschappelijke ernst van het boek als geheel,
wordt
minder
wordter
erniet
nietmi
nderdoor
doorgeschaad
geschaad.
.

bruiken aantekeningen,zijn

dieook gepresenteerd wordt,dewdenschappelijkeernstvan hetboek alsgeheel,
w.
. BRAEKMAN
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IIEVEN RENS,Genres :; het ernstige RenaissvmcetoneelJ:rN ederlanden tot
1625.Verslag van een onderzoek,metmedewerking van G.vAx EEMEREN.

Uitg.Heideland-orbisn.v.,Hasselt1977.- 257 blz.Prijs:z.
ijo BF.

Op 15 januari 1964 voerde W .A.P.Smit in de Koninklijke Nederlandse
Akademie van W etenschappen het woord over het Nederlandse Renaissance-

toneel,dathijzag a1seen uitdaging aan onzelitteramurhistorici.Hijzetteuiteen
hoeveelernog onderzxhtmoetworden ondanksW orp en Te W inkel,en stelde

een lijstje op van 14 vragen,dievoorieder in aanmerking komend toneelsfalk
('tot 1620') beantwoord zouden moeten worden ten einde inzichtte geven in
hetgeen ons Renaissancedrama kenmerkt. Voor j stukken uit deze periode en
4 latere beantwoordde hi
j de vragen alvastzelf,en hijbeslootmethet?ium

votum,dateen onderzoeker 'in de gelegenheid (zou) worden gesteld zich gedurende enkele jaren, liefst met een tweetal medewerkers, volledig aan de
ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandse Renzssance-toneel te wijden'1.
W eweten allen dathetwonderzich,mededank zijdeBelgischeUniversitaire
Stichting en de UFSIA,heeft kunnen voltrekken,en datprofessor Rens en drs.
van Eemeren almeermalen in lezing of artikelgettzigd hebben van de voortgang
van hetonderzœk.In hun eerste verslag in boekvorm,- hun studiewordtvoort-

gezet,- zdten zijuiteen hoe zij het speurwerk hebben ingericht eI
A wat hun
bevindingen waren.Htm verantwx rding isheelnauwgezet,e'
n bijdegewichLige
opdrachtzonoodzakelijk,datderecensentbladzijnabladzijvan sommigehoofdstukken zou willen aanhalen
' om te laten zien hoe konsciëntieus de zaak is aan-

gepakt.Ik zalpogen,zo beknoptmogelijk-een indnaktegeven van hetwerk.
Hoofdstuk 1 zet uiteen,op welke gronden die 116 'ernstige dram atische tek-

sten'van vx r 162j (inplaats van 1620) zijn gekozen. Om hd ouderwetse
rederijkersdrama uitte sluiten,hebben de onderzoekerszeven vxrwaarden gesteld,zoals indeling in bedrijven,koor,alexandrijnen;stukken van voor 1601
rnoeten aan tcee van de voorwaarden voldoen,jongere aan drie.De chronol
ogische li
jstvan behandelde stul
tken,dievolgt,introduceertdekodewaarmee elk
drama verder wordt aangeduid inplaats van metzi
jn titel achter de kursieve
naana van de auteur Nzordt tenzi
jvan hem maar één stuk behandeld wordt
hd rangnllmmer toegevoegd dat aan het drama toekomt in de chronologische

ordevanzijnopgenomenwerken.DeComedievanLiejenLeedtheetdusdoende
Coornbert2,deBattaejscbeVriendens?iegbelwordtKolm 1,Reden-vreucbtder
JF#J:r'in âaer K l-lust kortweg Venator.Hierom zalzelfs wie redelijk in de
stof thuis is,het boek niet met genoegen kunnen bestuderen zonder b.v. een
kopie van hetalfabetische register op blz.227-234.

Hx fdsfuk 2 verfijnten verlengtde vragenlijstvan prof.Smitenigszins,op
grond van de txpassing van zijn werkprogram op zo uiteenlopende teksten.
1w.

A. P. SMIT, Het Nederlandse Renaissance-toneel WJ probleem en /=J voor de

literatuur-historie (Ae#. KA, Lett., N.
R. XXVII, nr. 4, pp. 167-210), Amst. 1964.
HerdruktJn w.A.P.SMIT,Twaalf studies,Zwolle 19.
68;de aanhaling aldaarop blz.39.
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Hetisbxiend,zo a1s d.
eonderzoekersgeworsteld hebben meteenvx dig schijnendekeuzen en vragen:exitusfelix ofinfelix ?wanneerisietseen kx r?zijn
bepaalde hx fdpersonen 'reges,principes'?is de gekozen dichtvorm,of afwisse-

ling daarin,van belang ?wanneerisidseen 'bijmengselvan andere aard'?De
stoftypen van Smit's vraag A2,zoals 'klassiekt-mythologisch), (legendarisch-)
historisch,bijbels',dienen wegens het vxrkomen van enkele Elcberllc-zchtige
stukken te worden aangevdd metwatnu 'algemeen-menselijk'genoemd wordt.
Devraag C5 '
treden erallegorische figuren op ?'blijkt nietafdoende te zijn,
pnngezien dathetgevalkan zijn zonder dat,zoalshd in een nu toegevoegde
vraag heet, 'de stof geheel of gedeeltelijk azegorisch voorgesteld'wordt. In
hoofdstuk 3 vinden we nog veelmeer over die worstelingen.M oetiedere fabttla

diebij Ovidius temg te vinden is,totde klassiek-mythologische stof gerekend
worden ? En een anekdote ttitValeriusM aximus totde historische ? Het neemt

j
1/2 pagina om een gedragslijn te bej
oalen voor de keus tussen 'ab ovo'en
'
mediis in rebus'(59-44),en evenveelwaarhetoveraanwezi
gheid o'
fontbreken
vaneenheid van handeling gaat(j2-j8).
Hoofdstuk 4geeftde'indelingskarakteristieken'van alle 116 shlkken.(Ge1ukkig staat deze keer achter de kode van e1k stuk de titel,methet jaartalvan
eerstevertoning o'
fverschijning ofbeide.)Van de j drama'suitdebehandelde
periode die x k door Smitzijn geanalyzeerd,kunnen we zijn karakteristieken
dus vergelijken met de nieuwe.Dan blijken de pastorale scènes van Granida
verhuisd van de rubriek A ('stof en algemene opzet') naar B' ('
uitwerking'),
sinnekensscènes'
me
t
v
e
r
wi
j
z
i
n
g
n
a
a
r
d
e
pa
r
a
g
ma
f
v
a
n
h
o
o
f
d
s
t
u
l
t
3
wa
a
r
i
n
'
minderemanstonelen'en ook 'pastorale gedeelten'gerekend worden tot 'afwijkingen van eenheid van tx n'(j0);andersdan Snét,kennen de Schr.hetshlk
œnheid van plaats toe, nnngezien 'nadat Tisiphernes de gelieven gered heeft,

h'
d helegezelschap spoedigbijdekoning (is)'(j9-60).ln AcbillesenPolyxena,
Roddrick ende Alpbonsus en Rodenburg's Rodomonten Isabella hed het begin

nu niet,zoals bijSmit,'
ab ovo',maar'vatbaarvxrverschillende interpretatie'
(toegelichtop blz.42-45).In hetlaatstesfuktrofSmit'geen eigenlijkekomiKhe
scènes'aan,en hijverantwoordde dataan de voetvan de bladzij;de nieuwe
onderzoekers kunnen voor dit geval op grond van blz. j0-j2 gebruik maken

van de mbriek 'minderemanstonelen'(90).
In hx fdshzk j schetsen de Schr.een chronologische ontwikkeling.Ze verdelen

hd onderzœhte tijdvak in vier 'subperioden' I vö6r 1600,11 1600-1609,IIl
1610-1619, IV 1620-162j. (In een boek over spelen moet de lezer aan de
afkorting Sp vxr 'subperiode'we1even wennen.) Uitde statistische gegevens
is allerleite halen.B.v.datde aanduiding van deze ernstige spelen op hettitel-

blad of in de voorrede a1s'treurspel'toeneemtvan 10% in 11tot66,6% in
lV,te- ijl'comedie'dnlrentegen in Ibegintmet57,2% en in IlI en IV niet
meervxrkomt.In devmchtbare subperiode lII (61bewaard gebleven dmma's,
tegen 14 uit1,20uit11en 21uitlV) zijn alle 'stoffen'vertegenwoordigd,maar
in Iontbreken b.v.'romanesk' (datbijSmit 'novellistisch'hed),hettype dat
in II-IV de hoogste percentages oplevert, en 'klassiek-mythologirh', dat in de

67

andereredelijk totgoedvertegenwoordigdis.De (slechts) 16stukken die '
mediis

in rebus'beginnen,horen op Numa//r:Am?tswelgeringbena tot1IIen lV.
De beide door de Schr. onderscheiden typen 'exitus infelix' nemen toe van

7,1% in 1 (datiséén stuk,namelijk Troers?elvan Coornhert) tot71,j% in
IV.Hetvijftalbedrijven neemtonregelmatig toe,dekeuze van 'reges,principes'
als hoofdpersonen in II-IV regelmatig.'Allegorische figuren'in de hoofdrollen

nemen af van 64,5% (vooralbijgedragen door Coornhert) in 1 to'
t 0 in lV.
'Sinnekensscènes'ontbrekenin IV,'pastoralescènes'verschijnenpasmetGranida.
De drie eenheden komen niet mooiuit de bus: 'de tenvolle gereziseerde e'
en-

heid van hmdeling' (14j) levert een x gst van 2 sfukken op, aamelijk de
I?bigenia van Coste'
r en de Amsteldamscbe Hecuba (waarvoor de verdienste
Seneca en nietzozeer Vondel toekomt);eenheid van tijd,met een tolerantie
totdriedmelen (zieblz.j8),vertonen 25stukken (21,j%) hetaantalvan 37
met eenheid van plaats wordt alleen bereikt a1s men in aansl
uiting bij Smit
genoegen neemtmet'betrekkelijkeeeaheid'(zieblz.j9'
).A1ser tmin ofmeer)
eenheid van handeling is,gaatdie '
nagenoeg altijd gepaard met beide andere
eenheden' (1j0).Nid verbazend is de uitkomst dat de alexandrijn a1s voornaamsteversvorm in hetstuk ontbreektin Ien toeneemttot81% in IV,terwijl
het '
vrije heffingsvers'afneemtvan I naar 11 en ontbreektin IIIen lV.Ook
h
e
t
g
ebruik van koren (met een belangwekkende exc'ursus op blz. 15j-158),
'
g
e
we
l
d op de scène' 'bovennatuurlijke elementen', allegorische figuren' en
'
vertoningen' (men denke b.
v.aan de Mis in Griane IV) wordt stelselmatig
geanalyzeerd.Opvallend is de toeneming van geweldscènes:in I i
n 55,7% ,in
11in 70%,in IIIin 72,1%,in IV in 8j,7% van de drama's;deSchr.zoeken
een verklaring in 'de verslechtering van hetbinnenlandsepolitiekeklimaat',maar
verwachten meer zekerheid daarover 'wnnnéer ook het drama uit de eerste be-

windsjaren van Frederik Hendrik onderzœhtza1zijn'(1jj).
ln hx fdstuk 6 tenslotte doen de Schr.de stap 'naar een nieuwe genologische
indeling'. Ze voorzien e1k van de 17 kenmerken, die de antwx rden vormen

op de gewijzigde vragenlijst,van een cijfer, '
waarbij in principe 1 het meest
archaïscheen 9hetmeestklassieke (classiciserende)verschijnselaanduidt'(166).
Vervolgens worden de kenmerken '
in historisch-genologisch perspedief' nog
eens geordend in 7 graden van 'archaïsch'via 'Proto-'en 'algemeen-renaissancistisch'tot 'klassiek of classiciserend' (168-169).Dit levert voor clk shzk dtls

Ovendien 17maZ een van decijfers1-7 op.Van dezeworden er4 Zs'renaissancistisch'snmengenomen en tegenover de 'archaïstische'gesteld. Dan blijkt
b.v.hetLoterls?elvan Van Hout 2 renzssancistische kenmerken te hebben en
6archaïstische,hetkrijgtdaarom a1s'
index van moderniteit'2/6,terwijlAcbilles
en Polyxena hettot 11/0 brengt,en Paldmedes en de Amstelddmsche Hecuba
beide tot 15/0.Een oppositie '
vrij'tegenover 'klassiek'ten slotte berust op de
af-dan we1aanwezigheid van de 'eenheden',hetaantalbedrijven,koore.d.De
vier zojuistgenoemde spelen blijken een laieruitafgeleide 'beregelingsindex'te
hebben van resp.1/1,4/0,7/0 en nogmaals 7/0.Een 'chronologische lijstvan
de spelen'(177-180) geeftin tabellen detweemaal17 cijfers (van 1-9 en van
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1
-7) voor de antwoorden op de vragenlijst en voorts de beide indices van
'

moderniteit' en van 'beregeling'. Vervolgens worden de spelen gerangschikt

volgens deindex van moderniteit,van 14/0 tot2/6,en binnen dezelfde index
weervolgens die van beregeling.ln een grafische voorstelling worden de indices

resp.op dey-asen op dex-asuitgezeten op desnijptmten dedrama'saangegeven
mettekentjesdiedeexitusen destofbeduiden.Hetisnietverrassend datmen
twee shzkken van Coornhert links beneden terugvindt, we1 O eiend dat vier
treurspelen van Samuel Coster de rechter bovenhoek vormen,waar ze naar de

l
trx n worden gestoken doordeSo?bonisbavan Van derEembd,deAiax en de
Procrisvan Snouckaertvan Schauwenburg,drie stukke'
n van Vondelen twee van

Hooft(181-186).
UitditZles volgtde 'nieuwe genologi
scheindeling'(187-196),die 14 genres
onderscheidt. Hie>an worden er 2 vertegenwoordigd door één stuk, 2 door

twee,en 1doordrie van de 116 bewaard geblevene.Vruchtbaarder genre'
szijn
ik verwaarloos overzienbaarheidshalve de splitsing in subgenres 'renaissancistixhe, maar niet-klassieke romaneske spelen' (24, vooral van Rodenburg),
-

'
klassieketreurspelen zonder de eenheden'(17,waaronder j van Van Nieuwelandt,3 van Duym,en 3 van Hooft,Granida inkluis),'archaïsche allegorische
spelen' (16, de helft geleverd door Coornhert), 'aristotelisch-klassieke treurspelen'(15,waarbij4 van Coster,5van Vondel,2van Hooft) en 'exemplarischanecdotische spelen met klassieke tendens' (11,bijna de helft afkomstig van
Duym). (Voor didaktische doeleinden zou het praktisch zijn, die lange en
abstrakte l namingen te vervangen door zulke als 'Rodenburg-stukken'of 'type

Ariadne'of'Spiegelboeckspelen').
Een slotparagraaf, de voorlopige konkluzies uit het onderzoek trekkend, ver-

schilt bijna schokkend van wat vooraf is gegaan.Nu gee'
n getallen meer,op
één geval na.Op een alinea over het zinnespel, een over het schooldrama en
een overde buitenlandse voorbeelden,volgteen overzichtvan de ontwikkelingsstadia van ons Renaissance-dramo.D e lezer voelt zich in e'
en ander klim aat, er

worden lijnen getrokken, invloeden aangenomen, waarderingen uitgesproken.
Anderhalve pagina over Duym, die met zijn bewerking van de Troades een
beslissende s'
tap heette hebben gezd.Pascba en Roddrich ende Al?bonsus vormen 'Hooftseerste oogst'.Coster ismisschien 'een enigszins verschetude natuur',

theoretisch verdedigervan deklassicistischeeisen,maarmetzijn 'ongebreidelde,
volkse, barokke verbeeldingskracht' telkens daartegen zoi
ndigend. In het 'onbe-

twistbaar theatraal vakmanschap'van Rodenburg 'zat weinig diepte', en zijn
Nederlands is zo 'ongrammaticaal',datje 'voorheruitgavevan gelijk welk van
zijn werken temgschrikt' 'Alles snmen geloven we toch dat er een grens rond
1620 ligt.De verschijnselen diewe to'
t162j kunnen waarnemen,lijken verder
door te lopen,we weten nog niettothoever in de eeuw.'

In hetlaatstecitaatschuilteen stilzwijgend saluutaan descherpeblik varlde
Utrechtse initiatorvan hetonderzoek,voorwie hetee'
n unieke voldoening moet
pl
a
n
ni
e
t
Zl
e
e
n
ge
hoor
he
e
f
t
ge
vonde
n,
maar zo voorbeeldig is
zijn dat zijn
uitgevoerd indnlkwekkend door de bibliografische voorbereiding,hetdenkwerk
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en de punktuele verantwoording. Een grete geruststelling is het, dat nu de
volgende periode onder handen is genomen.'M isschien',zo'besluiten de onderzoekers met het oog daarop, 'komt er toch wat meer reliëf in de meanvlakte

dietotnogtoedeeenzametoppen van Vondelsdramalijktteomringen.
C. A. ZAALBERG

DO'MIEN TEN BERGHE,De hooggeleerde #/;ZoetvloeienieWf'
âl'FJdcob CJJJ.
s-Gravenhage,MartinusNijhoff,1979,279 blz.Prijs:/5j.
Voortgaand op dewatarchaïsche titel- kennelijk isdie geïnspireerd dooreen
lofdichtvan de Vlaamse dichterJan Lambrecht (1626-1690) denktde lezer
in dit boek een studie te vinden over de grondslagen en de ontwikkelingsgang
van Cats' dichterschap, waarvan geleerdheid, helderheid en vlotheid inderdaad
deconstanteidealen zijn geweest.Maaralop blz.11 zag ik deze verwachtingshorizont ve> agen achter een mistige intentieverklaring. W at Ten Berge daar
allemaal verklaart te willen doen,zet i
k even op een rijtje.khrijverwi1 een
vernieuwde visie geven op de ,,
historische werkelijkheid van Jaco'
b Cats en zijn
o'
mgeving'' en dat voorz yyaan de hand van de autobiografie,Twee-en-tachtig-

prig leven''Datiseen respedabelen,gezie'
n desimatievan deCatssmdie,zelfs
zeer aanbevelenswaardig uita ngspunt, al past het nmbitieuze epitheton ,,vernieuwd''beter in een conclusie.Benevensde autobiografie is de auteur uiteraard

ook vanplan deanderewerken te'
bekijken ,,om te zien waterin...staaten...
ons af te vragen wat Cats ermee wil,welk persoonlijk belang er achter zou
kunnen schuilen''.Lijkthettweedelid van devraagstelling een peiling van Cats'
didactisch-moraliserend schrijverschap,voorhetderde ofisdateen explicatie
van het tweede ?

stond ik even perplex hoe mod men dat verstaan, dat

persoonlijkbelang''?Even denktmen aan Huetsyygodvreezenden moneymaker'',
maaronmiddellijk blijktdathetom psychologischebelangen zalgaan.Ten Berge
rœonsfnleertimmers drie y,krisisperioden''in hetleven van Cats,metde nadnlk-

kelijke restridie datzijn interpretatie hetresultaatisvan ,,œn persoonlijke leeservaring...zeker...watde seksuele problemen van Catsbetreft'' Hijhxptdat
@velen deogen (za1) openen voor deintri
ziJ
'
n boek ;>b1*J
gerende persoonlijkheid
die VaderCatsin werkeli
jkheid moetgeweestzijn''.
M#n leeservaring werd door deze introductie in e1k geval danig in de war
gebrnfht en onpmstig geconditioneerd. Verwarrend is inderdaad hd gemak
waarmee de autobiografie e'
n de anderewerken in hun biografisch belang worden

gelijkgeschakeld,verwarrend ook de dooreenhaspeling van historische werkelijkheid,persoonlijke leeservaringen en auteursbedoelingen (y,watCatsermeewi1'')
die bovendien kennelijk samenhangen metdrie gereconstmeerde crisissen welke
men zelfsnietin de flink gelede inhoudsopgave metzekerheid kan tem gvinden.

Anderzijds wekt een dergelijk opzet ook een behx rlijke dosis (sceptische)
aieuwsgierigheid :hoe krijg je zoietsgedaan vanuiteen œuvre dathaastin alle
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opzichten didactisch-moraliserend is en overvloeit van intellecm eel altrtlïsme ?
Zelfsvan zi
jnautobiografie,diemenuiteraardmethetoog op 'sdichterspersoon-

lijkheidmoetlezen,heeftCatseensoortemblemagemaakt:zeismeergeschreven
met de wijsvinger in de lucht dan metde hand op het hart. M aar ook deze
bedenking zal we1 tlit een persoonlijke leeservaring zijn vxrtgevloeid. Dit
schrijvend ervaar ik meteen weerhoe moeilijk het is onbevangen over Cats en
dienswerk te spreken.DatTen Berge,die zich al eerdera1seen gedegen Catsspecialist heeft leren kennen, deze historisch gegroeide belasting heeft willen

dxrbreken,iszondermeereen verdienste.Dathijzich hierbijevenwelbegeeft
op depaden diezijnvoorgangershebben betreden,wekteen grootwantrouwen
het gemak waarmee in de Catsstudie van werk naar leven en van leven naar
werk wordtovergestapt,is hier zelfsméér dan vanzelfsprekend geworden.
Tegen dit Catsboek rijzen enkele ernstige bezwaren ze richten zich tegen

de zoëven vermelde vermenging van werk en leven,tegen dewijzewaarop het
zich o,
p zijn wetenschappelijkheid laatcontroleren,tegen de vaak tendentieuze
voorstelling van zaken en tege'
n zijn slo'
rdigheid.Hetwerk heeftbeslistook een
aantalgoede kanten.Ik zaldie aan het einde van deze bespreking met nadruk
signaleren.
nige grond,van het
Van deoverijldeinterpretaties waarin,vaak zelfszonder e'
werk naar hetleven wordtgesprongen,volgen nu een reekswelsprekende voor-

beelden.Veronderstellingen zijn er somsals feiten voorgesteld.Cats'drieledige
embleemduiding zou wijzen op innerlijke contrasten bij de dichter zelf (een
concreet voorbeeld 0P blz. 43).Dat éénzelfde gegwen tegel
ijk positief (in
bonam partem) en negatief (in mplam partem) kan worden uitgelegd, is een
techniek uit de middeleeuwse exegese die vele emblematici als een bijzonder
prikkelende, nuttige en geestige vorm van didaxis hebben aangewend en die
nidsmetenige psycholop'sche gespletenheid heeftte maken.Dat een l7e-eeuws

dichtervoor de vertolking van zijn persoonlijke situatie hetembleemgenre zou
kiezen,isbovendien e'
rg onwaarschijnlijk.Aan een speelsen minziek versje aan
CatharinavanMuylwijck (bovendien een familielid van Cats!)tiltonzebiograaf
bijzonder zwaar :1hoe luider (de dichter) verkondigt dat het huwelijk alle
problemen oplost,deste moeilijker lijkthijhetzelf te krijgen (blz.jj) !Het
aleven speelse leugentjein detvoorrede van Proteus een manierwnnrop ook
andere auteurs het luchtige karakter van de liefdesemblematiek signaleerden -

wordteen ,yverguizing van de eigen jeugd''genoemd (blz.j6).ln de inleiding

op Selj-strqt,waarin Catsaan hetgevalJozef-sefyra een algemeen menselijke
betekenisgeeft,zou Jacob laten zien ,,hoe zijn houding tegenove'
rdeseksualiteit
zich gewijzigd heeft'' (blz. j8). Dat zondebesef en schddgevoelens in dit
inderdaad vrijmoedige boek de sexualiteit sterk komen beladen,valt m.i.in
eerste instantietoe te schrijven aan hetonderwerp:overspelen ontrouw.M aar
Ten Berge lijktnu eenmaalmeer oog te hebben voor de sexuele dan vxr de
didactische impulsen van Cats (blz.60).Op blz.65 wordt het met evenveel
wx rden gezegd Cats schri
jft om zijn innerlijke conflicten ,ytot een wankel
evenwichto'
p telossen''Eén bladzijdeverderkomtdan hettoppunt:hetvonnis
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van zthasverus een toemaatje bijhetTooneeldermannelicke =4/)aerâ:J/
waarin de vrouw gehoorzaamheid aan de man is bevolen,wordt haast a1s een

stillewraak van Catstegen zijn (blijkbaar bazige) vrouw Elisabeth geïnterpreteerd !Ook deHouwelycks-juyckbeschouwtschrijvereven probleemloosa1seen
persoonlijke afrekening (p. 156).Datdergelijke overstapjes echter niet altijd
in de richting van Cats'intiem erotisch leven geschieden,bewi
jstten slotte ee'
n
alinea w aarin hmdweg wordtbeweerd datde di
chtermetS?iegelen Klagende
Maeghden wou laten zien dath!jde aangewezen figuurwasvxr de postvan
raadpensionaris (blz.114) Ten Bergeheeftduskennelijk nietalleen in Cats'
intieme huwelijkskolken verbleven, maar zelfs de geur opgevangen van de

Haagse binnenkamerswaarin nmbitieuze politieke dromen werden gekoesterd.
W at menig lezer en vakgenx t in dit boek zal dwarszitten,is hd ontbreken

van een voetnotenapparaat.Deze afwezigheid wordt door de rijk gestoffeerde
bronvermeldingen achter ieder hoofdshlk nietgoedgemn/kt.Voortdurend vraagt

men zich af wie watheeftgezegd,of krijgen citaten een waarde die ze niet
bezitten.M en weetvaak nietwaar de andere ophoudten Ten Berge begint.Ook

hiervan weer enkele frappante vx rbeelden.Over de gevierde jonge advocaat
Catsdiein Den Haag een loopbaan poogtop tebouwen zegtTen Berge:,,Hij
is een galantriddertje voor huwbare meisjes,datnietZleen zelf snelverliefd
raakt,maar ook de kunstverstaateen maagdehartsnellerte doen kloppen'' Dan

volgtteradstructieeen citaat:,,Hijwaseen man van klxkeen schonegestalte;
we1gemaakten rijzig van lichalm ;vrolijk en vriendelijk in deo'
mgang,sierlijk
en vaardig van taal...,verteltonsJ:'juristSandelin''(p.25).W ie denkt en
wiezou datniet?- datdezeSandelin een tijdgenootvan Catsisgeweest,komt
bedroge'
n uit de y,ooggetuige'blijkt een Bmgse bloemlezer te zijn uit 1822 !
Op dezelfde wijze wordt ook e'
en citaat van de nu volslagen onbekende F.
Nachtglas (189,
0 !) aangebracht(p.40).Accuratevetwijzingen ontbreken voortdurènd.Op ditpuntisin dit boek vrijwelnietscontroleerhar.Zelfs van de
illustraties moet de lezer de herkomstraden.Schrijver voorzietze liever van
sl,mmgere bijschriften,waarvan er ten m inste één gewoon misleidend is.Zo is
ergeen enkele rede'
n om aan te nemen dat de op blz.220 afgednzkte prentee'
n

portretvan Catszou zijn.Nietswijsterzelfsop dathethierom deafbeelding
van een dichter zou gaan.
Kan men hetboek altendentieusnxmen om zi
jn vaak ongefundeerdepsycho-

logischeaanpak,œk dezoe-eeuwsejournalistiekeschrijftrant,waarmeeTen Berge
de 17e eeuw meentte kunnen adualiseren - Catsis immers een persoon in wie

hijactuele levensproblemen herkent(blz.221-22) -,dreigtdehistorische waarheid te caricaturiseren.De ondernemende dienstmeiden uitZierikzee en Leiden

zijn 'animeermeisjes'(blz.18-19),Selj-strltwordtbehandeld in een paragraaf
metdetitelErotiek o? drijt(blz.j7) en degewetensvolleen precieseambtenaar
Catsisyyeen pietepeut(die) to'
tdelaatstecentgelijk wildehebben''(blz.160).
En nu een bijzondersterk staaltje:,,1n zijn emblematablijkt(Jacob)veelplezier
te hebben in ve- lingen van de werkelijkheid,zoalsin onze eeuw veelvoorwerpen en gedragingen Freudiaans vertaald worden,dat wilzeggen in sek
'suele
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cultuur, als een afscheidsgeschenk aan Cats is bedoeld, is lichtelijk overdreven
(blz. 74) ; Johanna Coomans' Apollo-Feest bet hoogtepunt van deze bundel
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drukteitgavevan 1712geeftschrijvereen beschrijving van detitelen deinhoud
van alle z.g. eerste drukken. Voor de oplagen van die eerste drl
zkken en de

onderlinge verschillen in de exemplaren heeft hijdaarentegen geen oog.Het
ook door bibliofielen zeer gezochte werk van Cats wacht hunkerend op een

biblioloog.Goedemomentenzijn verder:debladzijden overdedebuterendeCats
metde accentuering van zijn geleerd renaissancistisch dichterschap datzich met
Heinsius en Hooft wi1meten, de beoordeling van Houwelyck met de wijze,
maarwatdefaitistische woorden over een genologische'benadering (die we bij
Ten Belge erg mi
ssen !) (blz.94-99),de beschrijving van 's dichters laatste
jaren (blz. 183-) en de veyantwoorde evaluatie van de autobiografie, inderdaad een uniek werk in onze l7e-eeuwse letterkunde (blz.213).
W ellicht was een degelijk geannoteerde editie van dat Twee-en-tdcbtig-prig
Ieven voor hetCats-boek van Ten Berge een goed alternatief geweest. De afzonderlijke werken zijn inderdaad nog niet grondig genoeg onderzocht en bestudeerd om een globale interpretatie a1sdie welke ons hierwordtgeboden,met

enig uitzichtop succesmogelijk te maken.Totdedringendste desideratavan de

.

Catssm die behoren goede edities,een genologische aanpak e'
n een stevig bronnenonderzoek.De G ts-bewonderaar Ten Berge heeftdaarhelaas nietop kunnen

rekenen.Daarom ook iszijn visie op Catseigenli
jk helemaalnietvernieuwend.
Dehxp isgerechtvaardigd datzijn yyworsteling metde vele problemen''bijde
vA genoten meerde ogen za1openen voorde noden van een ernstige studie over
hetwerk van deA euw,dan vx rdiensechte ofvermeende intrigerende persoon-

lijkheid.
K. PORTEM AN

HANS-JPRGEN SCHLPTTER, Sonett. M it Beitrâgen F5r Rdimund Borgmeier

und Heinz W illi W ittscbier.J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart 1979.1j9 blz.
Deze zoveelstepublikatie overhetsonnetbestaatuitvierhoofdstukken 1.Theorie des Sonetts, I1. Das Sonett als kontroverse Form, 111. Europëische Sonett-

klassik,1V.DasSonettin derdeutschen Dichtung.1,11en IV zijn van de hand
van de redacteur. In III behandelt W ittschier de romaanse literaturen, d.w.z.

voornamelijk Petrarca,Lope de Vega,Camoësen de Pléiade,en Borgmeier de
Engelseliteratuur,d.w.z.voornamelijk Shakespeare.Allehoofdstukken zijn van
indrukwekkende literamurlijsten voorzien.Ze zijn metkennisvan zaken en in
een helderestijlgeschreven.Desondanksheefthetboek a1stotaliteitgezien iets
onbevredigends. Ook is, o.a. wat de yytheorie'' betreft, kritiek op een aantal

ddailsmogelijk.

e

De titel van lIImaakt,in verband met die van IV,een zonderlinge indruk.

Duitsland komtop dezewijze buiten Europate liggen.VoortsisEuropa minus
Duitsland toch we1groter dan Italië,Spanje,Portugal,Frankrijk en Engeland,
hx belangrijk de sonnetliteratuur in die landen ook moge zijn.Veel is a1s
quantité négligeable en a1s qualité négligeable beschouwd.Alleen over hetLetse

sonnet (één zin,blz.12) en over hetNederlandse'wordttenminste nOg iets
gezegd.y,Klinggedicht''gaatop een Nederlandse term terug (blz.1) invloed
van Nederlandse sonnetten (blz.6),speciaalvan Jan van derNoot (blz.74)

wordtvermeldend,
evertalingenvanOpitzuitDenBloelnbojkrijgenenigeaandacht (blz.76).Eriszelfssprake van ,,die klare Strukturderniederlândischen
Sonette'' (sc.uit de genoemde bundel).Tenslotte (blz. 121) George heeft
sonnetten van Kloos en Verwey vertaald.Dit alles (ditweinige) staat,zoals
didelijk is,geheelin dienstvan een beschouwing overhetDuitse sonnet.A.n
hetlaatste istrouwenseen onevenredig grote aandachtbesteed en ditmaakthet
boek metzijn lapidaire titelonevenwichtig.IV (één literatuur) istwintig blad-

zijden groter dan III (vijf literaturen), terwijlook 11 behoudens een e'
nkele
alinea op Duitsland betrekking heeft.W aarom de kundige medewerkers zich in
principe tothet,yklassieke''sonnetin de door hen besproken literaturen hebben

moeten lperken,is en blijfteen raadsel.De enige legitieme reden voor het
genoemde kwantitatieve verschilzou kunnen zi
jn in hetDtlitszijn meer sonnetten van de allereerste orde geschreven dan in het Italiaans,Spaans,Portugees,
F-ns en Engels tezamen.M aar deze stelling za1niemand willen verdedigen.

lnteressantzijn in 1 de opmerkingen over de superioriteitvan het ene rijmschema t-ov.het andere en over de graden van ,,hx rbaarheid''van de sonnet-

stmctuur ('
b1z.j).W atdaaroverhetverswordtgezegd,isvooraanvulling en
verbetering vatbaar. Gewezen had moeten worden op hd principiële verschil

tussen deFmnseen deDuitseyyalexandrijn''.Ten onrechtewordtAn dieGeliebte
van Mörike een zysonettim jnmbischen elfsilber''genoemd (blz.7).,,Von Tiefe
dann zu Tiefen stqrzt mein Sinn'' en y,Betâubt kehr ich den Blick nach oben
hin''tellen tien lettergrepen.W aren alle verzen van dat gedicht ll-lettergrepig
- eest, dan nog zou het vormprincipe niet primair m et een term vx r een
syllabairversaangeduid mogen worden.In IV zijn aanvullingen op de theorie
in I te vinden. D aar lezen we (blz. 104)

dem iulienischen endecasillabo
ents?ricbt der auftaktisch alternierende,gereimte elfsilbige Vers'' (cursivering
van mij).Ditisjuister,alisdaarmeenog nietallesgezegd.Een alinea ove'
rde
regels, die gelden voor hettellen der lettergrepen in syllabaire (isosyl
labische'
)
verzen,zou nietoverbodig zijn geweest.Zonder toelichting zalnietiedere lezer
b.v.in ,,No hallar fuem del bien centro,y reposo,// mostrarse alegre,triste,
hllmilde,altivo''(blz.41) tweemaalhetgetale1f ontdekken.
Is hetzogenaamde Shakespeare-sonnet een sonnetof is het dit niet? Volgens

Schliitter (blz.4) is het misschien door een misverstand ontstaan.(Janlnxer
genoeg krijgen weoverheteventuelemisverstandverdernietstehoren.)Voorts
citeerthijMönch y,DieseForm noch a1sSonettanzusprechen,istfragwùrdig''
en voegt daaraan toe ,,In dieser Auffassung hat M önch in zwischen von
englischer Seite Untersftzung bekommen'' De Engelse steun is nietvoldoende

om twijfeltotzekerheid te maken.ZelftwijfeltSchliitterniet.Hijbeantwœ,
rdt
devraag juistin positievezin,zonder echtervoorzijn mening argumenten aan
te voeren.Aan de problematiek achter de controverse ism.i.te weinig aandacht
besteed.
7j

Over
van
Overhet
het„wezen"
>)wezen''
van„het" sonnet zijn meermalen uitspraken gedaan, die tot
een bedenkelijk soon mebafysica behoren . Schlutter houdt beide voeten vrij

#>het''sonnetzijn meermalen itspraken gedaan,die tot
een bedenkelijk soort metafysica behoren. Schlûtter houdt beide voeten vrij
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ontleendeterminologie van Wittschier (blz . 26) .

10).Bijzijn behandeling van de sonnet-stmcturen heefthijgeen
terminologie van W ittschier (blz.26).
Het „Buhnensonett'' had in I vermeld kunnen worden, met een verwijzing naar
HetyyBùhnensonett''had in Ivermeld kunnen worden,meteen ve- ijzing naar
blz . 16 en 41 . (Merkwaardigerwijze fungeert nag in 1906 een sonnet in een
blz.16 en 41.(Merkwaardigerwijze fungeertnog in 1906 een sonnetin een
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ben''(blz.1j).Maarten onrechte noemthijop grond van één Engelse zin de
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speelt de afkeer van het moeizame gerijm (Goethe

„leimen'') natuurlijk gees rol .
>>leimen'') namurlijk geen rol.
Wittschier heeft zich van zijn zware tank (vier literaturen), wat de „klassieke"

W ittschierheeftzich van zijn zwaretaak (vierliteraturen),watdeyyklassieke''
periode betreft,op waardeerbare wijze gekweten.Ik bepaalme totzijn eerste

periode betreft, op waardeerbare wijze gekweten . Ik bepaal me tot zijn eerste
bijdrage : rake typeringen van Petraroa's poezie, van petrarquisme en antibijdrage: rake typeringen van Petrarœ's poëzie, van petrarquisme en antipetrarquisme
van
no. 90
90 der
petrarquisme; een
een analyse
analyse va
n no.
der Canzoniere
Canzoniere en
eneen
eencritisch-esthetische
critisch-esthetische
vergelijking van dit gedicht en een sonnet van Bembo . Van de formuleringen

vergelijking van ditgedichten ee'
n sonnetvan Bembo.Van de formuleringen

die me bijzonder hebben getrof f en, citeer ik slechts : „Man vergisst leicht, dass
dieme bijzonderhebben getroffen,citeerik slechts:,,Man vergisstleicht,dass
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Keulsvoortreffelijk in hetNederlandsisvertaald).W eliswaar komtheteerste
in IV terspmke (blz.154),maardaarstaathetin dienstvan deDuitse'literatulzr
(W einheber).Misscl
aien had er ook (na Belli) een plaatsje ingemimd kunnen

Keuls voortreffelijk in het Nederlands is vertaald) . Weliswaar komt het eerste
in IV ter sprake (blz . 134), maar daar staat het in dienst van de Duitse literatuur
(Weinheber) . Misschien had er ook (na Belli) een plaatsje ingeruimd kunnen

warden
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eenvermaard,
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Borgmeiersbijdrage iseen helderebeschouwing over deproblematiek en de
aard van Shakespeare's Sonnetten. Een Parafrase van sonnet 116 geeft hem

gelegenheid, op de beeldspraak van de dichter in te gaan.(Studies over dit

onderwerp worden in de literatuurlijst niet vermeld.) Een alinea op blz.71
geeftwelkome aanvullingen op hetgeen in l over de ,,Engelse vorm''is gezegd.
W at daarop volgt,is teleurstellend.Tien dichters o.a.Donne,M ilton,W ords-

worth,Keats,Rossetti worden samen op één bladzij afgehandeld.Ditis te
wijten aan de,nietin een Voorwoord verantwoorde,opzetvan hetgeheel.Een
pendanthiervan is:de historiografie van hetFranse sonnetin later tijden is
ineengeschrompeld tot een alinea over Baudelaire. W aar is Gérard de Nerval

metzijnLeCbristaz/xoliviers,waarvxrik honderdensonnetten overhetgouden
haarvan een ofandere damegaarne geef?W aarisRimbaud,waar zijn zovele
anderen ?

Deredadeurheeftzichzelfgeen beperkingen opgelegd.Hijbespreel
ttuitvoerig
en indringend de Duitse sonnet-litera>ur van vô6r Opitz tot na Brecht. W ie

metdezeenorme (voorzoverditmogelijk is) gestructureerdehoeveelheid informatieniettevreden is,isnooittevreden.
O'
egstgeest
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VERDER ONW INGEN W IJ:
Van De Nederlandsche Bœl
thandel/ Antwerpen :
GUIDO GEZELLE,Verzameld dicbtwerk.Deel2,1980.440 blz.Gebonden 12j0 F.

In jaargang XXII (1980),nrs.5-4 hebben wij bijhet verschijnen van het
eerste deelde algemene opzetvan deze nieuwe uitgave van Gezelles verzamelde
gedichten uiteengezet.

Deel2 bevatGedicbten,Gezangen en Gebeden,Kleengedichtjesen Liederen,
Eerdicbten etReliqua.

Bijhet doorbladeren van dittweede deelvalthetons nogmaalsOP dat hier
een gelukkige combinatie van wetenschap en M garisatie (in de gxde zin van
hetwxrd)werd gevonden,zodatzowelde,,gewone''lezeralsdegeïnteresseerde
filoloog hierzijn gading kan vinden.De laatste zalhelemaaltevreden gesteld
worden in de 4 delen die buiten de et
erste (afzonderlijk te kopen) volumesin
hetvoomitzichtzijn gesteld.W atde dxrsneelezer bdreft:die wordtbeterto'
t
Gezelle gebracht met een werk dat zich in mooi gepresenteerde boekdelen als
volledig aandient,dan door een eenvoudige selectie,zoals er reeds zovele voor-

handen zijn,maarxk meestaldezelfdeteksten brengen.DeVlaM ngen hebben
destijdsmeeroverhun,verleden geleerd doorhetzichaanschaffen van dieroyaal
uitgegeven zesdelige Gescbiedenis wazi Vlaanderen (nog steeds een sieraad en
tevenseenverdienstelijkwerkinstrumentin deboekenkast)dan doordegoedkope
Mknopteoverzichten die tegelijkertijd tekoop waren.De in deel2 uitgegeven
Gezelle-teksten worden (zoalsin deel1) in hun ontstaan en verspreidingswijze

beknoptbeschreven doorJ.Boets die ook voor de algemene leiding van deze
editie instaat.Een sober-gehouden tekstverklaring maakt de gedichten voor een-

ieder begrijpelijk,terwijl de verschillende lezers door verschillend-geïnspireerde
commentatoren in hetwerk ingeleid worden.

Voordittweede (binnen deaangekondigde termijn verschenen !) deelbehandeltJ.).M.wESTENBROEK Gedichten,Gezangen en Gebeden 1983.Iets overde

bundelen de lezer,B.F.vAN VtIERDEN Guido Gezelles Kleengedicbtjes en de
hoofdredadeurzelfLiederen,e'
erdicbte'
n etr:/jçz/a.Een a?artebundel.

HUGO ROEFFAERS:Bi
j wl
jze ïwzidichten.EssaysoverT.S.Eliot,W .H.Auden,
Dylan Thomas,SylviaPlath en Philip Larkin.1980.11jblz.Prijs:29j F.
Van Martinus Nijhoff / Den Haag (verdeler v*r België: Kluwer N.V.,
Dettrne) de volgende herdnlkken,waarvan sommige nog de vroegere uitgeefsterts) op detitelpaginavermelden :
VONDEL,Jose?b in Dotban.Treurspelmeteen inleiding en aantekeningen door

L.STRENGHOLT.Vijfdedruk.1978.127b1z.j14.7j/25jF.
N.BEETS,Kuser.M d inleiding en aantekeningen dx rDR.MARG.H.SCHENKEVEI-D.

Tweedednak.1979.9'
9blz./19,90/31jF.
H.A.MEIJER,De Boehanier.M d inleiding en am tekeningen door DR.w.DROP.

Tweedednak.1980.130blz./19,j0/310F.
M.DE swM N,De verbeerlychte Jcâ/er/a//er oj De gecroonde Ieersse tot een
wmfze/zazz/zi/-.
fpe/ tooneelsgewjp o?genelt.Met inleiding en aantekeaingen van

j.H.CARTENS.Twœdednlk / derdeoplage.s.d.107 blz.j 7,40 / 115 F.
Dieeersteblisca? van Mariaen DieSevensteblisca? waz;onservrouwen.Ingeleid
en van aantekeningen voorzien dx r DR.w. H.BEUKEN. Tweede dnlb. 1978.

222blz./29,j0 / 46j F.
Van deKoninklijkeBibliothœk Albert1,Bmssel:
De medélle in België wazz1951 tot1976.Catalogusd* rJAN LIPPENS en ANDV
vAN KEYMEULEN.Bm ssel 1980.247 blz.waaronder register en geïllustreerd met
802 reproducties.Brusscl, 1980.
Fernand Crommelynck 1886-1970.Catalogue rédige par CHARLES DIF.
RICK.AvantproposparJEANINE MOULIN.Chronologie établie par LINDA vloTs.Brussel 19'
80.
17j blz. + 8 fotografische reprodudies buiten de tekst en 1 gekleurde repro-

ductievan hetportretvan de schrijverdoorAlbertCrommelynck.
Van andere uitgevers:
Joos FtoRoulx,Ten buize van....Zeventiende reeks.Davidsfonds,Leuven 1981.

5j9 blz.Geïllustreerd.Handelsprijs:38j F ingen.,43j F geb.
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Van de 222 dœ'
r Joos Florquin gemaakte interviews zijn metdit 17de deel
16j gesprekken gepubliceerd.Geleidelijk aan verminderthetaandeelderliteratoren,omdat de interviewer destijds zelf voor de publicatie van hun ,,levensverhaal' een voorkeur had. Toch mogen de nnmen der prominenten die
in Ten buize van. een plaats kregen en kri
jgen de lezer niet misleiden.
Ook personen die niet direkt met li
teratuur te maken hebben blijken in de
interviews soms heel interessante, niet uitsluitend anecdotische, gegevens van
literair belang te verstrekken.En in het Zgemeen is ook heto'
m gekeerde waar.

Een aantrekkelijke naam staat niet altijd borg voor een belangrijke inhoud,
terwijlook een personagemeteen schijnbaarminderyjgrote''naam een boeiend
gesprek kan voeren.W e hopen dan ook,datbijde voortzetting van de reeks
de belangstelling voordeze serie schijntnog helemaalnietverminderd - men
zich nietalleen door namen maardoorde inhoud van hetscriptza1laten leiden.
Het is onze ove% iging dat er onder de nog niet-gepubliceerde interviews,ook

voordeletterkunde,nog belangrijk materiaalvx rhanden is.
Deel 17 van Ten buize van...bevat gesprekken md Paul Haesaerts, M arie

Gevers,Lee Picard,MarcelPoot,Jan Cox,René Victor,ConstantBoon,P.W .
Segers,Richard Dederck, Emiel van Cauwelaert de W yels en Lotlis de Raeymaeker.

Karelw2r de JF/eJ/# eberdacbt.Overdnlk uityyverslagen en Mededelingçn van
de Koninkli
jke Academie vxr Nederlmdse taal- en ldterkunde'', jg. 1979,
afl.2''Gent.61blz.Prijs:100 F.
(Te bestellen via de Mekhandelof rechtstreeks bij de Academie,Koningstraat18,9000 Gent).
Dezepublicatie die tegen een redelijke p'
rijsverkrijgbaarisbevat,buiten een
inleiding dx'
r M.HOEBEKE,de teksten der toespraken die tijdens het Van-deW œstijne-jaar (1978) op dx r de Gentse Academie georganiseerde of medegeorgnniseerde herdenkingen gehouden werden. Sprekers waren E.wII-LEKENS,

t.DETIZGE,M.RUTTEN (OVer Kdrel FJA;de FZP/JIjN: en â:/ Gentse genie)y
P.G.BUCKINX,A.VAN ELSLANDER,J.M RTS,R.VAN DEN ABEELE,K.JONCKHEEM

(overLatem en â:l tedere bartvan K,r:/en Gustave),R.DE KINDER en c.
coupé (overKatel-z;deWoesti
jne vandaag).
Een Wett-steen van de Ieugbt.Verzamelde artikelen van DR. s.F.wITSTEIN..-

bijeengebrachtdx rToM GRooTEs.W olters-Nxrdhoff,Groningen 1980.162blz.

(DeNieuweTaalgidsCahiers,7).Prijs:/50.
N a een bewonderenswaardige inleiding van E.K.Grootes waarin hetweten-

rhappelijk werk van de alte vroeg overleden hooglerrr oudere Letterkunde
aan de RijksllniversiteitteLeiden grondig in zijn evolutie o'
ntleed wordtvolgen
twaalfopstellen van S.F.W itstein,waarvan de betel
tenisniethoeftonderstreept
teworden.Dekm ze beperktzich totdiestudiesdie nietin A kvorm verschenen

zijn.De titels luiden (op een paar plaatsen ingekort) a1s volgt:De rei zwzi

Batavische vrouwen..., De waerscbouwing zwr Curtius, Vondel) fzy/zftpzy.
f en de

'Z/JE'JZZZPJva'
n Brandt)M enandersPleidooi)Portretvan de dicbter )fj Cats,De
Coninghs drama over H endrih Je Vierde, Aandacht F//F de Aenleidinge)

HuygensenPettarca,Heterotisch-etbischerejerentiekaderinBredero's'Stommen
SJJ#E'r',Hoojts'AchillesendePolyxena',HetFrans-classicismein Hulàeco?ers
êAcbilles',Lucaswistnog meer (overLucasd'Heere).Desamenstellersvan deze
bundelhebben hetprijzenswaardige idee gehad bij de opstellen een personenen zakenregisterte voegen.Datditlaatste hoofdzakelijk termen uitde retorica
bevatisbijnavanzelfsprekend vxrwiemetW itsteinsvoornaamste benaderingswijzevan literamurvertrouwd is.

Beatrjs.Met inleiding en aantekeninge'
n van DR.G.KAZEMIER.Tweede dnlk.
B.V.W .J.Thieme & Ge,Zutphen s.d.116 blz.(Klass.Lett.Pantheon).
In zijn verantwxrding ,,Bijdetweede dnpk''verwijstDr.Kazemierzelfnaar
de uitvxrige recensie van de eerste dnzk in ons tijdschrift door Dr.W .E.
Hegman (jg.1j,blz.268),vanwiensop-en aanmerkingen hijdankbaargebruik
gemaxktheeft.In bedoelde recensie noemde Dr.Hegman deze Beatrijs-itgave
een yydegelijkeeditie'',waarvan dekwaliteitnu nog verbeterd werd.
Excursiones mediaevales.Opstellen nxngeO den aan PROF. DR.A. G.JONGKEES

dx rzijnleerlingenmeteen woord vx rafd*rPROF.DR.H.SCHULTENORDHOLT.
Uitgegeven onderauspiciën van en verkrijgbaarbijde Vakgrœp Middeleeuwse
Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Groningen,Heresingel, 15, 9711 ER
Groningen.

Van dein dezebundelopgenomenopstel
len diedoorenkelevanProf.Jonkees'
oud-leerlinge'
n #e'
schreven werden hebben voor de literairhistoricus van de M iddeleeuwen twee opstellen direkt belang.Heteerste door G.c.HulsMax handelt

overProblemen rond eer Njmeegs êMengboek'en beschrijfteen '
convoluut'die
een methoutsneden versierde incunabel,LuootpHus vAN SAKSEN,Tboec van ons

Heeren Jesu Cbristi(1488)bevaten een handschziftmethetOerloyderEwigber
<f#â://(devertaling van Suso'sHorologium Aeiernae Sa?ientiae).Hettweede
opstel,van MARJOKE DE Roos draagtalstitelH ee, Feminin sexe.
1Christine de

Pisan en de vrouweno?voeding.Maar wie zaluitmaken waar de belangstelling
van e'
en filoloog-mediëvist eindigt? Daarom mden we wie zich als dusdanig
besG ouwt aan metde inhoud van de hele bundelkennis te maken.
L. R.
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TON EEL IN VLA AN D EREN IN 1797
D E RED EVOERIN G VAN D E FON TEIN ISTEN U IT G EN T

TER GELEGENHEID VAN DEKORTRIJKSETONEELW EDSTRIJD
OUD EN NIEUW

Tot de m erkwaardigste uitingen van de kulturele heropstanding der
achttiende eeuw in de ZuidelijkeNederlanden behoortde reekstoneel-

wedstrijden,diewasgestartteBelle (Frans-vlaanderen) in 1769,om
via tientallen steden en dorpen doortewerken tot1808.
Ui@t de tornooien die aldus tegen een gemiddelde Van meerdan ée'n
perJaaf tenoterenvallen,vermelden welosweg:Belle 1769 (Mitbri-

datesdoorRacine),Kortrijk 1770 (Alzire doorVoltaire),Belle 1772
(Polyeucte doorCorneille),Kortrijk 177j (OI)m?ia doorVoltaire),
Kortrijk 1784 (MahometdoorVoltaire),Gent178j (Deweduwevan
N s/alardoorLemi
erre),Sint-W inoksbergen 1786(TancrèdedoorVo11786
taire),hlenen
(Pyrrbusdoor Crébillon),ltoeselare1789 (Pedro
de WrededoorInu Belloy),Zeveneken 1798 (Mabomet doorVO1taire)...
Erisolntrentdie toneelwedstrijden nog veelopzoekingswerk te ver-

richten1.Toch kan alworden gezegd dathetrepertorium felkontrasteert

metwathettraditioneleVlaamsetheaterin dietijd tebieden had.Niet
alleen in dedorpen,maarveelalook in desteden 2ging doorheen de achttiende eeuw een uitgesproken voorkeurnaar stukken overdemarteldood
van tientallen heiligen zoals G enoveva,G odelieve,Laurentius, Thom as

Momsof Johannesde Doper.Even suksesrijk waren de niet minder
1 Hetuitvoerigstkomen detornooien aan bod in:F.VANDEN HENDE,Rederijerqenootscbappen in Vlaandeyen gedurende de tweede lefj/ der acbttiende eeuw lperlzx/p, .Jaarboek de Fonteine,Gent,d1.IX (2e reeks,d1.I), 1959,p. 10j-157.Deze studie is
uitsluitend gebaseerd op gegevensoverdetoneelwedstrijden.Zieook j.SMEYERS,DeNederlandse Letterkunde in betZuiden, in deel VI van de Geschiedenis van de LetterLunde der
N:#:r&c#:r,l97j,p. 545-346.
2 Het plattelandsrepertorium is grondig bestudeerd in E. vAN DER STRAETEN, Le
ZSJJ/F: villageois en F/ar#r:, 2 dln., Brussel, 18.
74-1880. Overzichten met aanvullingen :

bijJ.SMEYERS,o.c.,p.555-549 en 555-570.
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bloedige oorlogsdram a's over Godefridus van Bouillon, Diederik van
'
den Elzas (di
e van een kruistochtterugkeertmethetHeilig Bloed),

PrinsEugeniusvanSavoye(diedeTurkenverslaat),deHeiligeRozenkrans(waarin denederlaag derketterseAlbigenzen werdverheerlijkt)
en veleandere.Bijnageen van diebloederigegevallen stond buiten het

godsdienstig kader waarin het geestesleven van boer en burger zich
nagenoeg exclusief voltrok.
Zoalsm en al kon vaststellen,gafin de reekstoneelwedstri
jden een

heelandergenrede toon aan.De om prijstespelen werken waren in
overgrote meerderheid vertalingen naar de grote buitenlandse auteurs:

van 1769tot1790bijnasteedsFransen (metdeverlichtefilosoofVoltairetorenhoogboveniedereenuit),ennadeongeveerzesjarigeonderbreking tijdensdewoelige overgangsjaren van Oostenrijksbewind naar
Franse annexatie kwam vanaf 1796,tussen de nog steeds dominerende
Franseauteurs,ook een aantalDuitsershun plaatsopeisen,metKotzebue
aan hethoofd.
Die tornooien waren dushetresultaatvan een strolning die heteigen-

tijdseEuropese repertorillm zochtte propageren binnen een gebied dat
ongeveer overeenkwam met het aloude graafschap Vlaanderen. De

initiatiefnemers vonden hun land op toneelgebied erg achterlijk,een
m ening dieduideli
jknaarvoren treedtuitdetoespraak diein hetkader
#
Van 20 n Pr
ijskamp te Kortrijk in de wintervan 1796-1797 werd gehouden.

KORTRIJK 1796-1797

De Kortrijkse wedstrijd isdevroegste waarvan men na de genoemde
onderbreking van 1790-1796 weetheeft.De Kmisbroeders3hadden op

26juni1796besloten tothetinrichten van een tornooi.Dedeelnemende
groepen dienden, naar oud gebruik, om beurten een treurspel op te

voerendatdoordeorganiserendekamerzouwordenaangeduid (endat
o'
ok speciaalvoordezegelegenheid gedruktzou worden),alsook een
blij-ofzangspelnaareigen keuze.Debeurtenzouden doorlotingworden
3De Kortrijkse kamer blijkt in 1797 geen merkbare gevolgen te ondervinden van de
Nederlanden uitgevaardigd,volgens bepaalde auteurs een weerslag had op de rederijkersb mers (zie E.vAx DER STRAETEN,o.c.
,d1.1,p.243;PR.CLAEYS,Histoire du /âJJ/r,J
Gand,d1.I1,p.213).Enkele jaren laterza1nochtans de aloude benaming Kruisbroeders
achterwege blijven,om in 1814 weer in gebruik te komen.Een min of meer parallelle
afschaffing dergilden die,op 7 februari 1796 door de Franse overheid in de geannexeerde

evolutie noteertmen op vele andere plaatsen in Vlaanderen.
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bepaald op 24 julien de eerste opvoering wasvoorzien op de eerste
zondag van novenabert

Snellaert stipte aan datmen bij deze wedstrijd voor heteerstwas
afgeweken van de traditie die wilde dat elke deelnemende gilde het-

zelfde stuk speelde5.De inrichterswaren aanvankelijk zekernietvan
planmetdietraditietebreken- ziehun besluitvan 26juni.-,maarom
onsnietbekende redenen zouden ze inderdaad de deelnemende groepen

vrijlaten kiezen.Datwordtgestaafd dooreen mededeling tergelegenheid van deherdruk van Eljride,doordeNederlanderP.J.Kasteleyn

vertaaldnaarhetDuitsvan F.J.Bertuch (1757-182'
2) dezeherdnzk
verscheen in augustus 1796 bijJ.F.van derSchueren teGent,diehet
werkjeaankondigdea1szijndehetkeurstuk van deFonteinisten uitzijn
stad,bestemdom doorhenteKortrijk op deplanken tewordengebracht
OP 11 december6
Datde groep uitGentop 11 december aan de beurtzou komen,was
dusin augustusalgeweten,waam itmag worden afgeleid datde loting

wel,zoalsvoorzien,teKortrijkheeftplaatsgehadop 24juli.W ekennen
nog slechts één andere deelnemende groep,namelijk een kamer uit

Deinze,dieop 4 februari1797 aan debeurtwas (metinderdaad een
ander stuk dan de gr
oepuitGent)1.
4 Gazette van Gend, 1
8 jr
ue1
ir
de
de
1i
79
jke
6r.skamer van

Erzijopgemerktdat
Middelburg-in-vlaanderen enkele maanden
vroegeraleen dergelijkeprijskamp had uitgeschreven (Gazette van Gend,28 maart1796.
),
maar de uitvoering der plannen zou hier vertraging kennen, zodat de eerste beurt pas op
7 mei1797 viel,naafloop van deKortrijksewedstrijd.Eén detailishetvermelden waard:
op 5 juni 1797,wanneer te Kortrijk de proclamatieplechtigheid plaatsgrijpt, is de gilde
Iong en Yverig uitW akken in hetVlaamse Middelburg aan de beurt (Gazette van Gend,
245ap
ril1797).
v. a.SNELLAERT,Overde Kamer
s van Rbetorica te K/r/r#l.- Belgiscb Museum,111,
1859, p. 23-24. Snellaert onderstreept dat de keuze van het treurspel aan de deelnemers
werd overgelaten,en laatzich overdieinnovatie lovend uit.Hijkende blijkbaarde titels
der opgevoerde stukken, wanthij schrijft:,,De bedoelde treurspelen,waeruit men eene
keus mocht doen,waren deels oorspronglyke,deels vertaelde, thans nog algemeen gekend.''
Snellaertmeende overigensten onrechtedatdeze Kortrijkse wedstrijd bijeen onuitgevoerd
plan was gebleven (hierin nagevolgd door o.m.F.DE POTTER, Geschiedenis der J/W
Kortrkk,d1.II,p.j8).
6In de Gazette z'lr Gend van lj aug.1796 en deSysse-panne van 21 aug.1796.

1Zie H.vAN DEx ABEELE,GeschiedenisderRe#eël:rJ&wtv metzinspreuk Geen Konst
zonderN## opgeregtdoorde Leerzugtige Iveraeren binnen destede van ,,Deynsse''17891858,- B#dragen totde Gescbied.der J/a# Deinze,XII,194j,p.35:,,Op 4 februari
1797 namen de Rhetoriekers (van Deinze) in de stad Kortrijk hunne toneelbedrijvigheid
saoedig op met de opvoering van het treurspel De dood van Cesar van Tollens en het
zangs?el De deserteur uit Kinderliefde van Rulofs.'' Het genoemde treurspel was een
vertallng naar Voltaire.
In zijn GeschiedenisderJ/W Deinze(186j,p.209)hadA.vAN DEN ABEELE verkeerdelijk
medegedeeld dat het genootschap op die 4e febm ari 1797 pas de beslissing nam, aan de
Kortrijksewedstrijd deeltenemen.
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Deproclamatiegeschieddeop jjuni1797.Blijkhaarwashettornooi
toen toch aleen tijdje voorbij,wantin aprilvan datjaarwisten de
Fonteinisten uitGentreedsdatze deeersteprijshadden gewonnen :ze
kondigden tegen23aprilinhuneigen stadeenvertoning aanvanEljride
m et welk Stuk zy onlangs in den Tooneelstryd te Cortryk den eersten
Lauwerkranshebben weggedraegen''8.Toen op de genoemde maandag

j junide plechtigheid te Kortrijk plaatshad,maakte een Gents blad
bekend dat een opera van Cimarosa in de zaal der Fonteinisten zou

worden verschoven van woensdag 7 juninaardinsdag 6 jtmi,teneinde
dezaalvrijtehebben voorhetoverwinningsfeest9.
NIEUW E GELUIDEN

Een lid van de delegatie derG entse Fonteinisten sprak tergelegenheid
vandeprijsuitdeling op jjuni1797een rede uit,die in druk isverschenen bijdereedsgenoemdeJan Fransvan derSchueren,drukkerteG ent.
D e auteur is niet verm eld, m aar de meni
ng werd geopperd dathij

dezelfdepersoon zou kunnen zijn a1sde drukker10.
Van derSchueren greep inderdaad welmeernaardepen.Hi
jhadeen

dichtwedstrijd gewonnen teW akken in 1781,hijvertaaldeDeweduwe
vanN///JJFvan Lemierre,en hijschreef deredevoering Overde Oudheyd,N utbeyd en H eerlykbeyd der zoo van ouds genaemde Rederykers

in deNederlvmden,op 6 juni1785 uitgesproken doorVan Beesen uit
Sint-Niklaastergelegenheid vandeprijsuitreikingnadetoneelprijskamp
te Gent11@
8 Gazeuezu, Gend,20 agril1797.
9 Franstalige mededeling ln de Gazette zw/zGend, j juni 1797.Blijkbaar in hetFrans
omdat men zich richtte tot het operapubliek dat omtrent de vervroeging van Cimarosa's
stuk diende te worden ingelicht.

10 F. VANDERHAEGHEN,Bi
bliograpbie gantoise, d1.IV,p.218,nr.6567. (y,Discours...
dontl'auteuresttrès-prohablementJ.van derSchueren.'') P.Al,rossERy,Geschiediundige

Boehenschouw over het huidig IH st-vlaanderen, Brugge, 1913, d1. I1, p. 190, nr. 407.
Het dokument wordtmet enkele regels vermeld in J.SMEYERS,o.c.,p. 390.

11 F. VANDERHAEGHEN,o.
c.
,p.205-206.Van der Schueren (Gent 1751-1804) was ook
de drukkervan Den Vlaemschen Indicateur (1779-1787),van de Gazette van Gend (vanaf
1 oktober 1794 totzijn dood),en zijn betekenis a1sstimulator van de (moderne) toneel-

beoefening in Vlaanderen was erg groot.Zie over hem ook j. SMEYERS, o.c., p. 389-390
en jj1-5j2.

De redevoering Over de Oudheyd...verscheen in Den Vlaemschen Indicateur, d1.XIV,

juli-dec.1785,p.10-12,21-24 en 57-39.Hiernabezorgde Van der Schueren een overdruk.
Fragmenten werden aangehaald in : PH. BLOMMAERT, Geschiedenis der Râc/t/ryll/zz/er
De Fonteine,te Gent, Gent,1847,p.69 ;E.VAN DER STRAETEN,0.c.,d1.1,p.214-215 en

P.249-250;P.VAN DUYSE,De XEW:FYéEJ
FJJJ/ZCEJ
FJ in X:W VXJ.HNn intloed &/ Iettefkundig,politieh en zEWe/#J gebied,ed.F.dePotteren F1.van Duyse,Gent,1900,d1.11,
p.220-222;H.vAN OVERBEKE,fen NJ//v 1erX/WW/g,- Jarboeh W Fonteine,d1.Ilf,
Gent, 1945,p.
.9 ;j.SMEYERS,o.c.pP.355.
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N/anneer Nve deze rede van 178j naastdievan 1797leggen,zijn we
geneigd om onsaan tesluitenbi
jdemening datzevan eenzelfdeauteur
ziJ'n.
D e eerstgenoem de rede ging ervan uit dat de achttiende-eeuwse rede-

rijkerij- en desprekerbedoeldeop deeersteplaatsdetoneelwedstrijden
zoals ze sedert 1769 w eer in zwang waren - geen nieuwigheid was,doch
het herstelbetekende van een eeuwenoude traditie.Zij onderstreepte
hetfeitdatde rederijkersin die vroegere eeuwen om reden van htm

theateraktiviteitzoweldoordekerkelijkea1sdoordepolitieke overheid
a1s nuttige instellingen erkend,beschermd en zelfs begtmstigd waren.

Een hierbijte pasgebrachtebedenking a1sdehiervolgendewijktniet
verafvan watin deredevan twaalfjaarlaterzou worden gezegd de
rederijkerswensen ,,doorTooneelspelen de Zeden te verbeteren,en de
reden te beschaeven,m et een ider, nu boertiglyk, dan ernstig, zyne
pligten voorte houden,de deugd te pryzen en hetkwaed te berispen''.

DesprekerbeschouwdeJozef11alsdereïncarnatievan detoneelgezinde
overheid van vroeger,en a1sdeverlichtebeschermheertegen drie kategorieën van vijanden de ,,trotsche Voorstaenders van het Frr sch Tooneel'' de ,,laetdunkende,die dewelsprekenheyd veragten''en de geestelijkheiddiehettoneelblijftwantrouwen (,,,
dieeygenzinnige M ym eraers,
die alleen wyswillen zyn,of voor zulkdaenig willen doorgaen,om by
het gem eene V olk a1s halve Goden het hoofd te konnen verheffen,

(zullen)deoogenopenenenzien datzyzigzelven en dehunneverleyd
hebben'').
Inie redevoering van 1785 blijftéén der basisdokumenten voor de
studie van het Vlaam s toneel in de tweede helft der achttiende eeuw .

Zulkeinlichtingsbronnen zijn nietzeertalrijk.Onmisbaarisalleszinsde
tekstvan detoespraak waarmee deKortrijksedichteren toneelschrijver
J.B.J.Hofman op 16 oktober 1814 de eminenteacteurPieterGeneré

(1749-1814),1id derKmisbroeders te Kortrijk,heeftherdacht.Hij
roemdediensbijdrageom deVlaamsetheaterkunst,,eenegansch nieuwe
en goederichting''tewijzen doorzijn op ,,natuurlykheid en waarheid''
esteund spel12.
Bijzijn eerstgenoemd citaat,geputuitDen V1.Indicateur:schrijftVan der Straeten de
tekstin kwestie toe aan de dichterP.J.de Borchgrave;ziln tweede citaat (p.249-250)

komt uit het werk van Blommaert en hier heet Van Beesen de auteur.De beide citaten
betreffen dezelfde passus,niet zonder allerlei varianten in het Frans vertaald.

12 (J.B.j.HoFMAN),Korte scbets een'erschuldige pligtkwyting derKruis-broeders ...
ter gedagten/
'
J van hunnen beroemden en ajgestorven Medebroeder en Jubelaris Petrus

Generê: Uitgewerktdoordegemelde All/lwcâ/ppy,op den 16 October1814,...Kortrijk,
L.Blanchet,8 p.

8j

Debandtussen deKortrijksegroep en deGentseFonteinisten wasifl
de laatste jaren derachttiende eeuw erg nauw,en we denken onwillekeurig aan Generéwanneerwein deGazettevan Gend van 21september
1797,enkelem aanden slechtsnadatte Kortrijkhetgezelschapvan Gent
was bekroond,lezen dat een speler uit de Leiestad,winnaar van verscheidene m edailles, als gastacteur zou optreden met de lokale Fo>

teinisten13.Hetjaartevoren,in 1796,washetstuk ClarindevanHofman
teGentbekroond14;eenKortrijkenaarwashetoverigensook,metname
CharlesBataille,die tien jaarvroegeraan debasishad gelegen van de
heropleving dertheateraktiviteitin de aloudeG entse kam er15.

DedoorGenerégedemonstreerdenamurlijkespeelwijzezou inVlaande gilde derRoyaerts te Sint-W inoksbergen
deren ingebrachtzijn door ,

(Frans-vlaanderen).Eenbelangrijkdokument,uitgegevendoorMaurits
Sabbe,laatblijken datde genoemde theatervernieuwing in hetFransVlaamsestadjeeigenlijk geïnspireerd wasdoorvoorbeelden uitdetoonaangevendecentraLonden en Parijs16.
W e sommen dit alles hier OP 0m mecf dan één reden.Vooreerst
moeten de mededelingen over Generé en de W inoksbergse gilde duide-

lijk maken dat de geschiedenisvan devernieuwing d1
@e m
@ de tweede
helftderachttiende eeuw in hetVlaams toneelheeftplaatsgehad,ter-

zelfdertijd de speelwijze en hetrepertorium betrof17.Slechts aan dit
laatste,het repertorium,wordt in de toespraak van j juni 1797 te
Kortrijk aandachtbesteed.In de tweede plaatsis hetnuttig,de tekst
van die redevoering van 1797 thuis te brengen in de kleine collectie
dokumenten die ons enig beeld geven van de situatie op toneelgebied

in deOostenrijkseen FranseNederlanden,en inzonderheid in hettoenmaligeVlaanderen.DezeKortrijkse redevoering door een GentseFon13 N1. in de zol van Orosman en Lusignan in Zaire van Voltaire, en in de ro1 van

Séïd in Mahometvan dezelfde.ln zijn bovengemeldeherdenkingsredehaaltHofman enkele
rollen aan,door Generé vertolkt.Daartoe behoort die van Seïd.

14 j.SIMAEY,De J:ïwxarA toneelstukhen van /4p Hojman,- De Leiegauw,Xf,1967,
P.239.

15Charles Bataille,die te Kortrijk aan de leiding had gestaan van de Kruisbroeders,
was naarGentverhuisd.Zie over zijn betekenis:P.DE KEYSER,Een onbekende bladz#de

uit de geschiedenis van de Fonteinisten te Gent, - Oostvlaamsche Zanten, 111, 1928, P.
81-87;F.VAN DEN HENDE,0.c.,P.126.
16 M . SABBE, Fransch-vlaamsche Rederi
jierskunst IN de 18e
1
@
f1 Verslagen
Mededelingen van de K5z
2/>2J/f
#e Vlaamsche Academie voor T,W- E'r Letterkunde, 1923,
p. 210. Een goede schets van die vernieuwingsbew-eging in de kamers van Sint-W inoks-

bergen,Kortrfjk en Gentin w.SIMAEY,Leven en /#J van /,r Hojman,#Jr/r#âJ toneeldicbter,- De Leiegouw, VII, 1965,p.156-137.

17Hofman ging in zijn huldeternagedachtenisvan Generézowelin op hetrepertorillm
a1sop despeelwijze:,, Zulksheefthy zynekunstvrienden doen kennen,en allengskens
zooveelbewerkt,dat hy hunne wyze van vertoonen heeft hervormd en de misgeboorten
van tooneelstukken heeft doen verwerpen,om deze te vervangen door meesterstukken van
de grootste kunstenaars zyner eeuw''

86

teinist- wellichtVan der Schueren - was totnog toe alleen methaar
titel bekend. Diverse onderzoekers hebben vmchteloos getracht het
dokumentte raadplegen in de Universiteitsbibliotheek van Gent,waar
hetpasonlangsweeropgedoken is.

PLEIDOOIVOOR HET BURGERLIJK DRAMA
D e tekst klinkt, afgezien van de eerder gezwollen hulde- en dankfor-

muleringen van deaanhef,merkwaardig zakelijk,gesteldin een spelling
die door haar soberheid gunstig kontrasteert met vele geschrifte'
n uit

dietijd.
De aanhefisvrijconventioneel:deKortrijksejurykrijgteen dankwoord toegezwaaid en de andere deelnemende groepen,diehetmeesterschap van de Gentenaren hebben moeten erkennen,horen een woord

van aanmoediging.BijhetcitaatuitNicolasBoileau-Despréaux (1656-

1711)valtoptemerken dathetafkomstigwasuitzijn dichtwerk L'Art
?oétique(1674),datookin de'Nederlanden veelsuksesheeftgekend.
Eén van de velevertalingen w asoverigens,zondernaam van devertaler,

in 1791verschenen bijdevermoedelijke auteurvan deKortrijkseredevoering,drukkerV an derSchueren.
Van blz.4 tothalfweg blz.6 wordtvooralgeargumenteerd tegen de

vijanden der toneelbeoefening,met ondermeer een zinspeling op de

afkeervandeverlichtefilosoofJeanJacquesRousseau (1712-1778)voor
hettheater.Van deze afkeergetuigde diensLettre J d'Alembertsur1es

s?ectacles(17j8),waarinhettoneela1simmoreelenonnatuurlijkwerd
afgeschilderd.D itstandpunthaalde de auteurprotesten van Voltaire op
de hals.
H etnutvan hettoneelwordtaangetoondmeteen verwi
jzing naarde

FransemarkiesJeanBaptistedeBoyerd'Argens(1704-1771),dielange
tijd in Nederland en in hetBerlijnvan Frederik 11had verbleven.Ook

ophetgezagvanJosephAddison(1672-1719)wordteenberoepgedaan,
nietzonderverkeerde schrijfwijzevan zijn naam.Deze Engelse auteur
had samengewerktmetSteele in hettijdschrift Tbe S?ectator en zijn
toneelstuk Cato was ook in Vlaanderen bekend18.
18 Rond 1785 dichtte iemand van de Royaertsgilde te Sint-W inoksbergen :
O Addisson !gy hebt door Cato'
s dood te schryven

De min des vaederlandsten vollen afgebeeld (.)
Vier,rédettrant(,) vernuft(,) beleiding derbedryven,

Hetalles ln uw werk hethert en geest zoo streelt
Datmen aen Shakespaer en alwat England baerde
U vören stellen mag in M elpomena's konst...
- Ver
zaemeling derPrys-vraegen,uyt-gegêven in de rJJ:r-Fycl: Baptisten royaerts G'bulde,
gezeyd Rhétorica... binnen Bergen-st.-W inocx...
, Sint-W inoksbergen, Barbez, 1810,-.. 1j0.
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Interessantwordtde tekstvooralvanafblz.6,waarduidelijk wordt
gemaakt water in het traditionele Vlaamse toneel fout liep,en waar

op even duidelijkewijzegeformuleerdwordtwaterin deplaatsmoest
komen.Halfweg deze zesdebladzijde wordtde desbetreffende passus
a1s een slotbeschouwing aangekondigd,maar gelukkig beslaatdeze we'
l
nog ongeveerveertig procentvan de tekst.

Hettoneelblijktin Vlaanderen gedomineerd teworden doorstukken
waarin moorden,martelingen en echtscbendingen aan deordezijn.Dat
moord en marteling op descèneinderdaad populairsuksesgarandeerden

hebben we boven alvastgesteld bijeen vluchtig overschouwen van de
courante vertoningen.
Iets verder brandmerkt de Gentse zegsman de traditionele tragedies
m etde woorden moord en zf/F,,é.Ze heten ook woesten regelloos, en
verrassend klinkthierzekerdeparallelm et toneelwerk van de dertiende
eeuw dat toen de kruistochtgedachte zou hebben gepropageerd.Deze
laatste formulering houdtongetwijfeldverband metdehogefrekwentie
van drama'sdie,de ene of de andere veldtochttegen M uzelm arm en of
Turken behandelend,nog tot in de negentiende eeuw op de planken

zouden blijven.
Totdezeheledwe?erj derl,rl> FJeeeuwen behxrden natuurlijk de
veletragediesdiezich afspeelden aan hethofvan de ene ofandere vorst.
M en verneemthier een republikeinsgeluid datnietzo vreem d klinktin

de jaren derFranseRepubliek,waartoeonzegewesten behoorden.Vier
jaarna demoord op deFransekoning Lodewijk XVIwordta1sargum entnaar voren gehaald dat het verkeerd is naar het volk toe te gaan
m et koningsdrama's, daar waar het 1ot van eenvoudige burgers nooit
de belangstelling van vorsten heeftgewekt.D it standpunt neem tniet

weg dateen koninklijk scbelmstuk afen toemetnutkan worden vertoond.
Tot zover de kritiek OP watin de ogen van de verlichte sprekerverkeerd w asin hetVlaam se toneel.D itallesm oestw orden weggeveegd
en vervangen door een geheelnieuw repertorium,vooralnu de toneelbeoefening op hetplatteland weertoenam.Deze laatsteopmerking gold

de onveilige jaren 1789-179j waarin het theaterleven bijna stil had
gelegen.Desprekerkan zekerniethebben gedachtaan hettijdvak v6ör
deBrabantseOmwenteling,aangezien toen in delandelijke dorpen het
toneel opvallend druk w as beoefend.

De gezelschappen van steden en belangrijke gemeenten dienden nu
huiselfjkeenleerumesmkken tepropageren.Hetbetrefthierhetgenre
datin deliteratuurgeschiedenisbekend staata1shetburgerlijkedrama
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eigentijdseonderwerpen op ee'
n natuurlijkemaniervoorgesteld,en vaak
m oraliserend.N aast de term ht
liselijk,die blijkbaarverwijst naar de
domestic tragedy waarvan Richard Steele een voorl
operwas (metzijn

stuk Tbejuneral,or Griehà-la-modevan 1701),gebruikte despreker

ook de uitdrukking burgerlkk treurgeval en devierdoorhem aange-

haalde voorbeelden geven duidelijk genoeg te kennen waarover het
ging mendiendewerkop tevoeren waarin huisellkebelangenwerden
behartigd,de toeschouwer moest aangespoord worden tothet getrouw

onderhouden van de huwelijksplicht,men moestbetIoon der kinderIiejdevoorogenstellenenmenmoesttenslottedemensenhunvaderland
leren beminnen.

Dewerken vanKotzebue,Nomsz,M ercieren des?ectatorialeScbouwburg stonden voor hetaangeprezen genre model.Dank zij deze verwijzingen kanmen zich een konkreetbeeld vormenvan watdeVlaamse
theatervernieuwersin detijdvanhetDirectoirea1shetideaalvoorogen
zw eefde.

Augustvon Kotzebue (1761-1819) genoot rond de wisseling der
achttiende en negentiende eeuw een Europese vermaardheid met zijn
tientallen op de smaak van een groot publiek afgestemde Sitten und
Familiendramen,handige cocktailsvan humoren sentiment.De vroegst

bekende opvoering van één van zijn werken in Vlaanderen had plaats
te Genten te Brugge in 1795,in beidegevallen dooreen gezelschap uit

Rotterdam 19.Een GentsegroepvertoondeDeOnecbteZoon op 22 juni
179j20;in de loop van hetvolgende jaar startte een dmkkeruitdezelfde stad de uitgave van een reeks vertaalde stukken van de D uitse
2YtCQf 21@

JohannesNomsz (1758-1805) wasdeNederlandse veelschrijver die

onder andere gespecialiseerd was in vertalingen of bew erkingen van
Voltaires tragedies.
H et verzpm eld toneelwerk van Louis Sébast
ien Mercier(1740-1814)

wasin 1778-1784 teParijsverschenen.Hijhad samen metDiderothet
19 A . v(I
AENE),DeNederduitscheTooneelisten w=

Rotterdam indeBrugscbe Scbouwbuq,
1793,- Biehoïjp1965,P.126;J.M.SCHRANT,Hlllde J4& de &Jge#JJ;
-i/E'
NiJ Tdn Y#1é&...

Joannes Baptista Hellebaut...,Gent,1819,p.47.Zie over Kotbezue in Vlaanderen ook
J.SMEYERS,o.c.,p.357-358.

20 Gazatevan GcA
2#,18 jtmi179j.Opgevoerd door hetGenootschap terbevoorderinge
der Nederduytsche Letterkunde te Gent.Een genootschap van die naam wordt bi
j zijn
stichting vermeld in Den Vlaemscben Indicateur, XVII, 1787, p. 46-48.

21De drukker was Pieter Frans de Goesin.'
- Gazette van Gend,6 en 9 juni en 15
oktober 1796.F.VANDERHAEGHEN in Bibliogrdphie gJJA
ZJ/SG lV,P.275-274 (nrs.6956
en 6945-6955) situeertéén door De Goesin gedrukt stuk van Kotzebue in 1797 en een
tiental andere ygond 1798'' De begindatum van de reeksmag dus vervroegd worden tot
1796 (op 6 junlvan ditjaarwasdedrukkerklaarmetdeuitgavevan D'
eZonnemaagdenj.
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burgerlijke drama in Frankrijk gepropageerd.Op hettijdstip van de
Kortrijkse redevoering van j juni1797 washij 1id van de Raad der
Vijfhonderd van waaruithetDirectoire,de uiwoerende machtvan de
Franse Republiek,werd aangeduid 22

Sinds177jverscheen teAmsterdam ongeveerjaarlijkseen aflevering
van deS?ectatoriaaleScbouwburg.Dezereeks,gestichten tot1791geleid doordegewezen predikantCorneliusvan Engelen,brachtin hoofdzaak vertalingen van buitenlandse toneelwerken,met een uitgesproken

voorkeurvoordenieuwestrekking van hetburgerlijk drama.De'inleidende W ysgeertige p râlz/lp/ëzcg over den schouu'burg in 't algem ee'
n
van de stichter bevatte onder andere argumenten ten gunste van het

patriotiscb treurspelen zepleittevoorre?ublikynscbe //demokratiscbe
#d:J/in hettoneel.

Hetwerkwerd na Van Engelens dood een tientaljaren voortgezet.
In 1797waren alvijfentwintig delen verschenen,metstukken van L.S.

Mercier(acht),D.Diderot,P.A.C.deBeaumarchais,Falbaire,G.E.
Lessing (vier),C.F.W eisse(drie),J.C.Brandes,J.J.Engel,J.H.F.
Mûller,J.W .Goethe(Clavigoin1781enEgmontin1790),Fr.Schiller
(Fieskoin 1792),A.F.Kotzebue(HetS?eelhindin 1791),E.Moore,
Tillo,H elcroft23.
Xïraartnen 0P blz.7 leestdathetam schouwen van de moraliserende

werken uithet nieuwe repertorium onze /= #,,1,,/ een wal/e plooi z,/

doen rdwer - ietsverder bevestigd en verduidelijktdoor een gelijk-

aardigeuitdmkking (onzepogingenzullen delandaard verbeteren)-,
hoortmeneen echo,vanA'
ddisonsbeweringin TbeS?ectatordathijmet
zijn bijdragen zonde en onwetendheid uitzijn land hoopte te bannen,
een wens die doorheen de hele eeuw der V erlichting in vele talen en

variantenwasdoorgegeven totbijdedrijversderFranseRevolutie.Aan
zulke taak van volksopvoeding schijnen mensen a1sde Gentse spreker
niettehebben getwijfeld en hetengagementin dienstvan hetrepublikeinseburger-ideaalhaalde heelzekerdebovenhand op zuiver artistieke
22Op 24 febr.1800 werd in de zaalder Fonteinisten (Parnassusherg)Den InwoonerfJP
de Guadeloupe, naar L. S. Mercier, vertoond. - Gazette van Gend.1 Ventose VIII / 20
fehr. 1800. Bij de toneelwedstri
jd van 1801 te Geraardsbergen stond naast Nathan de

JrzWzc (Lessing) en vele stukken van Kotzehue ook Zoê van Mercier op de lijst der
namen aan dezewedstrijd deelmethetgenoemdestuk van Mercier. Gazette van Gend,
13MessidorIX /2 juli1801.
toegelaten stukken.;
- E.vaN DER STRAETEN, o.c., d1.II,p.293.De Fonteinisten van Gent

23 Spectatoriaale Schouwburg, bebelzende eene veru meling der beste zedelyke TooneelJ/z/li:r, byeen gebragt uyt alle de verscheiden taalen van Europa.Amsterdam, 1775-1801,
28 delen. Zie ook Bloemlezing uit bet werk van Cornelius 1wr Engelen (1726-1793).
Keuze, inleiding en aantekeningen door N. c. H. wIJNGAARDS, .- Klassiek Letterkundig

Pantheon,nr.193,Zutphen,s.
d.(vooralp.87).
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objectieven.M isschienmag in ditkaderverwezen worden naardeGentse
volksschoolw aarvoor deFonteinistenkamerzich in die jaren inzette24.
Datin die republikeinse tijd het burgerlijke dram a a1s alternatief
werd gesteld tegenovertoneelwerken dietotdehofliteratuurbehoorden,

klinktvrijevident.Debehandeling van ditpuntinspireerde dewoordvoerder der Fonteinisten totde welsprekendste passagesuitzijn rede.
M en mag evenwelnietuithetoog verliezen dathijhiermeezeernauwkeurig hetstandpuntvan de bewindslieden vertolkte,hoezeerhijook,
als aanhanger der republikeinse vrijheids-en gelijkheidsgedachte,za1
geméénd hebben wat hijzegde.Zijn woorden klinken alleszins nid
minder oprechtdan Van derSchuerensverlichte en keizersgezinde rede
van 178j.

W atdeoverheid van hetScheldedepartement,waarvan Gentdeh'
oofdstadwas,eenhalfjaarlateruitvaardigde,zou dooronze sprekerkunnen

zijngeschreven.Alleen hetantigodsdienstigeelementklinktbijhem niet

zosterk.Hetbedoeldedecreetvan 15december1797 (25FrimaireVI)
luiddedathettheatergeen anderetaak had dan republikeinse idealen te
propageren zoals vaderlandsliefde en eerbied voor de wetten. Voor

stukken,gewijd aan hetverwerpeli
jkebijgeloofvan (religieus)fanatism e en koningsgezindheid,mocht er geen plaats zi
jn.Deze maatregel
gold zowel de kleinste dorpen a1s de steden.Gedurende het afgelopen

jaar 1797 hadden allerlei amateursgezelschappen nog fanatieke en
koningsgezinde stukken vertoond,metonderwerpen a1sdeKm istochten,

hetLaatsteOordeelofdePassievan JezusKristus...Hoogtijd washet
thansom ditwangebruik een krachtig halttoe te roepen25.
2+ PH. BLOM MAERT, Geschiedeni
s der Rbetorykkamer De Fonteine, te Gent, 1847,P.70.

ln de Gazette van Gend van 11 aug.1796 maakt schoolmeester P.B.van Ghelder uit de

Savaanstraatbekend dathijalverscheidenejaren onderwijsverstrekto.a.aan ,yde behoeftige

kinderen, die ten koste van hetGenootschap van Rhetorica geleerd worden''.
25 Les Théâtres, Ci
toyen, quand i1s ne s'écartent point du but de leur institution,
,,
sontl'Ecole des M œurs;i1s doiventl'être aussi du Républicanisme.La scène ne doit offrir

au ?euple que l'expression des sentimens généreux du cœur humain,de l'amour de la

Patrle,du respectpour 1es Lois etde l'obéissance aux M agistrats,qui en sont 1es organes;
on doit en bannir tout ce quipourraittendre à avilir le Gou
vernement o.
u 1es Institutions
républicaines. Les pièces pro/resà troubl
er la tranquillité,%a corrompre l'esprit public, à
reveiller la honteuse superstltion du fanatisme et de la royauté doivent être sévèrement
proscrites. Ces principes, Citoyen, ne sontPaS seulenaent applicables auX Théâtres des
grandes Communes; il faut que par-tout la scène soit épurée, qu'elle soit par-tout digne
du peuple. Nous savons que dans plusieurs Cantons, des théâtres d'amateurs ont joué
l'année dernière des pièces fanatiques et royales, que la raison et la philosophie doivent

c
ondamner- àHjamais,tellesque 1es Croisades,le Iugement dernier,la Passion du Christ,
etc. ...'' ,
c., p. 38-39. Zie ook het antwoord uit Deinze op
. vAN oEx ABEELE, o.
p.40141:hetgezelschap Geen konstzonder nyd (deelnemer aan de Kortrijkse wedstrijd)
had niets dan republikeinse stukken vertoond, of dan toch stukken zonder spoor van
>)
fanatisme''en >>
royalisme''***

M et zulk overheidsstandpunt za1 de Gentse groep rond dm kker
V an der Schueren en de Fonteine weinig last hebben gehad. Tot die
republikeinse kern behoorden onder andere ook de publicisten Karel
Broeckaert, J.J.Antheunis en PieterJohan Robyn.Er waren in hun
republikanisme echter toch we1 nuanceverschillen die m aakten dat ze
elkaar in hun blaadj
es(DeSysse-?anne,deProtocoleJJCOIJe.a.)niet
spaarden.
HOFMAN

Op blz.8 boeitvooralheteresaluutvoordetoneelschrijverJan Baptist
JozefHofman,een 3g-jarigeschoenmakeruitKortrijk,nog ongehuwd,
en 1id van de Kmisbroeders26.

Hijwordtbeschouwd a1sdegrondleggervan hetburgerlijke drama
in de Zuidelijke Nederlanden,ook alwas zijn streek- en generatiegenootPieterJoostdeBorchgravehem één jaarvoorgeweest27.
H ofm an was in 1797 een erkend toneelschri
jver.De ware O#:r/,pdersdateertvan 1788 en Justina &/ de onderwer?ing van Namen van
1791,twee stukken in hetteken van de politiekeaktualiteit,nameli
jk de
opstandtegen keizerJozef11en derestauratievan hetOostenrijkseHuis

(waarvanHofmaneentrouw aanhangerwasgebleven).
Denonbermbertigen Scbuld-eisscberojtedeDeugdzaemein Armoede
was aangekondigd in de doo'
r Van der Schueren gednakte Gazette z'
sAz
Gendop 7 april1796.Hetzelfdebladvermelddedeuitgavevan Clarinde

ojderampuligedoordeLiejdeop 28julivan hetzelfdejaar,achttien
dagen na de eersteopvoering teKortrijk.W e hebben reedsaangestipt
datde auteurvoor hetlaatstgenoem de stuk te G enteen m edaille kreeg 2'.
Een nieuw l werk,De onverwacbte Redding,was in 1797 gereed,en

interessantiswe1dathetop jjunivan datjaartergelegenheid van de
prijsuitreiking teKortrijk werd vertoond,en datHofman hiervoorvan
26 zie over Hofman de reeds aangehaal
de bijdragen van w.SIMAEY (zie voetn.14 en
16),aan te vullen met: 1D.,Jan J.B.Hojman 1758-1835,- De Leiegouw, IX,1967,
p. 231-246; 1D., art. fn Nationaal Biograjisch Jrz
b/Fldrl/eâ, 111, 1968, k. 395-400;

J. SMEYERS,o.c., p.581-585. W at we verder over Hofmans werk mededelen is, tenzij
anders vermeld, afkomstig uit de genoemde studies van Simaey.

27Hetstuk Den SchildwacbtNelzon ojdebeproejdeLiejdevanDeBorchgraveverscheen
stuk nog niet geschreven.Zie AoA DEPREZ,art.in Nationaal Biograjisch Woordenboek,
111, 1968, k. 101.
28Den orl:r/z
iâdr/kEw Schuld-eischer en Garinde werden gedrukt door R. Gambar,
zoon,te Kortrijk,in 1796.
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zonder auteursnaam in 1787 in Den J
z-/f
zEp/
rw
fc,
â'
er Indicateur.Hofman had toen zijn eerste

het stadsbesmur een erepenning ontving 29. De Gentse zegsman der

Fonteinisten hadHofmansstuk duszien opvoeren juistvooraleerhijzelf
detekstuitsprak diewehierbestuderen.Hijslootzich blijkbaaraanbij
dehuldediedeKortrijkseauteurvanwegezijn stadsbestuurin ontvangst
mocht nemen.
GENT 1797

Nog één elementvraagtom aandacht,namelijk deop blz.4 aangekondigdetoneelwedstrijd diedeGentenaren op htm beurtwensten teorganiseren.Reeds op lj december 1796 - herhaald op 12 maart 1797 .was in de Gazette van Gend een tornooiaangekondigd,maar niet de
Fonteinisten noemden zich de organisatoren,doch ,,de Liefheb
'bers der

Tooneel-enDigtkunde,onderkenmerkJongenLeerzugtig,hun Schouwburg hebbende in de Herberge de bonne Avanture'' De loting was al
achterderug (12maart,om redenvaneentegeri
ngeopkomstherhaald

op'
2'april),terwijlmenvoordeeersteopvoeringnog diendetewachten

tot29 oktober.M eer gegevensoverdezepri
jskamp ontbreken.Blijkens

de Kortrijkse redevoering van j jtmi,waar op geen andere wedstrijd
gezinspeeld kan zijn dan op dezevan 'Jong en Leerzugtig',wasmen in
hetbegin van juniduidelijk van plan om de organisatieten uitvoerte
brengen.
In de herberg de Bonne Avanture was het gezelschap thuis geweest

datin 1785deeersteGentsewedstrijd van delateachttiendeeeuw had
ingericht30.V an 1786 tot 1789 zou ook de Fonteine,in wier rangen het

toneel een sterke bloei kende, in de genoemde herberg haar lokaal
hebben 31.In 1789 zien wevoorheteerst de groep Jong en Leerzugtig
aantreden,en we1aan de zijde van de Fonteine in de toneelprijskamp
van Lokeren 32.Teraanvulling wezeverm eld datin 1797 weer de beide

genoemdeGentsemaatschappijendeelnamen aanhettornooivanMiddelburg-in-v laanderen, ook al een organisatie die de steun genoot van
29 zie w .SI
MAEY,Leven en /f# van Jan Hojman,- De Leiegouw,VII, 1965,p.140.
Hierwordtuit een lokale Kortrijkse kroniek aangehaald :,,j Juni/ 18 praireal:hebben
onze tonneel Konstminnaers een stuk van Eere vertoontop stadstheater waer naer pligtig
deuïtdeeling derpryzen geschied isaen de liefhebbers der andere steden en plaetsen die

hier ln den winter hadden kommen de vere
yschte tonneel spéelen verthoonen, den eersten
prys wierd aen die van gendt toegewéesen.#,

30Den Vlaemscben Indicateur, 20 november 1784, 2 en 9 april,25 juni 1785.Zie
o.
m.ook Gedicbten van De Borcbgrave,= ed.J.deBorchgrave,Gent,1861,p.XXXIV ;
21-25,26-27.

31 P. CLAEYS
,Histoiredu JiJJ/F: J Ganf d1.1,p.110-111.
32 A. DE VLAEMI
NCK, Jaerboejen der aloude Kamer van Ri://F/Jm

Het Roosjen,

/d Tbielt,Gent, 1862,p. 186.Zie ook F.vAN DEN HENDE,0.c.
, P. 128-129.
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J.F.van der Schueren.Jong en Leerzugtig was er aan de heurt op
28 mei,de Fonteinisten speelden erop lj juni33.Uit de Kortrijkse
redevoering van j junikan worden afgeleid datde banden tussen de
beide toneelgenootschappen uitGentvrijnauw waren .
REDENVOERING,
uytgesproken
Op hd Tooneel der KRUYS-BROEDERS binnen

CORTRYK,den j Jtmy 1797 (17 Prairial5 jaer),
D O OR

HetGenootschd? terbevoorderingederLetter-en Tooneel-kunde,w//râd/zigekend onder den naem van
FONTEYN ISTEN,IN GEND,
TER GELEGENHEYD

Der Prysbehaeling in den Tooneel-s% d door
eerstgemelde Genootschap uytgeschreven.

(p.5) Achtbare Kunstbeminners!
Doordrongen van uwe vx rtreffelyke en minzaeme enthaeling, en trots op
uwe bekrooning,ishetzekeraen onsniette zeggen datgy ervaeren Kunstkenners
en onzydige Regters zyt.W y laeten andere zeggen dat gy in de beslissing der
Tooneel-kampen zoo ervaeren zyt a1s zy,onder wie in Athenen de wetten van
M elpomene geboren en ten toppunt #ebragt wierden.- W y weten dat overtolligen ofmisplaetsten lof,zoo'hy voor geen spotterny,ten minsten altoos voo'
r
een satyre gehouden word.Ook zoude onze bekentenis uwen roem weynig ver-

meerderen ;de toejuychingen van een heelPubliek,die zonderverdiensten niet
te winne'
n zyn,en de toestemming onzer mededingers, die wy meynen verdient
te hebben, moeten grooter en vlyender voor uwe ooren zyn, dan alle de eerbetuygingen die van onze dankende lippen zouden konnen rollen ; en zoo uw
harte dan daer by nog zegt W Y VOELEN DAT W Y GOED GEVONNIST
HEBBEN, ô ! daa waer het zeker uwe lagchende denkbeelden met duystere
schaduwen overnevelen, van een gevoelen te verheffen welkers waerde en verdiensten alleen dooru,in zynen waeren graed van hoogte gevoeltword.
En gy, waerde en achtbaere Kampgenooten,met wie wy nu verscheydemael
in de Tooneelperken den prys betwisthebben,hoe grootswy,om den voorrang
die wy hier verdienen,zyn

(p.4) mogen,denktniet dat de hoovaerdy nog de laetdunkendheyd oyt o'
ns
hart zalovermeesteren ;wy doen hulde aen uwen yver,en welhaest,mogelyks
nog voor weynige maenden, word ons Tooneel een Strydperk, waer nieuwe
Lauwren zullen tebehaelen zyn,op datde Vriendschap de neêrlandsche Tooneel33 Gazette 1?
= Gend, 24 april 1797.
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Yveraeren meer en meer door haere streelende banden vervoege;ja,welhaestx
hopen wy, zullen de belgische Kunstminnaers maer eene eenige keten van
Boezemvrienden meer uytmaeken,die eenpaerig de Grondspreuk van Boiledu op
hunne Schilden zullen voeren :

Qu'ilestdoux,gr'# estl:azy,desedireJsoi-même,
Je n'ai?ointd'ennemih /3 desW-/
'
/x çue j'aime.
En waerlyk waero'
m zouden wy wapensvan afgunsttegen elkanderen slypen ?
Het Tooneel is genoeg met stronkelsteenen bestroyt,om,zoo den na-yver ons
nietvan tyd tot tyd opbeurde,ons van stap totstap in die moeyelyke loopbaen
te doen vallen. Scherpt den onkundigen laster niet dagelyks zyne tanden en
klouwen om ,in zyne woede,den Tooneelist te vernielen ?
Haeters der Tooneelen zyn hier niet tegenwoordig,en alwaeren zy'er tegenwoordig, hunne vergezogte dwaelstelzels tegen de Schouwburgen, waer van
Rousseau devremdste voorbeelden gaf,zyn ligtte wederleggen.Hetis algemeen
bewezen,dat de Tooneelen van nutzyn,doordien zy de zeden beschaeven.En
alhadden zy geen m der voordeel,zegtd'Argens, dan dat zy,ten minsten voor
eenigen tyd,het Publiek eene

(p.j) aengenaeme uytspanning verschnffen,eene verlusting zyn voor de Geleerde,en de'beurzen dergretige Tuyschspeelders,voor alden tyd datzy dueren,
gesloten houden,nog zouden zy om die reden alle de bezorgtheyd van een wys
en voorzigtig Gouvernementverdienen.
Ook hebben zy sints vele eeuwen door onze Regenten aengemoedigt en met
Pvzen beloontgeweest;onze Jaer-boeken zyn vo1van de eerlyke onthaelingen,
die de Tooneelisten van 's Lands Voogden verkregen hebben ; en vmgteloos

zoudemen,zulksvooreeneverkwistingofbarbarschegewoontewillenuytkm en
oud Roomen zelve,dat,als hetnog woest en onbeschaeftwas,de Tooneelisten
verfoeyde,verbande en eenen fnmilie-naem onwaerdig agtte, maekte laeter, in
'tm idden van zynen grootsten luyster,glorie van zyne hooge Amptenaeren om

Tooneel-pryzen te zien kampe'
n :Julius C:JyJF deed een geschenk,we1 thienduyzend kroonen waerdig,aen Liberius,om dathy in een Tooneelsfuk,van hem
gemaekt,zoo uytmuntende,boven m dere, gespeelt had ; en al moeten thans
de onderlinge belooningen uyt 's Konstenaers eygen beurs betaeld worden, die
gunst is nog, om des vriendschaps wille, aenlokkende genoeg om ons de van
ouds gewoone begiftingen van Staet en Grooten te doen vergeten.

De Tooneelen hebben groote voordeelen boven alle andere tydkortingen.
'T zyn onder alle de verlustigingen die den mensch nemen kan,zekerlyk zy,die
mn sterken indnlb van eer

(p.6) en menschlievendheyd in o'
nslaeten overblyven.
e voortreffelyke Spelen,zegtAddisson,word de ramp ons vertx ntmet
,,ln di
al1e haere oorzaeken en gevolgen,en onze gevoeligheyd altoos geschiktnaer de
verdiensten der rampspoedige.''

,,

9j.

Toch,om die deugden in 'smenschens hartop-te-wekken,kan men zeker nid
te omzigtig zyn in den keur derTooneelstllkken,en men moet inderdaad bekennen, dat de beschaefdheyd der nederduytsche Tooneelen tot op den dag van
heden nog zeer ongemeen is. Het grootste deel onzer Theaters vertoonen niet
dan moorden, martelingen en egtschendingen, en myn dunkens, zyn deze de
naeste wegen niet om de overblyfzels onzer ruwe zeden te verbannen.
Duld,Kunstkenners,die hier vergaederd zyt,datwy sluyten metu vrypostig
onze wenschen ter bevoorderinge van Tooneel- en Dichtkunde voor-te-draegen.
'T is in eenen tyd a1s dezen, wanneer de Tooneelkunst van dag to'
t dag ten
platten Lande toeneemt,datwy in de Steden en groote Plaetsen waer gestaedig
gespeeltword,doorhetvertoonen van huyselyke en leerzaeme Tooneelen moeten
betragten,om de woeste en regellooze Spelen,met welke men in de derthiende
eeuw onze Voorvaderen totde Kruysvaerden aenstuwde,en die nog alom in deze

gewestenmetgeenenminderenyvera1svoortweehonderdjaerenvertoontworden,
uyt-te-roeyen. 'T hangt zekerlyk voor een groot deel van ons af, om onze
Landgenooten in weynigen

(p.7) tyd de d/ eeuwen die zy in de Tooneelkunstnog ten agteren zyn,te
doen overstappen, en onze Schouwburgen aen die onzer Nabueren gelyk te
brengen.
En waertoe dienen alle die stukken, die maer moord en vraek zugten ; alle
die hof-listen,alle die gevallen die vremd zyn aen den Burgerstand,voor ons,
die totgeene Princen opgekweekt worden,ten Tooneele gebragt? Ontbreekt
het onsaen shzk-ken die onze huyslyke belangens aengaen ;die ons de huwelykspligt dxn eeren ;die ons den loon der kinder-liefde voor oogen stellen ; die
ons het Vaderland doen beminnen ? Ontbreekt het ons ae'
n burgerlyke Treurgevallen ? o,
fhebben wy dan geene traenen van gevoeligheyd meer,dan om deel
te nem en in de ongevallen der V orsten, die, helaes! m eest alle zoo weynig
belang stellen in den ondergang van een deugdzaem Burger? - Het betaemt
zekerlyk, het is zelfs goed, dat m en nu en dan de schelm shzkken, die in de
Paleyzen gesmeed worden, onder de oogen van 't volk brenge; maer laet ons
dit voorgeen voorwendsel dienen, om den grooten Kotzebue, den vermaerden

Nomn,den herttreffenden Mercier,hets?ectatoriale Scbouwburg,en zoo,vele
andere voortreffelyke Dram- en Comedie-schryvers te verzuymen,wiens Stukken
rneestbeksvaenazyn om onzen landaerteen vaste ploy te doen nemen.Laetons,
zeg ilc nog eens,gezaementlyk in de Steden en groote Dorpen den eersten stap
doen,om hetSchouwburg vermae-

(p.8)kelyk en stigtendetemaeken,en alledeoverblyfselsdiededweepery der
barbaersche eeuwen onsheeftnaegelaeten,zullen in stof verkeeren.
W y weten, K unstm innaers, dat gy met den zelven geest bezield zyt; wy
weten datgy aen ditgrootGebouw reeds verscheyde grondsteenen gelegt hebt;
wy weten datHOFM AN, die uw Tooneelmet zoo vele nieuwigheden vereerd,

steedsa1s Dichter ditgroot Doelwit beoogt heeft, en wy hopen dat dus onze
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vereenigde poogingen di
t luysterlyk eynde welhaest zullen l reyken :ja, onze
bdragtingen zullen zelfs dobbel aen onze wenschen voldoen ; zy zdlen den

Iondaerd verbeteren,en de jongeDichtersaenporren om de Meesterstukken die
zy zien vertoonen na te volgen. - Het zien vertx nen van welgeschreven ea
uytgekozen Stukken,heeft 'er menig een tot grooten Dichter gemaekt.- Onze

Jongelingschap iszekerlyk nietmin dan datvan andereLanden vatbaer,om eene
voordbrengende Genie te kœ steren.M en mod maerde eersteglinsters van goed
oordeelin hunnen borstdoen ontvonken,om hun in yver tot xhoone Kunsten
te dœ n gloeyen,om hunne ruwe en nietsbeduydende lme/ te beschaeven, om
hunne pen tot het schilderen van streelende tafereelen te gewennen ; en dan,
zullen wy Tx neelisten, we1 te mœ de van zoo vele voordœlen die uyt onze
Vertx ningen gesproten zyn, hllnne Sfllkken by die van de grootste M eesters
vergelyken, by voorkeur spelen,en tot onze Nabueren mogen rxpen :zie, dit
vrogten de Dichters war Belgis/

J.HW GHEBM RT
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PSYCH OM ACH IE BIJ J.VAN OUDSHOORN :
EEN O N D ERZOEK N A A R
STRU CTU U RA SPECTEN IN

DE TW EEDE FLUIT'' (1917)
J.VanOudshoorn (eig.JanKoosFeylbrief/1876-1951)werdlanga1s
een epigoon beschouwd van de traditie die in Nederland met de be-

weging van Tachtig een aanloop had genomen.Hijwerd aldussamen
metEmants en Couperus tot de 'realistische'en 'namralistische'proza-

schrijversgerekend.Dezezienswijzevloeito.i.grotendeelsvoortuiteen
wateenzijdige aanpak van zijn romansen novellen.Immers,doorzich
al te halsstarrig blind te staren op de thematische aspecten van het

œuvreen zonderzich daarbijintelaten metvorm-en compositieproblemen,zijn deVan Oudshoorn-exegeten algauw in een impassegeraakt.

Hoeuiteenlopend htm benaderingsmethoden ook mogen zijn (psychoanalytischekritiekbijKaleis'versus'closereading'bijFens2),duidelijk
is dat de hoofdpunten van de analyse over het algemeen weinig van
elkaarverschillen.De pathologische,schizofreen getinte neiging tot afzondering, de idealiserende levensbeschouwing, de volstrekte m achteloosheid tegenoverhet1otdie voornagenoeg alle rom anhelden kenschetsendzijn geven telkens de toon aan.
TerechttekentP.H.Duboisprotestaan tegen een alte system atische

toepassing van geijkte formules op hetwerk van Van Oudshoorn3
volgenshem zoudeauteurzijn eigenwegzijngegaanzonderooitbewust
a
ansluiting tezoeken bijdezeofgene literaire stroming.Een term a1s
'
realisme',waarvan hetgebruik in een literair-historisch ofvergelijkend
perspectiefvolkomen verantwoord is,dientsterk gerelativeerd te worden
1 HUUG u tEls:Van Oudshoorn,dezeljmoord en â:/vrouweli
jh geslacht,in:Schrijvers

binnenste buiten,A'dam, Van Oorschot, 1969,pp. 121-14j.

2 KEES FENS: In de spiegels van het noodlot, in : De gevestigde Câ'
,&J, A'dam, Van

Oo3rsPchot,1975 (5),pp.9-51.

. H.ousol
s:Van Oudshoorn,Emants en hetpessimisme,in :Kritisch a4âât?x#, 1977,
pp.65-75,zie in verband hiermee p.6j.
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zodra hijop afzonderlijke werken wordtbetrokken.Om ditstandpunt
teverduidelijken,zouden wijktmnen zeggen dathetaldan nietrealistische karaktervan een prozashzk afhangtvan hetgeheelvan de betrekkingen die de bestanddelen van de fictie tot het gangbare, algemeen

erkende werkelijkheidsbeeld onderhouden.Om na te gaan in hoeverre
een tekstaldan nietrealistisch isen waarom datzo is,dientde voorkeur

tewordengegeven aaneen intern,zo dichtmogelijkbijdetekstblijvend
onderzoek.Uit een dergelijke benadering blijkt datVan Oudshoorn,
metnameinDetweedejluit4,een merkwaardig verhaaluit1917,aanzienlijk afwijktvan demaatstaven van de negentiende-eeuwse,mimetische vertelkunst.Ditverhaalstaatin alleopzichten veeldichterbijde
modernistischeesthetica dan bijde traditie die totna deeeuwwisseling
m onzeletterenhoogtijvierde.
EeneersteopmerkinginverbandmetDetweede//zWlbetreftdedaarin
toegepastevertelwijze,namelijkhetgebmikvan deeerstepersoonsvorm .
*

Inderdaad,hetoptreden van een ik-vertellerbrengtm ee dat de fictieve

werkelijkheidnietvanbuitenaf'belicht'wordt- zoalsdatinhij-verhalen
theoretisch hetgevalis5- doch van binnenuitdoor de brilvan één van
depersonagesdatdan ook a1sstructurerend
beginseldaarvoorfungeert.
@
Een van de premissen van onze analyse I
S dus dat hier uiting w ordt
gegeven aan een standpunt binnen de verhaalwereld. Daarenboven is

Detweedejluithoofdzakelijkgewijdaandeuitbeeldingvaneendroom

diede ik-persoon tijdenszijn smdententijd had.Bijna hetgeheelvan
ditintro-en retrospectiefverhaalverwijstrechtstreeksnaareen droomtoestand die totop zekere hoogte de leidraad van de handeling bepaalt.

Hoofdzaak is,metanderewoorden,hetverglijden van dehoofdpersoon
in een onbewuste toestand én hetuitbeelden van deze toestand.Theoretisch im pliceertzulksdatdeuitgebeelderuimte,depersonagesdie daarin
voorkom en alsook de gebeurtenissen die erplaatsvinden,aan de psyche
van devertellerontspruiten.Decor,personagesen gebeurtenissen zouden

dan om zotezeggen deplastischeen dynamischevemiterlijking van zijn
innerlijk zijn.
H ierm ee raken wijaan hetprobleem van de functie die de vertelinstantie - de ik - toebedeeld krijgtalsmede aan datvan de psychomachische interpretatie van een dergeli
jk verhaal.Uiteen striktliterairwetenschappelijk oogpuntbekeken,wordtdeuitbeelding van dedroomwereldpasde'gestileerde'dramatisering van een diep-subjectieveinhoud
4 Verwezen wordt naar de Veru melde îverhen, uitgegeven en ingeleid door w. A. M.

DE MooR,DeelI (novellen en schetsen),A'dam,Athenaellm-polak & Van Gennep,1968,
PP.99-121.
5 vgl. Stanzels onderseheid tussen 'auctoriales' en 'personales Erzâhlen'.
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sleutelvoorhetinterpreteren van de(metaforische)situatiesdiedeik
tijdenszijn droom za1meemaken.
Veelzeggend isreeds de toestand waarin hijonmiddellijk voorhet
intreden van dedroomsituatieverkeert.Hoewelhijhetb'
ewustzijn heeft

verloren,toch blijfthij,,ontvankelijkvoormimtegevoel''(101);hijis
zich nog bewustvan de ruimte die hem omringt:

Ditverschaftemijaanvankelijk een innigebevrediging (...).Ook merkte

,,

ik hoe ereen langzaam scbommelende beweging in gang kwam .Nu bier,

#az;daar,nu bier,dan daar.Metimmergrooterezwaaiingen,die mijten
slotte angstinboezemden en waaraan ik mijdatlook trachtte te onttrekken (...)''(101)

W ijwordenhiergetroffendoordespanningtussengenot(vgl.,,innige
bevrediging'')en angst;binneneenuiterstkortetijdsspannewordtde
aanvankelijke stemming van deheld in haartegendeelomgezet.Bijde
overgang van genotnaar angstdoetzich een opmerkelijke schommelbeweging voor,die totnadereanalysenoopt.Jammergenoeg verschaft
detekstgeenverdereinlichtingen dieeennauwkeurigeo'
mschrijvingvan
de aard van dezebeweging mogelijk zouden maken.Demeestvoorde
hand liggende interpretatie zou erweliswaar in bestaan die plotselinge

wending toeteschrijven aan detoenemende duizeligheid van dehoofdpersoon tijdenszijn halfslaap.M aarhetlijktook nietuitgesloten dat
achter de woorden ,,nu hier,dan daar,nu hier,dan daar''een seksuele
connotatie schuilgaat.D e ,,im m ergrootere zwaaiingen''zouden dan een

aangediktevx rstelling van hetorgasmezijn.Dezetweedeinterpretatie
hoehypothetisch dieookmoetblijven-heefthetvoordeeldespanning

-

tussen ,,bevrediging''en ,,angst'')de abrupte overgang van de ene stemming naar de andere te verklaren.Trouwens,de aantrekkingskracht die

delichamelijkeliefde op Van Oudshoornshelden uitoefent,gaatbijna
steeds gepaard meteen gevoelvan weerzin en van angst- en dat is

zeker ook hetgevalin De tweede jluit6.Deze ambivalentie van de
liefdesbetrekkingen heeftHuug Kaleisgoedin hetlichtgesteld,zobijv.
wanneerhij1.V.m .Eduard V erkoren,de held uitLouteringen:beweert
dat,,hetbedrijvenvan erotieken deomgangmetdedoodéén en dezelfdegrensoverschrijding (betekenen)die hem tegelijkertijd magisch aan@

trekten panische angstinboezemt:een vreemde ambivalentie die niet
alleen Verkoren karakteriseert maar alle personages van Van Ouds))Oorn''7.
6
V#.infra.
1 KALEIS
,

H.
,op.cit.,p. 131.
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De angstaanjagende schommelbeweging'waaraan de held zich onttrokken heeft,wordtopnieuw gevolgd dooreen gevoelvan bevrediging :
hetwordt een ,jaangenam e #ewaarwording'' (101).Dei
k-figuurvoelt
zich n,naakten metdevlakkehanden a1s een wi
gvoor(zich)uitgestrekt

door&v> warm waterscbieten''(10)
Ik hoorde !M aar ik wilde ook zien.Ik buitelde daartoe door het lauwe
water om en om, maar ik zonk steeds dieper zonder iets te zien. Ook
hoordeik hetkletteren van hetwaterthansnietmeer.Ik dreigde testikken,

mjn hartslag werd alzwakker,maartoen voeldeik datik zq .Ik voelde
het, want het was een ondoordringbaar zwart dat mij omhulde. Een
jluwelige duisternis,die de oogen drenkte,zooals een zaf'âle regen bloemen doetontluiken.Een alleanytterugdringend jeugdgevoeldoorstroomdew#''(101>
'wijnlrsiveren).

In deze passage komtnog duidelijkertotuiting datde beschrijving
van de toestand waarin de ik verkeerteen dubbele bodem bezit;wij
worden aldusop hetbestaan van een metaforisch plan attentgemaakt.
Zo zouden de naaktheid van de held en het,,lauw warm e water''w aarin

hijzich beweegt,kunnen verwijzen naardiensregressienaardefoetale
staat,ofalthansnaareen primitieve levensvorm.De toenemende ro1die

hierdoordezintuigen wordtgespeeld (vgl.defrekwentievan werkwoorden als'zien' 'horen'of'voelen')zou dan een soortvan wedergeboorte suggereren. Imm ers, de ,,fluwelige duisternis'' waarin de
hoofdfiguur omsloten ligt,wordtvergeleken m eteen ,,zachte regen''die

1)bloemen doetontluiken''.Daarenboven ondervindthijeen ,,a11e angst
terugdringend jeugdgevoel''
Hoofdzaak blijftdatde overgang van angstnaarbevrediging,van
onbehagen naar welbehagen teweeggebracht wordt door een terugkee'
r
naar de toestand van het kind,d.i.door een heilzam e regressie naar de

moede- ereld- vgl.in ditverbanddegelijkstellingvan hetlauwewater
m et de m oederschoot.Sam envattend uit de hallucinatorische gew aar-

wordingen waaraan deheld voordeeigenlijkedroom tenprooiis,blijkt
dat deze heen en weer geslingerd wordt tussen angst en bevrediging.

Deze spanning weerspiegelt o.i.zijn ambivalente verhouding tot de
vrouw.Dedroom za1zich preciesvoordoen a1sdedramatisering daaa an.
Alleen alhetfeitdatvrouwenfiguren daarin een centraleplaatsinnemen,
brengtonsop die gedachte.
Hierrijsteen probleem datkenm erkend isnietalleen voorde them atiek die in Detweedejlui
twordtontwikkeld,maarook voorhethele
œuvre.D e dubbelzinnige houding die de romanhelden ten opzichte van

delichamelijke liefdeaannemen,ontspruitrechtstreeksaan hetambiva102

lente karaktervan de moederfiguur.De moeder treedt meestal a1s een
ove- eldigende,fnuikende beschermsterop zi
jontpoptzich weliswaar
a1seen 'veilig toevluchtsoord'waarhetkind geborgenheid zoekt8,maar
perslotvan rekening ook a1seen castrerende figuur.De invloed die de
moederop de zoon uitoefent,isinderdaad zo grootdatzelfstandigheid,

psychologische volwassenheid hem wordtontzegd.Hijblijft een integrerend deeluitmaken van zijn moeder,blijftmethaargeïdentificeerd
zodathijvolledig onderhaarplak zit,Datverklaartalgrotendeels de
m inderwaardigheidsgevoelens die de romanhelden - door overdrachtten opzichte van de vrouw aankweken. Van Oudshoorns personages
erkennen deze als hun meerdere een goed voorbeeld hiervan is de
complexe verhouding tussen W illem M ertens en Helene9.

W atmeeris,hetgeslachtelijkverkeerof,o'
m metKaleiste spreken,
hetoverschrijden van de,,drempelderoneindigheid''ondersteltdezelfbevestiging van hetpersonage;maarde overgave aan de lichamelijke
liefde wordt belemmerd door de verhouding tot de moeder. Het be'
-

drijven van de seksuele daad N/ordtsynoniem metovertreding van het
moederlijk gezag.Hetis dan ook nietverwonderlijk dathetminderwaardigheidscomplex datde helden t.ovv.devrouw koesteren,vermengd
ismethevigeschuldgevoelensJ
'egens de m oeder.Precies daaruitontstaat
de bovenvermelde spanning :m inderwaardigheids- en schuldgevoelens,

hetverlangen naargeslachtelijk verkeer,deafkeerhiervan,deaantrekking tot de m oeder,het verlangen om zich van deze te distantiëren,

vloeien in en doorelkaar.Daarbijmoeten wijook nietuithetoog verliezen datdeik diein dedroo'
m optreedteen jongestudentisdiein de
seksualiteitnog niet ofPaS isingewijd en bijgevolg deze conflictsituatie bijzonderscherp aanvoelt.
-

-

N u dient te w orden nagegaan in welke m ate de structuur van de
droom ,de verhoudingen tussen de verschillende personages,het decor

en de gebeurtenissen zelf onderling een functionele waarde krijgen,
zodanig datzijdepasomschreven toestand aanschouwelijk maken.W at
datbetreft,valtvooreerstde discontinuïteitop bijde uitbeelding van
de droomwereld waarin de hoofdpersoon rondloopt: de gedroomde

werkelijkheid wordtinderdaad nieta1seen samenhangende,homogene
ruimte beschreven.De 'handeling' berust niet op één welomschreven

referentiekader maar verloopt hoofdzakelijk op twee werkelijkheidsniveaus.Immers, de 'hoofddroom'wordt wel eens onderbroken door
8 In verband met de innige,ja onverbrekelijke band tussen moeder en zoon,zie de
novelleAjscheid,F.JF.,deel1,pp.73-98.
9 Vgl.W illem M ertens' Ievensspiegel, F.JF,,deel II, pp. 15-125.
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fragmenten uiteen tweede droom die zich aanvankeli
jk alseen 'droom
in de droom'voordoet- op de factoren die de overgang van het ene

elementtothetanderebepalen,komen wijstraksterug.Van belang is
voorlopig te onderstrepen datbeide ervaringsvlakken binnen de droomwereld nogalschrilmetelkaarcontrasteren :zowelde mimteuitbeelding
als de gebeurtenissen en de personagesverschillen.Laten wi
jbijwijze
van uitgangspuntde twee dromen uithetoogpuntvan de ruimteuitbeel-

ding van naderbij bekijken.Ziehier de eerste droombeelden van de
hallucinatie :

Hetmijomringendedonkerwerd asch-grauw en voormijn verwonderde

,,

blikken vulden zich de vage omtrekken van een scbier eindelooze J/r> /,

waarover een droejgeestige regenhemel bedrukkend neergezonken was.''
(102;wijnlrsiveren).

De hoofdpersoon vervolgtzijn weg en bereiktweldra hetouderlijke
huiswaarmoederen vaderop hem staan tewachten :
Ik n'kte een kleine'vervelooze glasdeur open, en begon een vervallen

houten trd? te beklimmen.Het bevreemdde mij weer datik mij in de
lange jaren nog immer nietmet de korte wendingen had vertrouwd gemaakt,mi
j immernog ezibetf
jz:r:r bekje dataIs Ieuning dienstdeed
vastmoestbouden en tevens onbebol?en metde voeten in de te Jzz/a//e

treden stompte''(102/105;wijcursiveren).
In beidefragm enten kom thetpsychografische karakter van de ruim te-

schepping reedstotuiting.Datde romanwerkelijkheid hiereen sterk
vervormdkaraktervertoont,isduidelijk.Hetikvanhetpersonageiseen
objectiefwaarneembarewerkelijkheidsinhoudaan hetvertekenen lnnerlijke gewaarwordingen en waarneembare indrukken lopen in en door
elkaar.Inderdaad,zowelin letterlijke zin a1sop een metaforisch plan
@

blijken uitdijing van de ruimte (vgl.,,schier eindelooze straat'') en
vernauwingdaarvan(vgl.,,(...)bedmkkendneergezonkenwas'',,,kleine
:lasdeur'',,,tesmalletreden'')nauw verbonden te zijn,jateontstaan
uitdewanverhouding tussen deik en zijn omgeving (vgl.,,de vage

omtrekken''>)#hetbevreemddemijweer. stompte'',vgl.ook de beris-

ping doordevaderop p.102).

Hetvernauwen van deverhaalmimtegaatverder- zoalsdatbijVan

Oudshoorn heelvaak hetgevalis- meteen gevoelvan benauwdheid,

beklemminggepaard.Zulksblijktbijv.uitdebeschrijvingvanhetouderlijkehuis.De levensmimtedaarin istotéén enkelekamerbeperkt,met
name 'de woonkamer' Zelfsdeslaapkamer,die overdag a1s werkplaats

dient,isslechtsdooreen dungordijn van dezekamergescheiden (vgl.
104
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verwijzingswaarde.Methetoog daarop dienteerstdestructuurvan de
droom in zijn geheelteworden gepreciseerd.Deze valtuiteen in vier

'panelen'.Zoalsgezien,isheteersteonderdeel(pp.101-106)gewijdaan
deterugkeervan dehoofdpersoon naarhetouderlijkehuisen aan het
intreden van de'tweededroom'.Naeenvrijkorteconfrontatiemetzijn
oudersgaatde ik op zijn bed liggen en daarkomen hem ,,allerhande
verlokkelijkebeelden voorden geest''N
/104).Opvallendishierde sym-

metrischevoorstellingvan beide'werkelijkheidsplannen'(droom 1,101
j5 104j2/droom 2,104j5- 106j1danopnieuw droom 1,106
j 2 / droom 2,106 j 3).Hettweedeonderdeelvan dedroom ,pp.
107-111)speeltzich uitsluitendin hethuisvan deoudersaf- d.i.in
'droom 1' hetverhaaltnamelijk hetbezoek van een oom en een tante
en de impact van dat bezoek op het hoofdpersonage.In dit tweede

gedeelte blijktde moederfiguureen centrale plaats in te nemen.Het

derde paneel(pp.112-114) opentmethetkortstondig optreden van
een onbekendmeisjetotwiedeik-persoonzich lichamelijk aangetrokken
voelt.Onmiddellijk daarop vluchthijuithetouderlijke huis,na een
deelvan despaarpenningen van hetgezin tehebben gestolen.Op p.114
wordt de droom onderbroken de held wordt wakker in een ,,schier
ongemeubeld vertrek op een lage sofa''.Hiermee wordtde lezer herinnerd aan de expositie van de novelle10maar in feite verkeert de held
nog steeds in de droom toestand : dit is het begin van het vierde'en
laatste paneel.Dehandeling speelthierin een zaaltjewaari
n een feest

wordtgegeven,d.i.in een derde ruimte.De hoofdfiguurmijmertover
de gebeurtenissen die dezelfde dag hebben plaatsgevonden : ,,De dief-

stalen devluchtuitde'ouderlijke woning''(vgl.droom 1) ,,totde
schem ering doelloos ten onder in den stuwenden m enschenvloed. D e

vanzelfsprekendeontmoeting in hetgroote koffiehuis''(vgl.droom 2).
Dan,onttrokken aan de verdoovende bekoring van weelderig licht en
levensvolheid,in een vale avondkam er het evenzeer al van tevoren ge-

weten samenzijn''(11j).In delaatstescènesuitdedroom vermoordt
deikzijnpartneren wordthijtenslottedooreen agent hierde'handlangerderwet'genoemd - aangehouden.Datisdan een bondige schets
van deze - qua structuur uiterst ingewikkelde droom .D eze sam envatting vormt,zoalsgezegd,het uitgangspuntvan een onderzoek naar

de metaforische draagwijdte van de situatiesdie in hetgeheelvan de
drootn voorkonaen.
10Vgl.p.100 ,,(...) beslootik mij eerstnog door een hazenslaapje op de sofa wat
'

te verkwikken''@
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N aar aanleiding van de ruimte-uitbeelding werd reeds gewezen op

sommigegevoelensdiedeik tijdenszijn 'eerste droom'beheersen,met
namebeklemming,vervelingenvervreemding.Doorslaggevend ishierbij
hetbijzijn van de oudersen in hetbijzondervan demoeder.Datmet
deze gemeodstoestand seksuele problemen gemoeid zijn,komtin het
eerste 'paneel'allichtjes totuiting.Zo bijv.wanneer de held in de
uitstalkastvan een winkelzijn spiegelbeeld ontwaart,,a1seen uitzijn
krachtengegroeide jongen,diezijn nuchtere jeugd dooreen opvallend

fattige kleedijtevergeefsde loef (tracht) afte steken''(102).Drie
alinea'sverder wordtzijn gevoel van onvoldaanheid'' toegeschreven
aan hetfeitdathijslechts,,detweedezluitpcy/g blazen''en ,,daarbijde
helftvan zijn verdiensten voorkostgeldmoetafgeven''(102;wi
jcursi-

veren).Deontevredenheid,de onvoldaanheid van de ik worden

dus

geassocieerdmetzijn jeugd- en,bijuitbreiding,metzijn onervarenheid

(op seksueelgebied).Dezeinterpretatiewordtbovendiengestaafddoor
hetbeeld van de fluit.Datdefluitin de literatuurwe1eensalsfallisch
symboolvoorkomt,behoeftzekergeen betoog.M aarde seksuele connotatie hiervan kom t in deze novelle volkom en tot haar recht:

Dekamerrondblikkend ?rikkelde âe/totverzet ermetmi
jn onervarenbeid nog immeralleen te wezen.(...) en dehuisdeuropenend kwam ik
,,

vooreen roodharig dienstmeisjetestaan.(...)Murzeljswjjz;jluits?el
kon â>rnietverleiden''(115;wijcursiveren).
Hetfeitdatde hoofdpersoon erover klaagtslechts de tweede fluitte
mogen blazen, openbaart een zinvolle situatie in het licht van diens

psychischeproblematielc hetverwijstmetaforisch naarhetgevoelvan
onmachtdathijten opzichtevan devrouw en van de seksualiteitaankweekt,en tegelijkertijd naarzijn drang om zich aan deze toestand te
onttrekken.M aar, zoals wi
jboven zeiden,ondersteltde seksuele daad
z
e
l
f
bijVan Oudshoorn de bevestiging van hetpersonage;daarenboven
gaathijook gepaard met hevige schuldgevoelens t.o.v.de moeder.In
ditverband ishetzekerniettoevalli
g datdemoederin deonmiddellijk
hierop volgende scène optreedt,en evenmin dat er sprake is van een
diefstaldiedoordehoofdpersoon zou zi
jn begaan.Stelen isimmerseen
situatie die zelfbevestiging betekenten schuld meebrengt.In die zin zou
efstal'' die in de novelle a1s leidmotiefwordtgebruikt en pas
,,de di

op heteinde van de droom 'feitelijk'wordtbegaan - kunnen worden
opgevatalseenmiddeltotveraanschouwelijking van deschuldgevoelens
die bijde hoofdpersoon methetverlangen naargeslachtelijk verkeer
gepaard gaan.
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In heteerste 'paneel'wintde aantrekkingskracht die de moeder op
haar zoon uitoefent,het van diens ,,slechte voornem ens'': de ik heeft
berouw over de diefstal:,,Toen zag ik mi
jnmoederboven aan dedeur

staanenvoeldemijnverstoktheid deerlijkwijken''(103).Naeenkortstondige confrontatie tussen de held en de oudersblijven moeder en
zoon alleen.Op hetogenblik datde oude vrouw hem wat,,zilvergeld''
wil geven,maakthi
jzich 1osuithaar,,stommeomhelzing''(104)en

werpthijzich op zijn bed.Deze reactie luidthetbegin van de 'tweede
droom'in.Nu bevindthijzich in hetreedsvermelde j
,koffiehuis''.Hij
maaktaldaarkennismeteen jongevrouw en koestertdehoop z6 gauw
mogelijk zijn ,,onervarenheid''teboven tekomen.Dewijzigingvan zijn
houding tegenover de m oeder veroorzaakt het overgaan van de ene

werkelijkheid naar de andere a1s het ware op organische wijze.Het
verwondertonsdan ook geenszinsdatde moederbij de overgang van
droom 2 naardroom 1 op p.106 ook een ftmctionele ro1speelt:

oorverdovend sloeg de Turkse trom het gelalweer dood''ydroom 2/.
Van schrik schokte ik tezamen. Mijn moeder had een ketel van het

,y
,,

fornuislatenvallen''ydroom 1/ (10j,106).
Deconflictsituatiewaarin de ik-persoon verkeert,neem thier een tastbare vorm aan.De taferelen,de concrete toestanden die in dit eerste

paneelvan dedroom voorkomen,zijn deomzetting in beelden van zijn
innerlijke spanning.Beide dromen verwijzen - zoweldoorhun inhoud
a1sdoorhun onderlingebetrekkingen - naareen wezenlijk aspectvan
de psychologische problem atiek van de verteller,m etnam e de hechte

samenhang tussen de ambivalenteverbouding totde moeder enerzijds
en detweeledigevisie op de lichamelijkeliefde anderzijds.M etandere
woorden :aantrekking en afstoting roepen elkaarin leven ''.
Dezepolariteitwordtvoordelezerbovendien een 'sleutel'om de som s
onlogische aaneenschakeling van toestanden in de droom in een 'rationeel'schema te doen Passen.Bestuderen wi
jhettweede paneelvan de

droom,dantreedtdatgoedop devoorgrond.Hetgezinkrijgthetbezoek
van een oom.Dehoofdpersoon wordtverzochtthuisteblijven om ,,het

gezelschap met(zijn) fluitspeltevermaken''(108).Meteen wordtde
nadruk gelegd OP ziJ'n beklemming en ziJ'n vervreemdingsgevoel: de

maaltijdverlooptonder))drukkend zwijgen''(108)inhet,,halfdonker
vandewoonkamer''(id.)12.Deikgeeftdanverslagvaneenvoordelig
11 Op de ambivalente opvatting van de liefdesbetrekkingen wordt in de tweede droom

Gplicietgewezen,vgl.p.10j (yyvoorlopig had ik...k
- haar spottende blikken tijdens de
betaling'').
12 i.v.m.de woonkamer, zie supra.
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aanbod dat hem onlangs,door de directeur van het 'koffiehuis'werd
gedaan De eerstefluiten daar
bijsolo'sextra''(109).Demoederkan
haarontroering nietverbergen en berispthaarzoon omdathijhaarhet
nieuwsheeftVefzWegen.Uitdevolgende alineabli
jktevenweldatzijn
gemoedstoestand geheelen alveranderd is.Hijvoeltzi
ch ,,thansniet
langer van hen #escheiden'' Hoe had ik mi
jkunnen laten verleiden

zoo schandelijk te liegen''(id.).Opmerkelijk isdatdeze plotselinge
kentering preciesplaatsgrijptop hetogenblik datdeoom hetvoor de
ouders bestemde geschenk te voorschijn haalt,namelijk een ,,enorme
leve- orst''.D eze m aaktop de held een nogal sterke indruk

(...) terwijlmijn oom zijn feestgave tot het onderwem eener dubbel-

,,

zinnige/5eJ?r>J mlakte,bleefik inademloozes?anning luisteren aIskon

zwriedervolgend woord wj/ levenajbangen''(110;wijcursiveren).

Deleverworstkrijgtonge> ijfeld een psychologischebetekenis deheld
wordtzich hierop beslissendewi
jzebewustvan zijn minderwaardigheid
op seksueelgebied.Depoging van deik om zijn gevoelvan onvoldaan-

heid tesublimeren (vgl.deleugeni.v.m.zijn bevorderingin hetcafé)

en ziJ
'n verlangen naar zelfbevestiging worden teniet gedaan door de
angstdiedeseksualiteithem i
nboezemt.irulksverklaartNzaaronAhij*
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dedaarbijansluitendescène aan een hallucinatie ten prooivaltwaarin

demoederfiguureenhoofdrolspeelt(vgl.p.110).
Nu restons de gebeurtenissen die zich in de laatste twee onderdelen
van dedroom afspelen,teinterpreteren,metname de diefstal,devlucht

uithethuisvan deouders,demoord op departneren deuiteindelijke
aanhouding van de hoofdfiguur.In aanm erking kom t vooreerst het feit
dat de diefstal samenvaltmet het optreden van het ,,roodharig dienst-

meisje'' Pasna haarbezoek slaagtde ik erin deschuilhoek te vinden
warin de spaarpenningen van hetgezin verborgen liggen.Het zielscon-

flictvan deheld wordthieraanschouwelijk gemaakt,we1nietmeeruit
hetoogptmtvan zijn verhouding totde moeder,maar eerderuit dat
van zijn verhouding totde vrouw a1smiddeltotverwezenlijking van
zijn seksueleverlangens.In ditverbandzijn hetoptredenvan een jonge
vrouw in de ouderlijkewoning - en we1terwijldemoederernietis
alsook de diefstalen devluchtfunctioneelen metaforisch op te vatten.
Openbarend iseveneensde ontmoeting metdemoederop hetbinnenhof
van het huis :
,,Zo kwnm he
t mij (...) geen ogenblik in de gedachten,dat het nog
mogelijk wasmethaarnaarhuisterug tekeren en de'
n diefstalongedaan
temaken''(115).
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Dezin van dezesituatiesbestaathierin datzi
ja1szodanigreedskunnen

worden gelijkgesteld methetopdoen van ervaring op seksueelgebied.
Zo bijv.devlucht:,,Zoo zwierfik doelloosdoorde schiereindelooze

overvollestraten (...).DedicbtesluiersvanâE'/ondoorgrondelfjhewerdenuiteengedaan''(114;wijcursiveren).Deik,dieenkeleogenblikken
vroegernog,,halfbesluiteloos(was)of(hij)defluitzoublazen''(112),
weet nu met zekerheid dat ,yde scheiding onherroepelijk voltrokken

(is)''(114).
Geen wonder dan datdeseksuelebegeertedie dehoofdpersoon sedert
het bezoek van hethet dienstmeisje bi
jzonder sterk heeft aangevoeld,

gauw angsten afkeergaatverwekken.Inderdaad,terwijldepasvermelde
gebeurtenissen rechtstreeksontstaan uitzijn drang om 'hetverborgene'
te ontsluieren, wordt in de slottaferelen de nadruk gelegd op het
berouw,de walging en de schuldgevoelens die hem achteraf bekruipen

(vgl.pp.114-11j).Demoord op departnerin hetfeestzaaltje dat
symptomatisch genoeg a1s een veel minder weelderige versie van het
>>grote koffiehuis''wordt voorgesteld en de aanhouding van de ik-

figuur zouden wijderhalve kunnen interpreteren a1s de vemiterlijking
resp.van zijn afschuw van de,,zondigebegeerte''waaraan hijzich heeft
overgeleverd en van de hieruit voortvloeiende schuld- en schaam tegevoelens.Hiervoor ishetfeitdatdeheld de stem van de ,,handlanger

derwet'',,nauwelijksmeervan zijn innerlijke stem kan o'
nderscheiden''

(118)eenbewijstemeer.
V erwarrend is echter de laatste alinea uit de novelle.De ik komt in

zijn kamerweertotbewustzijn en verneemthoe,enkelehuizen verder,
een hoer door een zeventienjarigejongen vermoord is,waarnadezezi
ch
nog tijdenshetvoorlopig onderzoek doorophanging aan dekruk van

dedeurzijnerce1vanhd leven (heeft)beroofd''(121).Hetisduidelijk

datVan Oudshoorn hiermee een parallellisme in het licht wi1 stellen
met de gebeurtenissen die in hetlaatste gedeelte van de droom plaats-

vinden - de zelfmoord daargelaten.Onmiddellijk nazijn arrestatie beleeftdehoofdpersoon demoorddiehijbegaanheeftopnieuw en denkt:
>#Ontkennen zou nietbaten,wantik herleefde den ,= J/a: op delrge-

loossla?endevrouw (...)ontstellendduidelijk''(118;wijcursiveren).
De moord waarop hier wordtgezinspeeld,is dusniet die welke in de
kleine feestzaalheeftplaatsgevonden :vgl.,,die laaiende uitspraak tussen ons'', ,,

(...)en dreven haarmijn striemende slagen zondergenade
in dendood''(p.117).Tweemoordenwordenhierdusmetelkaarver-

w ard,wat vergeleken kan w orden m et de onzekerheid van de ik-figuur

watzijn eigen identiteitbetreft:in deze slotscène wordthijinderdaad
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In verbandmethetautomatischschrijvengewagen Durozoien Lecherbonnier15vaneen,,dé-réalisation''v
> aneen systematischeontwerkelijking
van de kunst,waarbijhetprimaatuitsluitend aan deinnerlijkheid zou
worden verleend.M aarzoalsdatm etde avant-garde zo vaak hetgeval
is,stemmen de beginselverklaringen niet steedsmetde resultaten over-

een - vooraldan op literair gebied.Zelfs hetautomatisch schrijven
ontkomtnietaan een bepaalde 'rationalisering'.
V an groterbelang vooronsisechterde toepassing van hetautomatis-

meop deromanku
nst-d.i.'hetmimetischegenre'bijuitstek.W eliswaar
'
wordtin deZgn. stream ofconsciousness'-roman vaak van elke logische
ordening afgezien,maardezekunstvorm heefttevensaanleiding gegeven

totdeuitwerking van somsgesofisticeerdeprocédés.M en denkehierbij
aanhettoepassenvanstijlprocédészoalsdeanakoloet,debrachylogie,de
parenthesis,de ellipsenz.methetoog op hetsuggeren van de disconti-

nuïteitbijFaulkner.Vermeldenswaarig zijn verderde poëtisering en
metaforisering van het verhaalplan bij Joyce,het multiperspectivisme
bijV.W xlfen Faulkner,hetgebruik van leidmotieven,symbolische
structuren,cyclische schem a's enz.16.Kortom :deze werken missen elke
logische structuurslechtsvoorzoverdeterm 'logisch'op onzegangbare

werkelijkheidsaanpak blijftbetrokken.
Ontwerkelijking,Tdé-réalisation'enerzijdsen rationalisering,systematisering anderzijdszijn begrippen diebijdepsychomaschischecompositie
elkaarnietuitsluiten.Integendeel,zijzijn nauw metelkaarverbonden.
H etkomternu dan ook op aan,naderte bepalen hoe hetin de boven
behandelde novelle methet probleem van het automatisme is gesteld,

en meerbepaald bij de voorstelling van de droomwereld.De tweede
jluitiseen moeilijk toegankelijk verhaal,na een eerste lektuurspringt
geen ogenschijnlijke leidraad in hetoog.De lezervolgtmetmoeite de

kronkelende(onderlbewustzijnsstroom vandevertellerenraaktalgauw

verstriktin een netvan situatieswaarvan hijdebetekenisen deonderlinge relatiesnietonmiddellijk inziet.Kenschetsend voorditschijnbare
gebrek aan samenhang isdevolgende opmerking van de ik tijdensde
hallucinatiedieonmiddellijk aan dedroom voorafgaat ,,Maarook het
ontspringen mijner gedachten gebeurde als iets bloot-werhtuigeljks)

waarmedeikzeljweinigofnietsDJuitteJlzw>2''(100;wijcursiveren).
M eteen paar woorden wordt de kern van de droom aangegeven.H et

rationeeel,discursief denken wijkt hierVOOrde onbewuste ervaring.
15 ouRozol, LECHERBONNIER, Le surréali
sme; /âJ5rjeJ, thèmes, techniques, Paris,
Larousse,1972,p.98.

16Vgl.R.HUMPHREY,Stream 5/ Co'
nj'
ciolHnej'
.
î in 1he X&#E'
C# Notel University Of
California Press,1972 (8),pp.62-112.

Daarenboven gaathd ik van hetpersonage fungeren a1seen soortvan

'drijfkracht'bijhetverloop van degebeurtenissen.Datisdan één aspect
van de ontwerkelijking :de opeenvolging van de feiten gehoorzaamt
minderaan demaatstavenvan deempirischwaarneembarewerkelijkheid
dan aan een 'innerlijkenoodzaak'bijhetpersonage.Metde'objectieve'
chronologie en de daaraan verbonden causaliteitsbetrekking wordt hier

zo goed alsgeen rekening gehouden.W ijberoepen onsopzettelijk op
de term inologie van K andinsky, want naast de 'innere N otwendigkeit'

van hetsubjectbestaaterookeen 'innereNotwendigkeit'van hetobject
en,in ruimere zin,van hetverhaal zelf.H oe paradoxaal het op het
'

eerstegezichtookmogelijken,het ontwerkelijkingsproces'wordtin de
hand gewerkt dooreen diepgaande rationalisering van de compositie en
de uitbeelding van de fi
ctieve wereld.W ij raken hier in feite aan
datgene watin een psychomachisch verhaal de 'mise en abyme'van de

werkelijkheid mogelijk maakt.Men verliezehierbijnietuithetoog dat
de psychomachie a1s compositiebeginsel de plastische en dramatische

veraanscbouwellking van een psychologisch conflictis zijverheft de
verhaalelementen op een volstrekta-mimetisch niveau en verleent daar-

aan een psychologischeverwijzingswaarde-vandaarde ,,dé-réalisation''
dieze meebrengt.Maareen dergelijke veraanschouwelijking onderstelt
uiteraard hetberekend constm eren van een fictieve wereld waarvan de
*
bestanddelen 'gestileerd' worden 111 functie van het gemoedsleven Van
iemand die daarin optreedt.Onder 'innere N otwendigkeit'van het ver-

haalverstaan wijpreciesde 'stilering'diebijdepsychomachische of
psychografische- schepping zo,doorslaggevend is.De fictievormtin die

zin een samenhangendsysteem datnietnoodzakelijkerwijsnaarhetalgemeen aanvaarde werkelijkheidsbeeld verwijst:hetsysteem ishoogstens
nog functioneel ten opzichte van een psychische kern.Zo ook in D e

tweedefluit.Daarwordtde surrealistisch aandoende wanorde van de
episodes,die aan de 'innere N otwendigkeit'van hetpersonage ontspruit,
tot een zinvol systeem door de 'innere N otwendigkeit'van het verhaal.
H etfunctionele karaktervan de bestanddelen die de fictieve wereld

uitmaken,stelteenbelangrijkprobleem inverband metdeverhaallogica,
namelijk datvan hettowal.Daar de causaliteita1sleidraad voor de
handeling op de achtergrond wordtgeschoven,is de lezergeneigd het
verhaal te beschouwen als een opeenvolging van toevalligheden.Zo'n
interpretatiezou echtersteunen op een loutermimetische aanpak van de
feiten.Toevalondersteltonberekenbaarheid,afwezigheid van e1k voor-

afbepaaldlogischpatroon.MaardatisinDetweedejluitniethetgeval.
H et ik van de held fungeert hier alseen principe dat de fictie schept
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en structureert.Deavonturen diehijbeleeft- alsook demimtenwaarin
hijdieavonturen beleeft,demensen diehijontmoet- kunnen dan ook
niet worden opgevat a1s gewone toevalligheden maar veeleer als het
resultaat van een 'toeval' dat in zijn psyche een logische verl
claring

vindt.Op het'voorafbepaalde'karaktervan gebeurtenissen diewijandersa1stoevallig zou bestempelen,wordtin de droom van de ik-figuur

juistgezinspeeld,,Devanzeljs?rekendeontmoeting in hetgrootekoffiehuis.Dan onttrokken aan de verdoovende bekoring van weelderig licht
en levensvolheid, in een vale avondkam er bet evenzeer ,/ van tevoren

#ewetensamenzi
jn''(11j wijcursiveren).
Hierin zouden wij een uitbreiding kunnen zien van het 'objectieve

toeval'(hasard objectif)van desurrealisten.Striktgenomen,gaathet
bijhen - en meerbepaald bijBreton - om desubjectieveinterpretatie
van objectieve feiten, gebeurtenissen die aldus de waarde van een
signaalkrijgen zonderdathetsubjectinstaatisom debetekenisdaarvan
te bepalen.,,11s'agit,''zo schrijftBreton in Nadp,y,de faitsdevaleur
intrinsèque peu contrôlable mais qui,par leur caractère absolument inattendu,violemmentincident,etlegenre d'associationsd'idéessuspectes
qu'ilséveillent,une fawn devous fairepasser du fi1de la Vierge à la

toiled'araignée(...);ils'agitdefaitsqui,fussent-ilsdel'ordredela
constatation Pure, présentent chaque fois toutes 1es apparences d'un

signal,sansqu'onpuissedireau justedequelsignal(...)''17.Tussen
hetpsychischeleven van hetsubject Breton heefthetin ditverband
overzijn leven ,,telle que je peux la concevoiren dehorsde son plan
organique''18- en de feiten die zich in de 'objectieve'werkelijkheid
afspelen,ontstaatereen relatie die slechtsop een nietempirisch niveau
kan worden verklaard.Zo beschouwen de surrealisten hetautomatisme
en de droom a1s bevoorrechte aktiviteiten waarbi
j de gangbare logica

dieop de empirieberust,verdrongen wordtdoordebuiten-zintuiglijke
logicavan hetobjectievetoeval.W athiervooralvan belang is,isdat
de cone gentie door hd ik zelf a1shetware opnieuw ongedaan wordt

gemaakt:het'hasard objectif'maaktalduseen synthesevan hetobjectieve en hetsubjectieve mogelijk''19.Ditsluitbijuitbreiding goed aan
1:ANDR; BRETON,Nadja,Paris,NRF Gallimard, 1963,pp. 19-20.Vgl.ook L'amour
jou,Paris,NRF,1945,p.35:,,Lehasard seraitla formede manifestation dela nécessité
exterieure qui se fraie un chemin dans l'inconscient humain''.

18 Vgl.Nadja,p.18.
19Vgl. in dit verband wIM MEEIJWIS: He1 J/E'zzW in de JZZFF-//JJ/JJ'
â' sjeer, in:
N.V.T.,jg.30,nr.7,19,
77,PP.564-599.
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bijhetbegrip ,,objectivecorrelative''zoalsdatin 1919 doorT.S.Eliot20
werdomschreven,enverderbijdeuitwerking daarvanophetgebiedvan
hetproza - zo bijv.in psychomachische en psychografische verhalen.
Immers,hetverdwijnenvan degewonetoevalligheidversterktde'stelselmatigheid'dievoordergelijkeverhalenkenmerkendis:allebestanddelen
van de fictie hangen hiernauw samen.

Samenvattend:deveralgemeendetoepassing van het'hasard objectif'
d.i.hetaaneenrijgen van innerlijke en uiterlijkebelevingsgebieden
draagtaanzienlijkbijtotdeinterpreteerbaarheidvandepsychomachische
-

taferelen en nooptdelezer toteen actieve,'psychokritische'leeshouding

- een leeshouding diezich eveneensopdringtbijde lektuurvan latere
psychomachische verhalen zoalsbepaalde novellen uit Bordewijks De
wingerdrank (1957)21alsookeenaant
alverhalenvanW .F.Hermans22,
Daisne,Lampo e.
a..Van OudshoornsDetweedefluithoortderhalve
alleszins in de m odernistische literam ur thuis.
PASCAL TASIAUX

20 T. S. BLIoT, Hamlet (1919) in: Selected

Prose, Harmondsworfb, Penguin Books,

19j5, pp. 107-108 : ,,The only way of expressing emotion in the work of art is by
finding an objective correlative,in other words,a setof objects,a situation,a chain of
events which shallbe the formula of thatpartictllar emotion,such that when the externd
facts, which must terminate in sensory experience, are given,the emotion is immediately
evoked.
21 MlcuEs Dupuls,

Magisch-realisme en pzycâo-lcâle 1# Ferdinand l/r#eo#J, in:

lmpuls, 1975,niet gepagineerd.
22 MICHEL DUPUIS, Benheid en ver
splintering F= hetJJ,Hasselt,Heideland-orbis,1976.

Zie in hetbijzonderhethoofdsttlb ,,paranoia-vorm'',pp. 167-192.
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IN M ARG IN E
PETRARCA IN HET NEDERLAN DS

Naar aanleiding van de publicatie van vijfentwintig sonnetten van Pdrarca,
vertaald doorFmnsvan Dooren 1,ontstond ereen briefwisseling mssen de auteur
en ondergetekende over een aantallacunes in hetnawoord.De auteur wenste de
gelegenheid te baatte nemen om de volgende tekst te publiceren.
RECTIFICATIE

io lnossi indii piedi,
non altm iincolpando che me stesso''.

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

(Petrarca,RimeXXIII87-88)
Kortgeleden zag ik in een antiquariaatscatalogusstaan aangeboden :M adonna
u ura: verzen w,/; Petrarca (vert.D.To1),Stols,Ri
jswijk 1941.Bij hetzien

van die titelkloptehethartme in de keel enerzi
jdsonderging ik deplezierige
spanning van iemand die iets kostbaars op de kop denkt te kunnen tikken,

anderzijdsdeonaangenameverrassing van iemand die wordtgeconfronteerd met
iets waarvan hijhet bestaan min of meer had ontkend.lk bestelde het boek
onmiddellijk,en toen ik het na twee weken thuiskreeg,werd ik tegelijkertijd
een gelukkig en een ongelukkig man :geltlkkig, omdat ik de hand had weten

te leggen op een zeldzame Stols-editie die bovendien nog op mjn vakgebied
ltrekking had;ongelukkig,omdatik besefte datik in mijn eigen boekje met
PeY rca-vertalingen nogalwatonjuiste informatie had verstrekt.
N u ik Tols vertalingen heb gelezen,haast ik me dan ook om enkele van de

doormijin mijn nawoord gedane beweringen te corrigeren.In wezen gaathet
om twee onjuistheden,waamitdan nog watkleinere foutjesvoorwloeien.In de
eerste plaats is mijn opmerking: ,,Deze bundel is bij mijn weten de eerste
uitgave in bxkvorm dieer totnu toe van Petrarca'ssonnetten in hetN ederlands
isverschenen''ondankshet aangebrachte voorbehoud door de suggestie die ervan

uitgaatonjuist,wanthetboek metPetrarca-vertalingen van To1vermheen alin
1941.Ook mijnuitspraakdater,,totvoorkortallesbijelkaarnietmeerdan eec
kleine j0 sonnetten van de Italiaan waren vertaald en daarnaastnog wat madri-

galen,canzonen en sestinen'',isin strijd metdewaarheid,wantTolsboek bevat
de vertaling van nietminderdan 100sonndten,2 canzonen,de volledige Trionfo
della M orte en een gedeelte van de Trionfo dell'Amore.

Hetzaldtzidelijk zijn datik deze rechtzetting schrijfmethetschaamrood op
de wangen :ik had Tols boek moeten kennen en moeten vermelden.Het feit
datheteen bibliofiele uitgave betreftin een oplaag van slechts jO0 exemplaren,

mag dan de reden zijn datdebundelaan mijn aandachtisontsnapt,ik wi1het
nietalsverontschddiging aanvoeren.Helaaskan ik mijn verzuim,hoegraag ik
1 PETRARCA, S'
onnetten.Uit hetItaliaans vertaald door FRZ
&NS vAN

Polak & Van Gennep,Amsterdam 1979.108 blz.Geb./ 22,50.
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dat oolc zou willen,nu niet meer herstellen.Vandaar dat ik met beide handen

de gelegenheid aangrijp om via deze (op zichzelf schamele) rectificatie To1
alsnog de eer te geven die hem toekomt.To1 heeft immers,van Petrarca meer

in hetNederlandsvertaald dan iemand voorhem o'
fnahem,jahijheeftkwantitatief zelfs het totaal van alle andere Petrarca-vertalingen overtroffen.Het feit

dat zijn omzettingen ook kwalitatief een hoog niveau bereiken, maakt zijn
prestatie nog indrukwekkender.Het vertalen van grote poëzie mag dan onmoge-

lijk zijn,To1heeftdoorzijn Petrarca-weergaven bewezen dathettœh ook weer
nietz6 onmogelijk is datelk resultaatop ditgebied bij voorbaat uitgesloten
moet worden geacht.Dit lijktmij de grootste httlde die ik To1als Petrarcave- lerkan brengen.
FRANS VAN DOOREN

W e menen dat na deze rectificatie de t=k van de rœensent zich kan beperken
tot een korte bespreking van de inleiding en de vertalingen zelf.De inleiding
bevatgeen nieuwe gegevens maar biedt tœ h een overzi
chtelijke en evenwichtige'
e nnismaking met het leven en het werk van de dichter en h''manist Petrarca.

Van Dx ren beëindigtzijn inleiding metdeopmerkingdatPdrarcain Nederland
nx it de aandacht heeft gekregen die de omliggende landen hem hebben ge-

schonken.Kijken wenaardedichtersdie zich welintensiefmetPetrarcahebben
bezir ehouden Van der Nx t, Hooft, Huyghens, Bilderdi
jk, Verwey, Van
Suchtelen, e.a.y dan mogen we we1 zeggen dat hun belangstelling vx r deze
invloedrijkedichter,die nietweg te denken valtuithet h eld van zeven eeuwen

Europese l
etterkunde,ongetwijfeld vruchtb- is geweestvoor hun persoonlijke
ontwikkeling. Een klein taalgebied als het onze kan het zich niet veroorloven
Om geen intenscontactmd de geheleEuropese letterkunde te onderhouden.

A1schrijftdeauteurdathijhooptdatzijn vertalingen ,,a1sautonome creatie''
mœ ten beschouwd en gewaardeerd worden,toch menen we dat de uitgave van
een dubbeltekst,metde Io iaanse naast de Nederlandse versie, erOP wi
jstdat
de eerste bedœ ling van de vertaler niet 1ag in het brengen van een adq uaat
poëtixh equivalentin dedoeltaalvoorhetoorspronkelijk gedichtin de brontaal.

Van Dooren beseftwe1 dat zijn arbeid meer filologisch dan petisch is.Hij
schrijft dathijhooptdat de lezer langszijn tekst om de schoonheid van het
origineelzalkunnen smaken,zodathijzijn teksttoch in dienstvan hetorigineel
lqlalttst.

Deaanwezigheid van hetorigineelverplichthem ertoeom dichtbijdevormgeving en de betekenisvan debrontaal-tekstteblijven.Delezerbeschiktimmers
over een controle-mogelijkheid om de exadheid van de vertaling te evzueren.
Tenslottem/aktede vertalerhetzich nietgemakkelijk doorte opteren vooreen
omzetting van Petrarca'sendecasyllabe (diezekernietaltijd overeenkomtmetde
hypercatalectische vijfvoetige jambe!) door een vijfvoetige jambe, een welluidendeen dankbarepoëtischevorm,dieook bijdetachtigersdevoorkeurgenoot
boven dealemndrijn,maardievrijhogemetrische eisen stelt.

Principieelkunnen we de opties die de vertalern/m volledig onderschrijven
en we beseffen voldoende hoe lastig hij het zich hiermee als vertaler heeft
gemaakt.Dathet eindresultaatin de meeste gevallen bevredigend tot zeer goed

kan genoemd worden is geen geringe verdienste.Toch moeten we hierbijvermelden datbijna overalde lichte glans,de gevoeligheid voor stemmingen en
beelden,de kleine vonken van de poëtische spanning,de zachte weemoed en de

liefelijke welluidendheid ontbreken die de lectuur van de oorspronkelijke sonnetten van Petrarca tot zo'n adembenemende poëtische ervaring maken.A1heeft

hetPetrarkismeonze waardering voor Petrarca ongetwijfeld negatief beïnvloed,
toch kan men nietontkennen dathijeen geniaaldichterwas.Alleen een ander
geniaal dichter als een Ronsard of een Hooft hebben in hun vertalingen of

adaptatiesde meestergeëvenaard alishetzondermeerduidelijk datHooftdit
slechtskon doorvrijvervan deoorspronkelijketekstaftewijken.
Binnen de limieten die Van Dooren zichzelf stelde,heeft hij voortreffelijk
werk geleverd en wehopen dathijnietza1versagen om op de ingeslagen weg
door te gaan zedatwe- wie weet tXh nog eens ooittoteen volledige N ederlandse ve- ling van de Canzonzere zouden mogen komen.
KAREL HEtLEMANS - K .U .Leuven

MNL.REUSCH (= RIESCH,RIES) ?
In mijn uitgavevan deFragmenten van een zogen.ttRoman'van Caelar''(SpL.
18,1976,81-151) komtvs.394 hetwoord reusch voor,waarvxri
k toen geen
bevredigende verklaring kon geven.Ik heb onlangs de plaats opnieuw bekeke'
n

en hebgeconstateerd daterook riescb kan gestaan hebben (zoalsmen weetzijn
de fragmenten zeer gehavend tot o'
ns gekomen).ls dit riescb dan hetzelfde
woord alsmnl.riesyyonbezonnen,lichtzinnig'' (Mn1.W db.6, 1372)? In elk
geval laat deze veronderstelling een aanvaardbare interpretatie toe van vss.

394 e.v. ,yik wastoen jong en onbezonnen,derhalve stelde ik vertrouwen in
Pompeius met wie ik etc.''
Ik geef gmag toe, dat de spelling met -scb problemen stelt. M aar kan de

middelemwse kopiist geen fout hebben gemaakt,vooral omdathij meer dan
eensdeindruk wekteen vrijslordig werksh'k te hebln afgelwerd ?
DR. W . E. HEGM AN
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LODEw IJK vAN VELTHEM,DeGuldens?orensl
ag,Een jrqmentuitdeVoort-

zetting fJZAC de S?iegelHistoriael,uitgegeven meteen inleiding e'
n aantekeningen dxrw.wATERscHoo'
r (ISBN 90 247 2185 7).Den Haag-

Noorduijn,M ainusNijhoff & Tjeenk W illink,z.j.(19792,108 blzz.
Klassieken Nederlandse Letterkunde, uitgeg. in samenwerking met de

M aatschappijder Nederlandse Letterkunde (te Leiden).Prijs BF 4j0.

kklsy,een bijnaonmogelijkegebeurtenis''beschrijftdeFlorentijn GiovanniVillani
(IstorieFiorentine,in:Rerum Italicarum Scri?tores,ed.L.A.Muratori,t.XIII,
388) de heuglijke overwinning die de Vlaamse opstandelingen, eenvoudige
arbeidersen boeren,op 11 juli1502 op debloem van de Franseadelwisten te
behalen.Amper zeven dagen later zou pausBonifaciusVIIImidden in de nacht
opstaan,om zich het pas in Rome aangekomen bericht ove'
r de slag te laten
vxrlezen (Gilles le Muisit, Cbronique et annaleh e'
d.H.Lemaître, Sx . de

l'histoiredeFrance,Paris 190j,68).In Engeland werd hetprachtig wapenfeit
bezongen in ee'
n volkslied (herdnlkt door F.Liebermann in Monumenta GermaniaeHistoricakScri?tores,ed.G.H.Pertz,t.XXVIII,496-99) en deuitmuntende LuiksegeschiedschrijverJehan leBe1(Lesvrayescbroniquesde messire...,
ed.L.Polain,Acad.royaledeBelgique,t.II,Brussel1863,95)plaatstBouvines
1214,Kortrijk 1502 en Crécy 1346 op éénzelfdelijn,a1sbeslissendeveldslagen.
In de 19e eeuw zou de Guldensporenslag opnieuw worden ontdekt en vooral
dx r toedoen van Hendrik Conscience, wiens Leeuw van Vlaenderen (1858)
zoveel generaties fascineerde, tot nationale wedergeboorte opwekken, al werd

daarbijnietzelden de historische werkelijkheid geweld aangedaan ten vxrdele
van een rom antische visie die voo'
r de ontwikkeling van hetVlaams nationalisme
van ontzaglijk belang isgeweest, maar het inzicht in de politieke, sociale en
militaire betekenis van de slag e'
rg heeft vertroebeld 1. Het mag daarom een

gelukkig initiatief worden genoemd,datde redactieraad van Klassieken (der)
Nederlandse Letterkunde heeft gemeend een deeltje te moeten wijden aan de
hem itgave van Velthems relaas van dit gebeuren, dat reeds eerder door H.
vander Linden,W . de V reese, P.de Keyser en A. van Loey was uitgegeven
1 A1s exces kan hier misschien worden vermeld dat de te Antwerpen opgerichte ver-

eniging De Toekomst (184j),methaar mysterieuze allures,waartoe o.m.Jan van Beers,
Hendrik Conscience en F.A.Snellaert behoerden,de jaartelling liet beginnen met 1502
(J.HARDY in:EncyclopedievandeVlumseBeweging,t.1,Tielt-utrechtz.j.(1975),630).
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(Voortzettingvan deS?iegelHistoriael1248-1316)PublicationsdelaCommission
royale d'
histoire,5 dln.,Brussel 1906-58).

Lodewijk van Velthem,die na Maerlants dood omstreeks 1500 in opdracht
van Maria van Berlaerde S?iegelHistoriaelvoltooide,ook voor de eigen tijd,
behandeltin de VljjdePartie)d.
w.z.hctdoorhem bewerktegedeelte,de!geschiedenisvan de laatste zestig jaar,de periode die loopt van 12j6 tot 1316,
waardoor de gebeurtenissen van 1280-1505,van de ,yKokenllle''te Ieper e'
n de
M oerlemaaie''te Brugge tot het verdrag van Athis-sur-orge, nog net in dit

kader verhaald konden worden.Aangezien M aerlants voorbeeld,hetSpeculum
Historiale van Vincent de Beauvais echtereindigde in 12j0,moestVelthem een

beroep doen op andere bronnen:Latijnse en Franse geschriften,maarvx ral
berichten van oor etuigen.Daarom iszijn relaasvan de Gddensporenslag nid
alleen het uitvxrigste dat wij bezitten,maar ook, zoals Verbmggen2 heeft
bewezen,hetbeste.Ondankszijn gelx faan wondertekenen en bovennatuurlijke
profetieën (inherentaan de middeleeuwsehistoriografie) isVelthem uitstekend
ingelicht over de gevechten die op de Groeningekouter hebben plaa/gehad en

hijkentuitstekend hetslagveld en de omgeving van Kortrijk.A1kan men hem
soms van pm ijdigheid ten gunste van de Vlamingen beschuldigen,txh heeft
hijtijd nYh moeitegesponrd om ook overhetFranselegerbetrouwbareinformatiesin tewinnen en hijaarzeltnietom devreestebeschrijven van deVlamingen
vöör de slag en hun inbreuken tegen de ridderlijke x rlogvoering, zoals het
doden van paarden en hetverminken van lijken,aan de kaak te stellen.Het
waarheidsgehaltevan zijn verhaal,datdehoofdstukken 22tot40 uithetVierde
Boek vandeVoortzettingvan deS?iegelHistoriaelbeslaat,ligtoverhetalgemeen

zeerhoog.Daarom alleen alwaseen voor de belangstellende leek gemakkelijk
toegankelijkeheruitpwee>an sedertlang gewenst.
W aterschoot,die die taak op zich heeftgenomen,heeftzich behx rlijk van
zijn opdracht gekwden.In een uitvoerige inleiding,die vooral steunt op het
werk van J.F.Verb.
mggen,gaathijnaderin op de strijd tussen Vlaanderen en
Frankrijk in dedertiendeeeuw en debronnen van deGuldensporenslag,waarbij
hijterechteen onderscheid mb
qnkttussen de vertegenwoordigers van de Franse
en de Vlanmseversie.Voorts schrijfthijover deuitrusting van detroepen en
de gevolgde tadiek en over de betekenis van Velthem als historiograaf.W e1niet

door Verbmggen geïnspireerd zijn de bladzijden die hij wijdt aan Lodewijk
van Velthem a1sliterator.Hierin toonthijaan,hoe deze de voorschriften van
deretoricanauwkeurig in achtheeftgenomen en daarbijgebmik heeftgemaakt
van de verschillende stijlprœédésen topoidie de middeleeuwse auteur ter beschikking stonden.Datwijdievooralkennen ttitdePoetria Nova van Geoffroi
de Vinsauf (ca.1210) had m.i.hiernietmogen verzwegen worden,vooralnu
2j.F.VERBRUGGEN,Deslag derGuldensporen,###r,ge totde geschiedenis z/
zfr Vlaanderens vri
jbeidsoorlog 1297-1305,Antwemen-Amsterdam 1952,pp.167 e.v.(W aterschoot
citeertten onrechte Gulden Sporenj.
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ditwerk beschikbaar is in een voortreffelijke Engelse vertaling van Margaret
F.Nims3.De aantekeningen,meestalvan historische aard, die o'
nderaan op de

bladzijden zijn ondergebracht, zijn dan weer ingegeven door de studies vaa
Verbmggen,maarook doorhetwerk van zijn voorgangers,inzonderheid FunckBrentano (Pbili??e Ie Be1 en Flandre,Paris 1897) en V.Fris Lùe J/ag 14/
Kortrlk,Kon.Vlaamsche Acad.,Gent 1902),alwordt ditnietaltijd explicid
vermeld:zo ontbreektbijv.in de nootbijvs.45,waarer sprake isvan Jean
deLens,een verwijzing naarVerbmggen,Deslag...,p.67.Op temerken valt,
dat S.voor de opstelling van de Ieperlingen op hd slagveld op grond van de

bdekenisvan hetmnl.adv.binnen ,yin de stad''(Mn1W .1,126j) een nieuwe
oplossing voorstelt,die logischerlijktdan de totnu toe gangbare.
Dewxrdverklaringen,dierechtsvan dekolommen zijn afgedmkt,zijn overvloedig,z-ls dat hxrt in een editie die voor nid ingewijden is bedoeld.
Bovendien voldoen ze meestalook,alzijn hetsomszeervrije vertalingen,zelfs
interpretaties vm het origined. Slœhts enkele keren voelde ik neiging om de

wenkbrauwen te fronsen:j19 tervard bet.,yin de aanval'',van de miterijnl.
(niety,in destrijd'');604 ?ressen (hs.?erssen)is gedrang,strijdgewoel''(niet
hethedstvan destrijd'' cfr.M/W .6,287) 626 van den irsten bet.,yonder
de eersten'' (watheel iets andersis als van irsten ,,aldadelijk'',dat blijkens
Mn1W .2,j71 steedsvxrkomtzonderlidwoord);6j2 in menigen wegen ,,in
veel opzichten''(nid y,in menige nnnval'';cfr.Mn1W .9,18j0 en vgl.mnd.
veler wegen y,multis modis''); 688 o?breken yydoorbrnnb'' (niet ,,aanva1'').
W nnrom wordt gebodeltvs.9'
j0 vertaald door yydx rstoken'' en vs. 1044 dx r

gedood''enwat%tekentnu eigenlijkanguisse,datvs.10j2wordtvertaald door
angst''en vs.1072 door ,ybenarde situatie''? Hier en daar ontbreekt we1 eens

een verklaring.Dit isnaarmijn gevœlen hetgevalop de volgende plaatsen
12 gescalle ,,lawaai,rumxr'';23 teken ,,voortekens''(meerv.md apœope van
de -e;zieVan Loey,Mnl.Spraakk.1,j 12œ) 79 som adv.yydeels,vx'
r een
deel''; 206 wige ,yvddslagen'' (uit de aant.onderaan de bladzijde zou men
kllnnen opmaken dat,yoverwinningen''zijn bedoeld);291 vrese yygevaar'' 57j
mo'
et ,,gemoed'' 46,
5 roume ,,droefheid, smart''; 505 twht ,ygevecht, slag''

j25 menicbjou'
t yymenigmaal''; j41 moet ,yhachelijke o'
mstandigheden''; 600
acbtertr4c zich tem gtrok'' 708 deisden yyterugweken,achtem itdeinsden'';8j3

te wige y,biJ
'de strijd amwezig'' Een enkele maalaarzelt deuitgever om zelf
een keuze te doen en maakthijhetzijn lezersonnodig moeilijk:zo zalvs.4
ene grote daetwe1antecedentzijn van si (vs.6).Dat is de eenvoudigste oplossing en dieis(zoalswijhebbengeleerd)overhd algemeen debeste.Dubbelzinnig zijn devss.84-86,waar niet duidelijk iswathet antecedentisvan die
(de'
n voet ofden doren Mn1W .j,2512);hierheeftW aterschootwe1 een
3Poetria Now, oj Geojfroy 0.
/ Vinsauf,translated by MARGARET F.NIMs,Pontifical

Institute ofMediaevalStudies,Toronto 1967.Deoorspr.Latijnse tekstis uitgegeven door

E.FARAL, Les arts poêtiques du Xlle et du XJJJ' sie
%cle, Paris 1924, pp. 194-262.

kalvegedaan,maarhijhad m.i.op de twee mogelijkheden moeten wijzen4.
A1tevrijvertnnld isvs.60j;ik zou hierdevoorkeurgeven aan deomschrijving
oye
n kwam van achteraan metzijn troepen aanstormen''(Mn1W .9,2139).
W ijweten dathetverhaalvan Velthem corruptisovergeleverd.Hethand,
schrift, waarin het tot ons is gekomen, is van inferieure kwaliteit en verraadt
een slordig kopiïst.Op ta1van plaatsen komen fouten VOOG die doordeuitgever
moeten worden hersteld.Daarmee isW aterschootzeerkarig geweest,alhad hi
j

zijn voordeelkunnen doen metdeca.honderd emendatiesdieJ.Verdam in het
Mn1W .heeft voorgesteld, al zijn ze ook weer niet allemaal acceptabel.M.i.
hadden in de tekstmoden worden gehonoreerd (ik noem lukraak) 29 allene
(hs.dlomme;geen van debetekenissen van ommepasthiergoed en hetversis
trouwens strijdig methetgeen wordt medegedeeld in vs.735);343 dit (hs.
die; ontmoet is onz.); 628 ende (hs. entie zie MZW . 1, 1386); 808
helmblalerdieren (hs.helmewieren);883 tscerpe vanden scilde (hs.scer?e);
cfr.evenwelSp.Hist.1113, 2,60);936 dorecroel (hs.dore croe?;rijmt op
Joet);944 metenen?rieme (hs.metere?innen rijmtop broecriemen);1137
op hoor,,op d,
eachtergrond''(hs.o?hoet);1377souwlenlieren (hs.scuwieren;
Mn1W .7,160j,1617).Een tevergaandeingreep lijktmijdewijziging van het
vs.65 handschriftelijk geattesteerde nodingein nederinge ,ymoerassig land'';ik
voelmeer voor de oplossing die Verdam M n1W .4, 2479 heeftvoorgesteld,n1.
rodinge ,,pas gerooid stuk land'',een wx rd datook in het mnd.voorkomt.Die
oplossing achtik op paleografische gronden beter aanvaardbur.Tenslotte is er
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geen enkele reden om 358 bortewien 410 selewite wijzigen in borten wi)selen
wi;de eerstgenoemde vormen komen toch herhaaldelijk vxr in het M ddelnederlands !

Niet erg opgetogen ben ik over hethoofdstukje ,,verantwoording'',waarin
een beschrijving wordt gegeven van het enig bekende manuscript waarin de
tekstisovergeleverd,U.B.Leiden,B.P.L.14E (f.47:Oa-f.j2rOa) en waarin de
wijze van uitgeven wordtuiteengezet.S.heefter zich hier nogalgemakkelijk
vanaf gemaakt met een verwijzing naar De Vreeses Bibliotbeca Neerlandica
Manuscri?ta (in handschrift ter Leidse Universiteitsbibliotheek) en naar

Deschamps tentoonstellingscatalog.
usvan Middelnederlandse bandscbripen uit
Euro?ese en Amerikunse bibliotbeken,Leiden 19722.En watbetekentde vermelding van de abbreviatuurgcw voor çuam onderde rubriek ,,bovengeschreven
weglating van r''? Dat de punt midden in vs. 62j en
klinkers duiden op de .

vs.1115 functionele betekenisheeft,namelijk aanduiding van hetzinseinde na
een enjambement,had uitdmkkelijk mogen worden vermeld.De door S.aangebrachte (moderne'
) interptmctie vss.1111-13 is trouwens daarmee in strijd;
tnen leze
Noch was een ander scare,
Bitsiexmans waren si bestaen
Ende uutward op.Si ne conden ontgaen.

Over de ,yTekstkritische commentaar''kan ik kort zijn: zij ontbreekt in hd
exemplaar dat ons ter recensie werd ungee den.

Herinnerik ertenslottenog aan,dathetaardigeboekjemetzorg isuitgegeven
en prettig isgeïllustreerd.
Contern

W .E.HEGMAN

H.w.vax TRICHT,Hetleven van P.C.Hoop.'s-Gravenhage tMartinus
Nijhoff) 1980.279 PP.22 afbn./ 5j,-.
Hetis verheugend dat de uitgeverijM artinus Nijhoff in één jaar tijds drie
biografieën van belangrijke zeventiende-eeuwse dichters op de markt heeft
kunnen brengen.Zijn Ten Berge'sboek overCatse'
n de Huygens-biografievan
Jacob Smitgeheelnieuw,Hetleven van P.C.Hoojtiseen oudebekende:Van
Trichts#.C.Hoojtuit19j1,ineen nieuwejasgestoken nadoorde'auteurop
talvan punten tezijn herzien.Dedrieboeken zijn ondankshun overeenk-omstig
uiterlijk nietgoed vergelijkbaar.Smits werk is blijkens hetwoord vooraf niet
bedoeld voor de vakman,maar voor de belangstellende leek.De auteur heeft

dezelaatstenietwillen belasten meteennotenapparaatofbibliografie.Kennelijk
heeftde uitgeverook een registera1s ietsgeleerdsgezien.Naar mijn idee zal
ditechter in een boek metzoveelnamen en titels ook door de leek node gennist
worden.Ten Bergeen Van Trichtgeven welde gebruikelijkewetenschappelijke

parafernalia, en in sommige opzichten méér dan gebruikelijk is.Ik begrijp
alleen niet waarom auteurs en uitgever de wdenschapsman niet hebben willen
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gerieven meteen complete alfabetischelijstvan aangehazdeliteratuur.Datzou
de omvangrijke aantekeningen hebben ontlast en de waarde a1s naslagwerk
hebben verhoogd. Het notenapparaat van Van Tricht is ten opzichte van de
eerste druk flink uitgebreid en geeftnu een goede entree tot de discussie over
de verschillende aspeden van Hoofts leven en werken. Ook het register is,
vooral wat de zaken betreft, aangevuld. De gebmiker van het boek zijechter
gewaarschuwd dathetbepaald nietvolledig is.Van Trichtdeeltmee datuit de

Aantekeningen nietallesisopgenomen.Maardatblijktook voor de eigenlijke
teksthetgevalte zijn.lk doe een paarwillekeurige grepen.Molière en Tengnagel,op blz. 88 genoemd,ontbreken in het register,evenals Ten Grotenhuis,

van blz.7j.A1siemmd via GeldenhauerofJuniuswilkijken waar precies de
bronnen van Baeto worden besproken,helpt het register hem niet (de beide
auteurskomen voorop blz.82-83).Op blz.185 staatdatnoch Heinsius,noch
G ts,noch ReviusofSimon van BmumontooithetMuiderslotbeztxhtlijken te
hebben.Hetregistervermeldtdezebladzijwe1bijCatsen Van Beallmont,maar
nietbijdeanderetwee.Hœ vervelend ditkan zijn heb ik ondervonden tœn ik
v* r een artikel over de relatie'
s mssen Hooft en Heinsius de desbetreffende

passagesbijVan Trichtviahetregisterverznmelde.Demededeling op blz.185
metde bijbehorendevoetnootvond ik pas te laat- tœ n ik voor deze recensie
hetgehele boek nog eens dxrlas.Maar dit zijn slechts schxnheidsfoutjes in
-

een werk van grote waarde. De twee nieuwe bxken over Cats en Huygens
slagen erm.
i.nietin Van Trichtnpmrdekroon testeken.Hetblijftéx
én van de
beste biografieën waarover we in het Nederlandse taalgebied beschikken. Ten

Berge dxt voor een deel belangrijk pionierswerk, mnnr hij veroorlooft zich
teveelonbekookte en onhistorische uitspraken over G ts om partijte zijn voor
zowel Smit als Van Tricht.Smitheefthetleven van Huygens vxrtreffelijk
verteld,in een lichte en levendige stijlmetgœd gekozen voozbeelden uithet
onafzienbare materiaal,mnar tegenover deze op zichzelf welkome aanwinstbezit

HetIeven zwzi#.C.Hooftmeerdiepgang,meereenheidvanvisie,meerallure
qua stijl.W pnrschijnlijk leende de figuurvan P.C.Hx ftzich we1meervoor
een A k uit-één-stuk dan de duivelskunstenaar Huygens met zijn langer en
vooralgevarieerderleven.Tœh zouden juistin deverderreikendepretentiesvan
Van Tricht,zijn streven naareen grotegreep op hetmateriaalen naarstilistische
geacheveerdheid, zekere gevaren kunnen schuilen. Za1 deze aanpak niet een

potentiële belangstelling voor Hooft in het bijzonder onder jongere lezers
fnuiken en daarmee dit werk snel doen verouderen ? Van Tricht doet geen

meeiteom een populairboek teschrijven ;hijisnietbang voorhetfraaiewoord,
voor soms wat archaïsche constructies,voor vertoon van emditie.In dat opzicht

ishijeen kenmerkend vertegenwoordiger van watmen tegenwxrdig enigszins
depreciërend de gymnasillm-kultuur pleegtte noemen.Qua stilering en,ritmiek
doe'
tzijn proza soms denken aan dat un Huizinga.W endtVan Tricht zich
niet tot een te select lezerspubliek ? Ik geloof niet dat we daarvoor bezorgd

moeten zijn.w ie zich de moeite wi1gdroosten om werkelijk totHooft door
te dringen,za1 zich nietlaten weerhouden door een gebrek aan gemakkelijke
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populariteitdatHxftenzijnbiograafbeiden kenmerkt.Hetwerk van Van Tricht
isin ditopzichtzijn o'
nde- erpwaardig.En wiehetgaatlezen,wordtalspoedig
gewonnen dGlr de oprechte bewondering voor Hooft, door het vermogen om

hetleven van Hooften zijn tijdgenoten in pakkendebeelden neertezetten,door
delichtetoetsvan Van Trichtshllmoren dxrde persoonlijke geladenheid van
zijn waarde-oordelen.W athetlaatste aangaat:die oordelen komen somsméér
voort uit een huidig, dan uit een toenmalig waardenpatroon. Ik denk aan het
feit dat Van Tricht telkens weer valt over de gebreken in de karaktertekening

van Hoofts drama's.Aanvechth ar is ook zijn uitspraak (b,
1z.70-71) dat de
aantrekkelijkheid van Hoofts emblemata berustOP de romantische zucht aller
tijden'' En het scherpe oordeel over Hoofts brief aan Barlaeus op blz. 181
(,,ontstellend naïef'') vind ik eveneens riskant,almoete'
n we Van Trichtop
grond van ônspsychologisch inzichtwe1gelijk geven .Hetpresenteren van een
.

eigen waardering is echterhetgoed rechtvan debiograafen zonder de persoon-

lijketoon zou hetboek zekerwatvan zijn aantrekkelijkheid hebben verloren.
Een belangrijkervraag isofhetwerk voldoende 'upto date'isgebmcht.Heeft
de auteur de publikaties over Hooft sinds 19j1 in voldoende mate verwerkt?

Overhetalgemeen isdatzeke'
rhetgeval.Belangrijke winstkon hijalboeken
door zijn eigen onderzoek,dat geresdteerd heeft in de monumentale itgave
van HooftsBriejwisseling.De liefdesgeschiedenisin Venetië (blz.29) en de
figuurvan Badovere (blz.32-35)komen pasin deze tweede druk goed uitde
verf.Van Tricht betrekt Hooftsliefde vx r Isabelle ook bij zijn interpretatie
van de Ariadne (blz.40).Ook op andere plekken (blz.38-59 blz. l40 :de
Italiaanse brieven aan Suzanne van Baerle) leverde de briefwisseling nieuw
materiaal op.Sporen van onderzoek van anderen vinden we op vele plaatsen,
zowelin hetnotenapparaata1s in de hoofdtekst.Zo heeft de bespreking van de

Ariadneduidelijk geprofiteerdvan Kazemiersartikelin TNTL 1974.Op blz.8j
en in diverse noten zijn nieuwe gegevens opgenomen uit de dissertatie van
Tuynman (1973).Op blz.88 heeftVan Trichttotmijn genoegen zijn kritiek
op de yywarrige intrige''van Scbljnbeiligb laten vallen.De Hollandscbe Groet
krijgteen geheelnieuwebehandeling (en waardering) op grond van Veenstra's
oratie uit 1970.Het boek van Blok over Barlaeus'ziektegeschiedenis (1976)
brengtVan Trichttoteen andere visie op de persoonlijkheid van deze vriend
van Hooft (blz.180-181).Ten gevolge daarvan wijzigtzijn k'
arakteristiek van
de ter plaatse geciteerde brief zich van ,jllooft plaagt hem gezellig'' (eerste
drlzk,blz.161) tot,,ontstellend naïefisdit''!Eldersgeefthijzijn oorspronkelijk oordeelnietzosnelprijs.Datblijktuitzijn readieop Noskeskritiek inzake
Hooftkennismaking metRinuccini's Euridice te Florence (blz.52 en noot 29
van blz. 254) en in zijn oordeel over W .A. P.Smits interpretatie van de
psalmberijmingen (noot20op blz.247).Hetsterkstspreektzijn onafhankelijkheid uitde afwijzing van Smitshypothese inzake de identiteitvan DIA (blz.
j8-j9).OfVan Trichtsmening juistisdateen overspelige relatie Hooftmaatschappelijk geschaad zou hebben,kan ik niet beoordelen.Het klinktwe1aan-

nemelijk,maar op de keper beschouwd weten we niet veel wn de jeitelljke
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huwelijksmoraal in deze kringen. Volledig gerechtvaardigd is echter zijn uitspraak dat Smit iets onmogelijks heeft willen ondernemen . Het beschikbare
materiaal moest wel tot een twijfelachtig resultant leiden .
Op
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dagen voordat hij 20 wordt komt Pieter Hooft uit Italie thuis", wat
,y
ons naar begin maart brengt . (Op deze font maakte dr. P. E. L . Verkuyl mij
attent.)
Op blz
61
wordt
grand
attent.) Op
blz..6
1 wo
rdtzonder
zonder g
rond aangenomen
aangenomendat
datde
deGranida
Granidaalalvoor
voor
11609
609 veel
Hettvo
voornaamste
ditkan
kansteunen
steunenisishet
het
veelgespeeld
gespeeldisis..He
ornaamste argument
argllmentwaarop dit
gebruik van W/indek~en daer het bosch a f drilt (Granida vs. 39 e.v .) als wijsaanduiding voor 1609 . Dit wijst m .i . echter eerder op handschriftelijke verspreiding
van
gehele
spel)
dingvan
vanhet
hetlied
lied (en
(en eventueel
eventueeloook
ok v
an het
hetge
heles
pel) ddap
an op
op opvoeringen
opvoeringen..
Bovendien is juist van Windeken een (ongedateerde, maar waarschijnlijk vroege)
plano-druk
Tuynman
plano-dnxk overgeleverd
overgeleverd ((zie
zieTu
ynman1973)
1975)..

veertien dagen voordathij 20 wordtkomtPieter HooftuitItalië thuis'',wat
onsnaar begin maartbrengt.(Op deze foutmaakte dr.P.E.L.Verkuylmij

gebmik van W indeken daer â:/bosch ,/ drilt (Gwaarop
ranida vs.39'e.v.) als wijsaanduiding vöör 1609.Ditwijstm.i.echtereerderop handschriftelijke verspreiBovendien isjuistvan Windeken een (ongedateerde,maarwaarschijnlijk vroege)

De
tekst
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tottoverlies
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De beDeherziening
herzieningvan
vandede
tekst
heeft
een
enkelkeer
e keer
t verliesgeleid
geleid.
be.
De
passage
over
Maurits'
spreking
van
Hoofts
`overgang'
in
1618
is
iets
verkort
spreking van Hoofts'overgang'in 1618 isietsverkort.Depassage over M aurits'
bezoek aan Amsterdam in mei 1618 verviel daarbij om voor mij onduidelijke
redenen.
Daarmee
eerste
dstuk
redenen.Da
armeekwam
kwamechter
echtede
r de
eerstezip
zinvan
vanhoof
hoof
dstuk44inindedelucht
luchttote

bezoek aan Amsterdam in mei 1618 verviel daarbij om voor mijonduidelijke

hangen . De vermelding van Descartes (eerste druk, blz . 204-205) verdween,
terwijl de aanbieding van het Discours de la Methode aan Hooft toch een op-

hangen.De vermelding van Descartes (eerste druk, blz. 204-20j) verdween,
terwijlde aanbieding van hetDiscoursde/a Mêtbodeaan Hooftt<h een opmerkelijk
De winst
merkelijk gegeven
gegevenisis..De
winstaan
aannieuwe
niOwedetails
detailsen
enaan
aanverbeteringen
ver/teringen in
in de
de
tekst
Behalve
tekst is
is echter
echter veel
veelgroter.
groter.Be
halve de
dereeds
reeds vermelde
vermeldeverwerking
verwerkingvan
vanrecente
recente

literatuur
nag he
het
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. I
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noot 2j
25 op
2344 verrast
literatuur sstip
tip ikiknog
t eeen
en eenn a
nderaan
aan.
n noot
opblz
blz..23
verrastons
ons
het vermoeden van de auteur dat Hooft niet slechts bijziend, maar ook kleurenblind
geweest
intellectuele
lylil:tlg
eweestzou
zouzijn
zijn..Voor
Vx rhet
hetinzicht
inzichtininHoofts
Hx fts
intellectaleleontwikkeling
ontwikkeling
zijn
de
suggesties
over
Hoofts
studieverloop
(oak
een
privatissimum
zi
jn desur estiesoverHooftsstudieverlxp (ook een privatissimumtoteLeiden
Leiden?)?)
op
. 3737-38
. De
De bespreking
van
opblz
blz.
38 van
van belang
belang.
bespreking va
n de
deAriadne
Ariadne en
en dedetafelspelen
tafelspelenisis
43)
De wat
beter
in
beteri
n oovereenstemming
vereenstemmingmet
metdedechronologie
chronologiegebracht
gebracht(blz
(blz..4
5)..De
watboude
boude

hetvermxden van deautalrdatHooftnietslechtsbijziend,maarxk kleuren-
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bewering in de eerste druk (blz.42) datin 1609 ,,llooft'swereldbeschouwing
isafgerond''isin denieuwedrak (blz.61) terechtweggelaten.Hooftsgeloofsleven krijgttrouwenseen aanmerkelijk gewijzigde en genuanceerder bespreking
op blz.222-226 van deze nieuwe uitgave.Vernieuwd isook de behandeling van

devierdereiuitGeeraerdtvan Velsen (blz.74);een toevoeging vormtdevermelding van de Muidense kerkborden op blz.222.Te prijzen is voods een
grotere voorzichtigheid in de formulering van verschillende passages. Aardige

vx rbeelden van 's schri
jverszorgvuldigheid in dezen totin kleine details trof
ikaanopblz.57 en 1j3.In deeerstedruk (blz.59)hadVanTrichtgeschreven
,,I
n deeerstehelftvan 1608schijntHooftin Parijstezijn geweest,ongetwijfeld
om zich politiek en intellectueel te ontwikkelen'',in de herziening wordt dit
,,I
n de eerste helftvan 1608 schijntHooft in Parijs geweest te zijn,waarom
weten wijniet.''En deguldensvan dezeventiende eeuw worden in l9j1 (blz.
15j) nog geschat op yytien-, twaalfmaal de koopkracht van tegenwoordig'',
terwijldenieuwednak (gezien deinflatie?)wijselijk een slag om dearm houdt

met,,velemalen de koopkrachtvan tegenwoordig''.

Het samengam van wetenschappelijke nauwk-eurigheid en literair vormgevingsvermogen mukt deze biografie tot een voortreffelijk vertegenwoordiger
van ditgenre,waarin dewijzerzo vaak ôf naarde eneôfnaarde anderekant
uitslaat.Eigenlijk zouden wemoeten hopen dathetHooft-jaar 1981 totzoveel
nieuw onderzoek stimuleert datVan Trichts samenvattende werk in wetenschap-

pelijk opzichtsnelaanvulling zou behoeven.lk geloof echterdatdekern ervan
zo deugdelijk is,dathethoedan ook zijn waardelang za1behouden.Hetboek
isgoed verzorgd uitgegeven.De typografie ismoderner dan die uit 19j1 wat

nietmeteen wi1zeggen datzeook mooieris.Ik vind hetjnmmerdatmen voor
een zo bredebladspiegelheeftgekozen.Depagina's144 en 14jzijn verwisseld.
De afbeeldingen zijn voor een deel nieuw.Het '
portretvan Tesselschade'is
gezien de (in de eerste dnzk alvermelde) zeeronzekeretoeschrijving nu maar

wegeglaten.Datook facsimilésvan de handtekeningen van Hooftc.s.zijn gesneuveld,spijtme.Zevormdenvx rmiJ
'altijd een van decharmesvan deeerste
uitgave.
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Een leven lang `eindelijk toch eens een begin maken met je to schrijven'

Een leven lang 'eindelijk t<h eens een begin maken met je te schrijven'
.
(20.8
.1914)
kan
van
(
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blijktno
g eeens
ensuuit
itde
u oook
ok g
ereedgekomenuitgave
uitgave
van
brieven
aan
P
.
N.
van
Eyck,
waaraan
het
bovenstaande
van z
ijn brieven aan P.N.van Eyck,wnlraan hetbovenstaandecitaat
citaatontleend
ontleend
zijn
is
.I
In
beide
gaat
is.
n'
b
eide gevallen
gevallen ga
athet
hetom
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want Bloem had in het geheel geen liefhebberij in het bewaren van de brieven
die hij kreeg . Wat in de hier to bespreken verzameling afkomstig is van de

wantBloem had in hetgeheelgeen liefhebberijin hetbewaren van debrieven
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`gilde', zo niet als meester (dat was voor beiden onbetwist Verwey), dan toch
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hetverklaarbaar drat de jorige vriendschap - die `met de
litteratuur begonnen' is (20 .12 .20) - spoedig zo evolueert dat Bloem Van Eyck
a1s mentor voor zijn dichtproeven aanvaardt . In de brief (20 .12 .10) waarin voor

verklaarbaardatde jongevriendschap die 'metde
litteratuurbegonnen'is (20.12.20) - spoedig zo evolueertdatBloem Van Eyck
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'Aan het Strand'),komt 'beoordelen' door Van Eyck nog niet aan de
deorde
orde..
Evenmin
in
de
brief
van
de
dag
daarop,
waarbij
een
gedicht
(`Aan
een
verloren
Evenrnin in de briefvan de dag daarop,waarbi
jeen gedicht('Aan een verloren
vriend')
wordt
getoond
m datVan
VanEyck
v
riend') wo
rdtingesloten
ingesloten oomdat
Eyck`belangstelling'
'belangstelling'g
etoond had
had`voor
'
voor
mij
n
week,
hoe
mediocre
dit
overigens
zijn
moge'
(21
.12
.10)
.
Van
nu
mijn werk,hoe médiœre ditoverigenszijn moge'(21.12.10).Van nuof
afaan
aan
1'28
1.
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zalBloem geregeld manscripten aan Van Eyck sturen en bijde derde zending,
hetvers'Herinnering',wordtalop Van Eycks'goedkeuring'(14.5.11) gerekend.
Diegaatmededienena1szekerheid tegen hetrisicovan afwijzing doorDebeweging :'ik ben zeerbenieuwd naarje xrdeel()ik wildehetweten v6örik het
naarVerwey zend'(8.7.11).Ook technisch advieswordtgevraagd 'W at zou
ik zetten () hetdroefstverliezen;of () z66 veel verliezen'en zelfs 'De
eerste,a1shiaat,hoe schrijftmen dat?DJ:ersteofd: Jerste'(7.10.11).Inmiddels zijn er inderdaad alkritische opmerkingen uitDen Haag gekomen.Niet
bijallelegtBloem zich neer,erwordtsomsgediscussieerd overdewenselijkheid
van die of die verandering,maar altijd iser bijBloem een opmerkelijke ontvankelijkheid, evenredig aan de erkentelijkheid voor de waardering die zowel
in kritiek a1s in goedkeuring tot uiting komt 'Zoo ongevoelig a1s ik ben voor

lof en blaam van m.i.onbevxgden (99% derHoll.critid) zoo buitengewoon
gevoelig ben ik voor 1of van de weinigen, die ik bevoegd acht, voorn. van

Verweyen van jou'(11.10.11).Methetvorderenvan dejaren neemthetanimo
van de kritische gedachtenwisseling we1 enigszins af en worden de gedichten
veeleer meegedeeld dan voorgelegd.

Hetmerendeelvan degedichten cliein Hetverlangen zijn gebtmdeld,en ook
nog een aantalverzen die'daartenslottenietin opgenomen zijn,hebben op'die
manier hun weg naar Van Eyck gevonden.Die was op den duur beter op de
hoogte van Bloemsversproduktie'dan de dichterzelf.A1sBloem op een gegeven

momentvreestdathij'
bijv.eensheelgauw 'thoekjeom'zou kunnen gaan,nog
vx rervan bundeling ietsterechtisgekomen,denkthijaan Van Eycka1sliterair
executeur-testamentair 'In datgevalzou ik wenschen,dat jijvoor de uitgave
van mijn verzen zorgde' (4.j.17).Op 51.1.21,Zs de bundelnu eindelijk in
'tzichtis,krijgtVan Eyckhetvolgvndeverzoek 'Ikkom een beroep doen op je
welwillendheidmethetoog op hetsamenstellen van mijn '
bundel.Op hetlaatste
schriftnakan ik n.1.geen eenvan mi
jn schriften vinden.() En zou je'mijook
een lijstwillen toezenden van de data,waarop aldeverzen,die je hebt,zijn
geschreven'.Dertig jaar later (19.2.j2) zaleen ultieme briefkaart aan de zieke
Van Eyck nog dienenom een afspraaktemaken i.v.m.gegevensoverdetijdsorde
van de gedichten uitHet verlangen,waanlithijde tweedeling 'Gestalten'en

'
Lyrisch'w eg w i1 werken.
Het laatste aan Van Eyck gestuurde vers uitwat men Bloems eerste periode
kan noemen is'hetbekende '
In M emoriam'.Daarbi
jgaatdemoedelozecommen-

taar:'Ik heb een ongelooflijk taedillm,van verzen,in deeerste plaatsvan mijn
eigen.Toch heb ik nogéénvan deembryo'stoteen (naarik hoop)9 maandsche
vmchtopgekweekt.Ik schrijfhethierachtervoorjeover'(13.5.19).Omstreeks
die tijd gaatvoorhem een pauze in,dietothetbegin van 1924 za1duren,a1s
hijaan VD Eyck kan meedelen 'Na een bijna-Gezelliaansch zwijgen,begintde
Muze in mij ook haar slaperige leden te rekken.Ik he'
b een deel van een
versje af' (20.2.24).Het 'versje'zelf- hetvierregelige 'Vermaning'waarmee
M edia vita opent- wordteerstmaanden late'
rvoltooid,en ook datkrijgtVan
Eyck nog toegestuurd,'
voordecuriositeit',a1s'een soortgrafschriftop mijzelf'
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(7.12.24).Van Bloemsverdere produktie - datisvan hetbeste deelvan zijn
pezie- heeftVan Eyck,op een paarinzendingen voorzijn tijdschriftLeiding
në geen Voofkennis meer gehad.

Uitaldiegegevensblijkthoewaardevoldebrieven aan Van Eyck zijn voor
wie de ontwikkeling van Bloem a1sjong dichterop devoetwi1volgen.Toch
moetnu worden opgemerkt datde publikatie van de héle briefwisseling,a1shet

alleen daarom ging,niet echt onmisbaar zou zijn,aangezien alles wat daarin
Bloems poëzie betreft inmssen keurig geëxcerpeerd is in de onlangs door
Sötemann en Van Vlietbezorgde historisch-kritische uitgave van de Gedicbten.

Allesen zelfsmeer dedaarin overgenomen teksten zelfzijn namelijk nietnog
eens in Achter het boek afgedrukt (behalve a1shetom nooitgebundelde gedichten gaat).W ie deversiesin hun geheelwi1lezen zoalszevan Bloem naar
Van Eyck zijn gegaan,koi
mt in de brievenuitgave dus niet helemaal pb
qn zijn
trekken en blijftop devariorllmeditieaangewezen.W e1ishetnotenapparaatzo
ingerichtdatdelezeroverallebijzonderheden informatie krijgt.
M aarhetbelang van de brieven reiktveelverderdan wateroverhetpoëtische
werk uit te leren valt.Zoals in de brieven aan Van der Leeuw kan men hier

leze'
n overhetmoeilijke leven van de onaangepasteman die Bloem was.Vanuit
wisselendestemmingen - vrolijk,gegriefd ofgelaten - schrijfthijwee'
roverzijn
walg van de studie en van de baantjeswaartoe hijveroordeeld is (alshijeen
baan heeft),over die hele vernederende zorg om het vege lijf, de eeuwige
geldverlegenheid,de irr/le plannen om eraan te ontkomen (behalvehetNederlandseplatteland komen hier alsgedroomde wijkplaatsen onder meer San Francisco, Indië, Suriname,Ierl
and in aanmerking).De mededeelAllk
amheid is we1
enigszinsandersgekleurd naargelang hijzich totVD Eyck dan we1totVan der
Leeuw richt.De trant van een brief wordtnu eenmaal mede beN ald door de

voorstelling die deschrijverzich maaktvan decorrespondent.Voordebiograaf
is dat alleen m aar winst.

Aanstekelijk ishetdoorlopendegesprek overgelezen oftelezen,tekopen of
gekxhte boeken,en overdeaan degang zijndeliteratuur.Dominant,vx ralin
hetbegin,is deplaats die in de literaire reflexie ingenomen wordtdoorVerwey

en De beweging.W ieietswi1begrijpen van het'charisma'datvan Noordwijk
isuitgegaan in de eerste twintig jaarvan deze eeuw,zalaan de brieven van
Bloem nietmeervoorbijktmnen gaan.VoorBloem heeftVerweyweliswaarnooit
de ingrijpende betekenisgehad dievoorVan Eycks ontwikkelingsgang zo.kenmerkend is.De bezwaren die hijvrijwelvan meetaf heeft &an met de tijd
zwaarderdoorwegen (t.a.v.Ve- ey 'blijfik steedsmijlen vervan jeverwijderd',
schrijfthijop 14.8.30).Tochhmdhaafthijalmetaleen groterewaardering dan
waartoe demeestevan zijn (belangrijke) tijdgenoten in staatzijn,uiteen soort
trouw aan watDebeweging voorhem in zijn jeugd heeftbetekend.Voortszou,
alsaanvulling op ofalsachtergrond voordecritieken dieBloem heeftgeschreven,

uitde brieven een curieuzebloemlezing van spontane uitspraken overschrijvers
samen te stellen vallen.Heelhoog aangeschreven staatlStefan George en Péguy,

laterYeats.OnderdeNederlandsetijdgenoten dieaanvankelijk zijn bewondering
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kunnen wegdragen zi
jn ernogalwatdienu vrijwelvergeten zijn voordejonge
Bloem wasH enr.Labberton-Drabbe een 'uitstekende dichteres';op een A.Roland

1401stdaarentegen heefthijhet (Zleen maarin 'tbegin :25.j.11) 'nooitzo heel
erg begrepen' Henriette Roland 1101st is op 10.4.13 'een reusachtige dichteres'

ondanks haar 'reusachtige fouten' 'altijd krijg ik een prop in mijn keel en
tranen in mijn oogen'bijhethardop lezen van bepaalde verzen van haar.Onafscheidelijk van de literatuur is voor Bloem het boek als begerenswaardig
object.Zijn verslaving aanhetboek,diehem zijnheleleven zoubijblijven,blijkt
al in de tweede brief,waarin sprake is van 'die Japansche exemplaren van
Getlden'(26.11.10).De ontmoeting met Van Eyck heefttrouwens dired een
temgslag op de typografische onderneming De Zilverdistel die door Greshoff
en Bloem was opgezet.M etwelke nadm k Bloem ook het 'primllm vivere'hul-

digde,hetisduidelijk datde warmtewaaraan hijbehoeftehad om zijn telkens
weer geschokte 'vertrouwen in het leven'te behouden,voor een groot dee'
luit
hetboek kwam.
Veel feller nog dan de briwen aan Van der Leeuw,waarin,zoals overigens

in heelwatgepubliceerde beschouwingen,het maurrassistische element in zijn
politiek en mœntschappelijk 'denken'alheelsterk totuiting komt,getuigen de
brieven aan Van Ey& van Bloems koppige conservatisme, anti-'modernisme',

antisemitisme,racisme metsomshéélonverkwikkelijkeuitwassen alsdieprincipes op personen betrokken worden.W atin datrijtje -ismen hier zogxd als
ontbreekt is nationalisme,Nederlands nationalisme we1 te verstaan want Frans

nationalisme bijvoorbeeld,datis je ware.Fundamenteel is de aieervan alles
watnaar democratiezweemt,nog op'heteind van dejongstexrlog :'
Ten aanzien van wat er na de noorlog zal gebeuren ben i
k () zeerpessimistisch.A1s
ik zie,hx rhaamteloosde Nederlandsche regering en de geallieerden nog steeds
over de demœratie durven spreken,alsof deze tdet de source de tous nosm auxy

mnarietsbegerenswaardigsis... (12.7.44).Nietbijeen uitspraak alsdeze,maar
bijheelwatandere,vooraluitvroegerjaren,moetwe1even in achtworden genomen datzetegelijk dienden om zijn vriend een beetje op s'
tlng te jagen,en
datzein delijn liggen van spottendeopmerkingen over diens '
geliefde bolsjewisme'(14.8.21),zijn 'modernophielebrieven'(7.2.22) in deNRC,zijn 'revolutionaire messianisme'(20.2.24) en meervan datfraais.Datdergelijkeopvattingen niet alte kwalijk zouden worden genomen lijktzo te zien tot de stilzwijgende afspraken te behoren zonder welke alleen vriendschap tussen gelijkgezinden denkbaarzou zijn.Hoe zwaartillend Van Eyck mag zijn geweest,dat
hijaan dàt soo'
rtmeningsverschillen zwaarzou hebben getild kan uit Bloems
reacties nietworden opgemaakt.
Om de vriendschap tussen Bloem en Van Eyck,datzouden we haastvergeten,

gaathettenslotte in deze brievenverzameling,die zich juist door hetonderliggende verhaal ervan als boek laat lezen.De vriendschap draagt er de sporen

van datze in hetgemeenschappelijke vuur van de jeugd o,
f laten we zeggen
van de 'eerste mannenjaren'ontstaan is;ze behoudt die sporen door de confliden heen en zelfs in de latere tijd,als er azeen nog toevallig geschreven
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wordt.S?an de kant van Bloenlgetigen de teksten zelf hoe diepe wortels die
vriendschap in hem had.W at Van Eyck aangaatkan het op weinig na alleen

maar uitwatBloem temgschrijftafgelezen worden.In datverband is er xk
een uitsprank tliteen andere bron (hier voor zover ik zien kan nergens,aangehaald).UitItaliëwaarhijtoen a1scorrespondentvan deNRC wxnde'xhreef
Van Eyck op 24.6.15 aan Verwey (in hetFransmethetoog op de censuttr)
'Excepté vous,jen'aiqu'un seulami JacquesBloem'(W age,Dqend dicbterJcâa?, 1967,blz. 287).De uitsprnxk geldt uiteraard alleen voor dattijdstip,
maarze iser nietminder relevantom.

Tussen twee zo verschillend geaarde,e1k op hun wijze eigenzinnige figaren
1ag voor'toverigevoldoendeconflictstofgegeven om heelwatrellen mogelijk,
zelfs onafwendbMrte maken.Hetiseigenlijk nog verbazend daterzo weinig
echte brouilles zijn geweest, en dat er altijd iets beschikbaar bleef wat hen
tenslotte erover heen hielp.Hetis alsof er beiderzijds behoefte was aan het
continueren van een alsonmisbaar gevœlde,in de jeugd ontstne vriendschap
misschien mœrvan de zijde van Bloem,die hetwispelturige maar dan x k
-

vergevingsgezinde elementin de relatie vertegenwoordigt,dan van de kant van

de rechtlijnige en, zoals Bloem hem een keer noemt, '
rechthaberische' Van Ey& ;maardatmogein hetmidden blijven nu erzo weinig gegevenszijn
om datte beoordelen.

Heteerstevan detwe'
evrijhevigeconfliden dietussen hen erezen zijn heeft
te maken metBloems levenswijze,die meebrachtdathijbijvoortduring in de
schulden - o.m.boekenschulden - stak en dus al
tijd weer op middelen moest
zinnen om daareen uitweg uittevinden.ln hetbegin van 1918 wou hijVan
Eyck,die toen weer in Nederland wx nde,a1s een soortbemiddelaar betrekken

in een fantaisistischeruitziend plan o,
m geld telenen.VanEyck moetzijn vriend
dn/rop gekapitteld hebben overzijn lichtzinnigheid,wantBloem iszo gekwetst
doorde 'toon'van een brief- meerdan over de inhoud waarmee hijhetwd
eenskan zijn dathijzich genxptzietmee tedelen 'datik je nid langerals
mijn vriend beschouw'(21.2.18).Na nog een briefvan Van Eyck '
herademt'
hij;hijgeeftzich over- 'en metwelk een vreugde.Hetzou mijzoo onzegbnnr
veelhebben gekostjealsvriend temoeten missen'(12.
3.18).W e1wordternog
watnagekibbeld.
Inu sen Nzordt die kortstondige brouille tœh ook al mede bepaald door een
latentewrijving op hetliterairevlak.Bloem,p/nvankelijk 'leerling'en bewonderaar,wordtzich in toenemende mate bewustdathijalsschrijvervan een heel
anderemakelijisdan zijn vriend.'Ik miseen eigenschap,die jijjuistzoo sterk
hebt() hetliteratorschap'(29.10.11).'lk zalde schrijverworden van eenige
goede,misschien we1zeergoede,verzen;jijde schepper van een levenswerk'

(7.3.12).'
JiJ
'hebtzoo buitengewoon sterk datgevoelvan literator te zijn,die
intellectuele passie,die ik bijna geheelnlis'(26.11.1j).Uitdiecitaten spreekt
niet alleen maar bewondering,er zit ook de overtuiging achter van iemand die

weetdathijzijn eigen weg tevolgen heeft.Die overtuiging groeitnaarmate de
in zijn soorterg puriteinse Van Eyck zijn eigen veeleisende levensernst laat
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meespelen in zijn oordeeloverhetwerk van zijn vriend.'
Jeziet',schrijftBlxm
a1shijzijn 'Eerstevoorjaarsdag'opstuurt,'datik den ouden Adnm nog nietheb
afgeschud. () A1s Ztijd houd ik mij voor op- en aanmerkinge'
n aanbevolen.
Ik profiteerernog maarvan,wanterza1we1spoedigeentijd komen,datjemijn
gedichten conspueert'(4.3.17).Een dag oftien later,na hetontvangen van de
opmerkingen:'
W atjijvan me wenschtiseigenlijk dit:datik mijn aard,dus
datgene waarmee ik sta o,
f val, datgene,wat oneindig ver boven waarheid of

onwaarheid staat() zou gaan trachten teverwringen'(1j.5.17).Verondersteld
mng worden dat de kritiek die Van Eyck geleverd had in aanleg al die merk-

waardige combinatie van litemtuurkritiek en 'levenskritiek' was die hij, zijn
systeem getrouw,naderhand zou uitwerken in de enige grondige bespreking die

nnn Hetverlangen isgewijd (GrootNederland febr.1926).Tegen datartikel,
dathij 'een gedegen stlzk werk'vindt,za1Bloem hetbezwaarmaken 'dat het
hieren daartezeereen critiekop mijn zijn alsmensch'is(1j.5.26).
Hettoenemendezelfbewustzijn brengtBloem ooktoteen afstandelijkeroordeel
over Van Eycks werk.Veel edichten vindt hij weliswaar 'mooi', '
prachtig',
'schitterend'e'
nz.maar hij heefttxh allerleivoorbehoud.Op 7.5.12 en,uitvoerigernog,in een brief (no70) van begin december 19'
12 zietmen hem zijn
gemengde waardering inpassen in de theorie over '
hetb'
ezielen van oude vormen'

die hijalin De beweging uiteengezethad i.v.m.H.deRégnier,en waarop hij
nog eenstemg zou komen in zijn bespreking van Uitzicbten in dattijdschrift.
De theorie van de 'bezielde retoriek',hoe vleiend ze ook bedoeld was,vielbij
Van Eyck nietin goedeaarde,en diensverweer in De beweging van maart 1915

ontstemdeop zijn beurtBloem,dieeerst'op een boozen brief aan je'zon maar
in deplaatsdaarvan een emfatische verklaring deed geworden van 'onverflauwde

vriendschap'die '
heusch we1bestand istegen literairequaestietjes'(12.5.15).
M etVan Eycksbeschouwingen in watmen bijhem nauwelijks 'ongebonden
stijl'kan noemen heeftBloem,hoezeer hijhem als criticus hoogschat,steeds
meermoeite.Ongemeen heftigzelfsvaarthijuitalsVan Eyck begintteschrijven
vantlithetparticuliere'geloof'dathem in Italiëwasgedaagd en datzijn verdere
we
rk zou beheersen,en vooral als hij,in Nederland temg, een idealistische
'
crisis'dxrmaaktdie hem aansluiting dxt zoeken bij de zgn.Nieuwe Kring
(zie daaroverVan Eyck zelfin Verzameld werk 7,blz.608 e.
v.).In die kring,
waartoe o.m.zijn vrienden de schilder Friso ten Holt en de musims Jakob
van Domselaer behoorden, proclameerden vrij warrige theoretid als Charles
W ijnschenk Dom en PieterTalma (Bouvard etPécuchet,volgensBloem) md
name een '
nieuwe kristallisatie van het absolute'in de kunst.Bloem kan niet
begrijpen hoe een man a1s Van Eyck daarin kan trappen en leest hem in
glxiende tirades de levieten. '
D at indigeste moffrikaanse gephilosopheer van

mijnheer Talma;die ijselijk pretentieuse leuterpraatvan den heer W ijnschenk
Dom (nomen estomen),vindtjijdaar wataan ?' (21.9.16).'Ik begrijp jou,
metje overigenszoo heldere verstand nietmeer';het (in Van Eyks opvatting
Y beslissende) Ges?rek o? de Monte Mario is 'zeer ingenieuspraten over de
dingen zonderze eenigszinswerkelijk te benaderen.() Hoe overdreven zwaar155
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proza.De korte bespreking van Media vita vindthijeen '
waarlijk uitnemend
stukje ().Het iswerkelijk voortreffelijk,zooals trouwens alje korte boekbespreldngen' (2.2.52).Na Van Eycks temgkeer uit Londen en benoeming tot
hoogleraar te Leiden wordt er - misschien omdat er meer kans op ontmoeting
is - alleen nog wat toevallig gecorrespondeerd, md even een opleving tegen
het einde van de oorlog en kort daarna. Tweemaal - in september '46 als

Van Eyck een attaque heeftgehad en in april'j2 na zijn overlijden brengt
Bloem in briefjesaan Nelly van Eyck de jaren van het'debuut'in herinnering,
en daarmee legthijzonder omhaalvan woorden de wortelblootvan wat een
trouwe en voor de literatuur alles samen vmchtbare vriendschap is geweest.
De editie van de brieven istotin details bewonderenswaardig.Er is ditkeer
gekozen voor een diplomatische weergave van de tekst,met gebruikmaking dus
van een steldiakritische tekens.W ordt de leesbaarheid daardoor nietverhoogd,
ze wordt er evenmin echt door tekort gedaan,en het voordeel is hoe dan ook

datdelezerzich dichterin debuurtvan de schrijvende'handvoelt.Dichterdan
in de aanverwante brieveneditiesdie 'Achter hetboek'eerder heeftuitgebracht:

Van Eyck-M arsman,Van Eyck-van derLeeuw,Bloem-van derLeeuw.Terzijde:
heefthetwe1zin datvx re1k van die'uitgaven met een verschillend transcriptiesysteem wordt gewerkt, hoe verdedigbaar die systemen e1k voo'
r zich kunnen

zijn ?Zou hetkunnen datmen zich geen duidelijke voorstelling mpaktvan het
mogelijke lezerspubliek ?BijBloem-van Eyck lijktde gedachte aan een academische lezer voorop te hebben gestaan.
Het notenapparaat is een schatkamer,van het soort waarin '
nooit een onge-

vondenenzoekt'wathijnodig heeftom hetveledatdetekstaan vragen oproept
of kan oproepen terechtte brengen.Bijdie honderden voetnoten kan ik,ter
voldoening aan een goede traditie, hier niet meer dan enige schaarse O,
Pmefkingen laten volgen.

Jan van Nijlen schreefniet'Naarhetgeluk'maarNay '/geluk (br.2 n.j
en passim),GeorgesEekoud niet'IA'tnouvelle Karthage'maar ...Cartbage (br.
lj n.8),en in de bundelEssays van Gossaert staathetbekende opstel over
Swinburne nietOP blz.21-80 maarop blz.21-j8 (br.71n.2).
In een kunstig gerijmd hllmoristisch gedichtaan Van Eyck (br.14) gebmikt
Bloem hetwoord '
rijmram',dathijaan Gezelle zegtte ontlenen.De editeurs
(n.j) hebben dat '
nietbijGezelle kunnen vinden.W e1 () een gedicht ()
getiteld Rimram' Volgt een enige verwi
jzing naar de uitgave-De Busschere
van de Volledige dicbtwerken (1971),datis 'ausgerechnet'die welke hierniet
bmikbaar was.Voor zover ze toch werd geraadpleegd had niet voorbijgegam
mogen worden aan de 'Verantwoording', waarin De Busschere uiteenzet wat

voor ingrepen niet alleen in de spelling maar totin het idioom toe hij
gemeend heeftzich temogen veroorloven om wathijnoemteen 'volksboek'te
maken van Gezelleswerk.Zelfsdeverandering van 'rijmram'in 'rimram'komt
daaraan deorde (blz.80,onder111,5).HetgedichtuitRl
jmsnoerhad totdan
toe immersaltijd 'Rijmram'geheten.Hetwoord is in die spelling,en uit die
15j

bron, apart geregistreerd in het > T, s.
v. rimram no 2. Gezelle spelt ook

'rijmmm'in zijn Loguela (W iedmaand 1881kol.23,o.
fed.Craeynestblz.41j
kol.2).De schrijfwijze isin Bloemsrijmbriefrelevant,zoalsde annotatorbejn verandering in '
rimmm'rekenen totdie
grepen heeft.De Busscheremoge zi
flichte klankwi
jzigingen dienietsterzakedoen'(t.a.
p.),Bloem ziethetkennelijk
subtieler:evenals het W NT,zi
jhetwelmeteen nuance,legthijverband md
'
rijm'.W ie daar eenmaalattentop gemaaktiskan overigensnog moeilijk betwijfelen of dat verband heeftook vx r Gezelle meegespeeld,althans in dat
wonderlijke gedichtover de pYtische inval.A1smen hetversuitheeft ('Mij
Wwvasten,van stondenaan,/ zal'tstijfen sterk in staven stnnn...') hoeftmen
de titelin e1k gevalgeen geweld aan te doen om er nog iets meer in te lezen

dan alleen m>r'rimrnm',ietsuitdagends zelfs:je dachtdathetmaar rijmrnm
(= rimram)zou worden;kijk hoeik erW-/w-ram van maak...
Een ongewild vrolijkenootisn.j bijbrief 108.Bloem meldtzijn vriend dat
een personagein een roman van Joh.deMeester 'den dichterBloem'citeert,en
h
ijontboezemtnu a1svolgt:'Ik voelmija1seen jong Fransch letterktmdige,die
'
s
avondsnog murgerlijk een droge broodkorst met Midje Vink deelt,maar
'
s morgensverblijd wordtmethetbericht,dathij de pispotvan Bourgetmxg
uitgooien. De annotators geven het nodige uitsluitsel over Henry M urger en

PaulBourget,maar bekennen ruiterlijk:'W ie Midje Vink ishebben we niet
knlnnen achterhalen'.Datmoeteen collectieve 'black-out'geweestzijn,andersis
hetniet begrijpen dat zij,getraind a1s ze zijn in het '
terugvertalen'waartoe
Bloems woordspelletjeshen voortdurend dwingen,nietde invalhebbe'
n gehad.
De '
A llerheilige'is Toussaint van Boelaere, de 'Amerikaontdekkersstraat'is de

Coblmbusstraatvan Van Eyck, '
the little pair of scissors'is zijn gedicht 'De
kleineschare'enz.enz.W ieanderszou dan achterMietjeVink kunnen schuilgaan dan Alicû Pinson ?

'Torve'(br.12O n.1) zou 'een Ztzidnederlands woord'zijn 'datBloem we1
ontleend zalhebben aan Karelvan deW oestijne'.Datiseen in deeerste helft
voorwarende,in de anderehelftdaarom tevoorzichtige uitspmak.Dekwalificatie

Z.
N .komtkennelijk uitVan Dale,maar die dooltnu eenmaal,op datpunt.
M et 'smale' (smaad), '
plane' (vlerken) e.d.m. behoort 'torve' (mond, ziel,
zinnen enz.) tothetliteraireidioled van Van deW oestijne,e'n Bloem zou dan
ook eindelooslang - langerdan de samenstellersvan hetW NT - gezochtmoeten

hebben om hd bijeen ander Z.N.auteurtevinden.W atde betekenisbetreft,
n
hetraden daarnaarzou een gezelschapsspelonder letterlievende Z.N.-erskunne'
opleveren. 'Nors, ruw', zeggen de annotators, opnieuw zoals Van Dale. Het
U T is daarterechtnietzo zeker van,evenmin al
sb.v.Rutten (DeIyriek wazi

KvdW,1954,blz.45 n.1)en Lissens,diein een 'Blocnote'(Microjilologie.
'
De torve mond van KvdW in DO ,112e Jg.no2,febr.1967,blz.94-100)
zowatallesbijeengebrachtheeftwatover'torve'gezegd kan worden.
Op 26.6.55 wordtdepas tothx gleraarbenoemde Van Eyck doorA.Roland
H01st,Bloem en C. Eggink gefelidteerd in een limerick,waarvan de '
pun' is

dathij- 'zoo schrander'als '
welhaastgeen ander'- nu 'collega van Colenbran136
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in het detective-verhaalzoals in de romm ùberhaupt de vertelcontinuïteit doorbroken ; dit toont aan dat geen scherpe grens kan worden getrokken tussen
triviaalliterattmren bellettrieen iederdetective a1seen apartgevaldientteworden
behandeld. Dit houdt niet in dat Nusser '
een pleidooi houdt voor een soort

revaluatie van hetgenre;herhaaldelijk wijsthijop de psychologisch-esthetische
werking die hetuitoefent,metgevolg datbijontstentenisvan welkecognitieve
functie dan ook de detective onder de amusementsliteratuur ressorteert; in de

laatste hoofdstukken van zijn studie gaat Nusser trouwens uitvoerig in op de
sociaalpsychologische werking van de detedive.

Laten wijhier echternietop vooruitlopen en degedachtengang van Nusser
chronologisch volgen.

Eerst bakent hijzijn onderzoekterrein af.Hij zondert de detective van de

misdaadroman af, die toegespitst is op de oorsprong, de beweegredenen en de
betekenis van de moord en a1s zodanig ergens te maken heeft met de tragiek

van hetmenselijk bestaan.Ditisn1.hetgevalmetSophœles'Koning Oedi?us,
Dostojewski'sSchuld en Boete en veelroversromansuitde 18de en 19'
deeeuw.
In de crimineelliteramur verschuift de aandacht van de moordenaar naar de

moord zelf,zodat de menselijke factoren een haast onbeduidende ro1 spelen.
Een onderscheid dient te worden gemaakt mssen het detective- en het griezel-

verhaal(ook thrillergenoemd);in de detectivegaatheterom een moord op te
helderen;daardemoord albijhetbegin isgepleegd,ishetverhaalachterwaarts
gericht;de thrillerdaarentegen isvoorwaartsgericht,aangezien hier geen onderzoek wordt ingesteld naar het reeds voltrokkene,maar alles op het spelwordt

gezetom demoordenaarte identificeren en onschadelijk temaken.
Vervolgens gaat de auteur over tot de stmctuuraspeden van beide soorten

romans,waarbijin aanmerking komen debouw (in een detective demoord als
aanleiding tot de werkzaamheid van de speurder,hetopsporen van de moordenaar,de reconstitutie van de moord,de oplossing van hetraadselen de identifi-

catie van de moordenaar), de personages,ingedeeld in de speurders,t.w.de
detedive,zijn vertrouweling,dezgn.W atson-figur en zijn overigemedewerkers
enerzijds,degesloten kring van deniet-speurders,waaronderdemoordenaarzic.
h
bevindt anderzi
jds) en de ruimte (bij voorkeur een gesloten, afgezonderde
nlimte alsbijv.een coupé in een trein,een vliegtuig,een eiland,een club,een
villa).In een thriller wordtde'actie'ingezetdankzijeen opdrachtdie de held
toegewezen is;de vervolging van de moordenaar vertoonthetkaraktervan een

strijd metwisselende itkomsten tussen de held en zijn tegenspeler;de roman
eindigtmetde definitieve nederlaag van de moordenaaren met diensdood.
Het grootste deel van de studie, het middenstuk,wordt besteed aan de geschiedenisvan hetgenre.Eerstworden de sociaal-en geesteshistorische ontstaansvoorwaarden onder de loep genomen. Onder de sociaal-historische factoren
vermeldt N usser de afschaffing van de folterbank, de ontwikkeling in de 19de

eeuw van de burgerlijke rechtsstaat,de groeiende belangstelling voor juridische
vraagsmkken gestimdeerd door de pers.W atde tijdgeestbetreft,wijstNusser
op de elkaaraanvullendeinvloeden van hetpositivisme,- cf.derationeel-logische
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reconstm ctie van de moord na de scherpzinnige analyse van alle opgespoorde
gegevens,- en de romantiek,- cf.de aantrekkingskracht van het raadselen de
daarnAee gepaard gaande onzekerheids- en angstgevoelens,kenmerkend voor de

ten tijdevan de romantiel
topgang makende griezelverhalen.Hetprototyp'
e van
hetaan heteinde van de 18de eeuw gretig gelezen griezelverhaalis M .W alpoles

TbeCastle//Otranto(1764).Motievenvandecrimineelliteratuurwordeninde
19deeeuw uitgewerktdoordeAmerikaanJamesF.Cooper(cf.Tbefaaf?ojtbe
Mobicans,1826) en de Fransman F.Vidœq,diein 1812 de Brigade deSûreté
oprichtte.Van beiden gaateen diepe invloed uitop H.deBalzac (cf.Une/JNJbreuse Ajpire, 1841),E.Sue (cf.Les Mystères de Paris, 1842-1845,waarin
confliden worde'
n uitgebeeld tussen adellijke helden en gangsterbenden) en A.
Dumas (cf.LesJf/â/ca/o.
fdeParis)18j4-18jj).
Terwijl in de zoëven vermelde romans de motieven van het detectivegenre
verspreid te voorschijn traden,worden ze het eerst in elkaar geïntegreerd in
The Murders in tbe Rue Morgue (1841) door de Amerikaan E.A.Poe;de
detedive,Dupin,komthiervoora1sdeexponentvan dekoel-zakelijkeheld,die
bijdeontraadseling van hetmoordgeheim striktlogisch tewerk gaaten meteen

de op zinmiglijke indrukken bedachte politie in de schaduw stelt.Tientallen
jaren nadien ontwikkelde A.C.Doyle in het voetspoorvan Poe een populair
genre met 52 detective-verhalen rond de bekende figuur van Sherlock Holmes

en zijn trawantW atso,
n.
Na W ereldoorlog I za1 in overeenstemming met de veranderde tijdgeesthet
koeleintellect,waarvan een Sherlœk Holmesblijk gaf,moeten wijken voor de
intuïtie ;in de romansvan de toonaangevende A.Christie staan het raadselen
de analyse in evenwicht.
Een variant noemt Nusser d,
e detectives V2n G. Simenon, die gekenmerkt
worden door de humanisering van de held, commissaris M aigret, die bijhet
noodlot van de moordenaar betrokken is en mdeen belang stelt in de sociale

omstandigheden dietotdemoord aanleiding gaven.In zijn romanszijn avontuur
en alledaagsheid metelkaarverzoend.
Nvat de thrille'
r bdreft,dientallereerstvermeld te worden de wereldberoemde
Fantômas-serie van M .Allain en P.Souvestre, verschenen tussen 1909 en 1914.
In de V.St. maakten in de 19de eeuw de avonturen van W estern-helden a1s
Buffalo Billopgang,voordat onder invloed van de industrizisatie het gebeuren
verplaatstwerd van dePrairie naar de stad.Totde thrillersbehoren eveneens de
sP
,ionageromans,die teruggaan op E.Childers'TbeRiddle ojtbeDrJJ (1905).

Totdeverdereuitbreiding van hetgenre droegen tijdensW .O.IW .Le Quetlx
en E.PhilippsOppenheim bij,en naW .O.l1,n.a.v.dekoude o'
orlog J.Bruce
en Ian Fleming ;hoeweldezeweinig oorspronlcelijk aandoet,overtreftzijn roem
dievan alleandere autturs,o'
.a.doordeverfilming van zijn romans,die alle op
hetzelfde stramien zijn gebouwd Bond krijgt van het hoofd van de Britse
geheime dienstdeopdrachthetgevaarafkomstig van deRussische geheime dienst
af te weren en heeftvolmachtom te doden.
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In de dertiger jaren ontstond d,
e ,yhard-boiled''detedive.Kenmerkend voor
diehelden zijn hun fysiekekracht,hun ijzeren wil,hun beheersing van affecten
en gevoelens en hun onverschilligheid tegenover de dood.In zijn extreemste
vorm komtdieroman,somsmaatschappijkritisch getint,a1sgangsterroman voor.
Sinds 1960 worden pogingen gedaan om de crimineelliteramurzowelinhoude-

lijk Zs formeel (b.v.invoering van hetmeervoudig vertelperspectief) te vernieuwen.W at de inhoud betreft,wordtde criminaliteit hoe langer hoe meer als
een psychologisch,sociaalen politiek probleem beschouwd en wordt in dit verband de rechtspleging kritisch beoordeeld.Nusser onderscheidtdrie strekkingen.

BijdeDuitserR.Hey en deZweden M.Sjöwallen P.W ahlöö valtdenadruk
op dewerkzanmheden van depolitie,die ernietmeerisom demaatschappijte
beschermen,maaralspolitiek instnamentfungeertvan dekapitalistische welvaarb

staat.De Fransen P.Boileau en Th.Narcejac '
belichten de moord vanuit het
standpunt van het van angst vervdde slachtoffer en dringen tot diens psyche

door.A1sslachtofferkan ten slotte demoordenaarzelftevxrschijn treden,en
wel als slachtoffer van sodale misstanden of psychologische stoornissen dit is

n1.hetgevalin de romansvan P.Highsmith,J.Bingl
aamsen M.Molsner.De
duitstalige-ky (onopgelosteschuilnaam) en deItaliaan L.Sciasciagaan nog een
stap verderen stellen decriminaliteitinherentaan een maatschappelijk systeem
in hetlicht.

Indelaatstehoofdsfukkenwijdtdeauteurenkelebeschouwingen aan de sociaalpsychologische werking van de detective.Deze wakkerthetangstgevoelaan van
de cultutlrmens in een maatschappi
j die hem zo een hoge mate van zekerheid
schenktdathijer bijgebrek aan storende toestanden in dreigt te verstikken ;
anderzijdsweegtdevreugde scheppende held op tegen de angstwekkende moordenaar. In sociaal opzicht betekent de overwinning van de held, waarmee de
lezer zich identificeert,de overwinning van de heersende moraal,van de maatschappelijke normen en de instandhouding van de bestaande instellingen ;de
crimineelliteratuur kan pas echt ontspannen a1s ze met de algemeen geldende
ideologie strookt, de thriller van de y,hard-boiled''school beklemtoont in de

dertiger jaren het in de V.St.erkende rechtvan de sterkste;de held van de

moderne westerse spionageroman is een overmigd anticommtmist, en verstevigt
die ideologie wegens haar massale consumptie. W at het lezerspubliek betreft,
sluit de auteur zich aan bi
jde algemeen aanvaarde opvatting volgens welke de
detective N/egens de vereiste intelleduele inspanning eerder de intellectuelen

aanspreekt,te- ijldethriller,dierechtstreeksop hetgemoed inwerkt,in raimere
bevolkingsgroepen gelezen wordt.Op deomstreden vraag ofdecrimineelliteratuur
een invloed heeftop de criminaliteitdurftauteurgeen afdoend antwoord gCVC? ;
volgens de meesten veM lt 2e Cen psychohygiënische fundie, doordat 2e de

agressiviteitvan dewerkelijkheid afleidten hetgeweld slechtsin deverbeelding
laptplegen ;sommigen daarentegen zijn de mening toegedaan datrecipiënten
van crimineelliteratuurzich nnnhetgeweld a1seen mogelijkeoplossing gewennen
en erin precairesituatiesen bijeen labielegemxdstxstand gebM k van moken.
R.HENRARD
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ED. j. sw M ocx, Structuralism and since. From Lévi-stmuss to Derrida,
Oxford,etc.;Oxford University Press,1979.190 blz.2,95 pond.

Nu hetFransestruelralismesommigeuniversiteitenvan deV.S.(Ya1e,Chicago'
)
heeft ingepalmd, nlkt het ook op in Groot-Brittannië.Begin 1981 was academisch Cambridge verdeeld overde vaste benoeming w n Colin M ccabe,een van
de verdedigersvan deze stroming,in de sectie Engelse literatuur.In zo'n context
is een % ek a1s dit gewichtiger dan het ons,continentalen,voorkomt,voor wie

hetstructuralisme dek-ieteling van he'
tnieuwe verloren heeft.Ook de duidelijk
apologdische en soms naïef kritische toon die in deze serie studies aangeslagen

wordt,komtbijonsnogalvreemdover.Hetheeft,dunktme,weinig zin uitvoerig
op ditvoornnmelijk initiërend werk in te gaan in een taalgebied waarin alheel
wat veel fundamenteler boeken over het struA ralisme verschenen zijn. (De

hatstezijn:R.c.KwANT,Structuralistenenstructuralisme,Alphenaan deRijn/

Bmssel,Samson,1979;Denken in Pdrl
jh id., 1979.) lk volsta dus md een
eenvoudige inhoudsopgave.

Naeenwellichttesllmmiereinleiding doorJohn Shlrrock bespreektdeFranse
antropolxg Dan Sperlr vrij kritisch de theorieën van zijn vakgenoot LéviStrauss.De redacteur van Times Literyy Su??lementJohn Sturrock heefthe'
t
enigszins vergoelijkend over het werk van de criticus Roland Barthes. De
Amerikaanse professor Hayden W hite ontleedt scherpzinnig het projectvan de
historicusen filosoofM ichelFoucault.DeLondenseprofessorin Franseliteratuur
M alcolm Bowie geeft een lezenswaardige samenvatting van de ideeën van de

psychoanalyticus Jacques Lacan.De struduralist Jonathan Culler slaagt er niet
helemaalin hetzelfdete doen metde bijzonderintricateideeën van defilosoof
JacquesDerrida.Allesbijelkaargenomen is diteen informatieve inleiding,die
œhteruitde aard van dezaak weinig meerkan doen dan een vage indruk geven
van de besproken opvatdngen.
PAUL CLAES

J.).A.Mooll,Teksten lezer.Opstellen overalgemene ?roblemen van A
literatuurstudie.Athenaolm - Polak & Van Gennep,Amsterdam 1979.
349 blz..
De gemchtmakende aanvalvan Karel van het Reve op de beoefenaars van de

literatuurwetenschap (8 december1978)heeftgelllkkig nietkunnen verhinderen,
datMooijtien van zijn literamurwetenschappelijke tijdschriftartikelen,in meer
ofminderemateherzien,heeftgebundeld en zo (voorzoverditmogelijk is)tot
hoofdstukken van een boek heeftgemaakt.Hetzijn:'
I.Interprebatie varianten
en problemen,II.Over de methodologie van hetinterpreteren van literaire wer-

ken,111.Roman en werkelijkheid,IV.Roman en lezer,V.Dero1van hetschrift
in de poëzie,VI.Over klank en betekenis in de poëzie,speciaalmetbetrekking

totEen winteraaz;zee,VII.Metafooren vergelijking in deliteratuur,VIII.De
filosofie van de literatuurwetenschap, IX.De motivering van literaire waarde-

oordelen,X.W atiseen kunstwerk ?'Hieraan toegevoegd is een nog nieteerder
gepubliceerde studie: 'XI.W atis literatuur ?'
De ordening is, zoals het Voorwoord leert, secundair chronologisch,primair

thematisch.Verwante smkken - Ien I1,IIIen IV,V en VI,X en X1 zijn

naastelkaargeplaatst.Ditsluitverwantschap tussen verdervan elkaar geplaatste
stukken niet uit.Zo doet een onderdeel van 11 (4.D e aard van het literaire

werk) denken aan hetgeen in XIaan deordewordtgesteld,en zijn IV en VII
nu en dan thematisch nietvervan elkaarverwijderd.Maarhebben ze nietalle
of vrijwelalle een specifiek thema gemeen ?De auteurheefty,gestreefd naar
een bundel waarvan de inhoud,ondanks de disparate herkomst van de hoofdshlkken,toch een zekere eenheid zou vertonen.Die inhoud moestnietalte zeer
verschillen van deinhoud van een boek meteen welbepaald onderwerp.''Nu heet
hetboek 'Teksten lezer'.W aarom die titelniet op een wel-bepaald onderwem

zou doelen,isnietin tezien.W i1Mooijermeetekennen geven,dathijalle of
vrijwelalle door he'
m behandelde problemen totdie ene problematische relatie
heeft temggebracht? Een verantwoording van de gekozen titel zou niet over-

bodig zijn geweest.Deze opmerking impliceertoverigensnietde mening,dat
die verm twoording onmogelijk en datdietitelonaanvaardbaaris.
In e1k hoofdstuk wordteen o'
verzichtgegeven van dx randeren geformuleerde
opvattingen over de aangesneden kwestie.Deze worden op grond van overeenkomsten en verschillen geordend en aan een critisch onderzoek onderworpen.

Onduidelijkheden,innerlijke tegenstrijdigheden en inadekwaties t.o.v. datgene
waarop zetrachtentedoelen,krijgenbijzondereaandacht.Mxij'skennisvan wat
overhd literaire kunstwerk isgeschreven en van de daarmee in verband staande

wijsgerige literaGur isgrxt.Deze kennis heeftalles%halve hetkarakter van
een chaos.De lezerkrijgtde indmk,date1k onderdeeldaarin een vaste plaats
heeftenop hetjuisteogenblik naarvorentreedtom in een ofandereredenering
een vaste plaats in te nemen.

Aanhetschrijvenvan dezestudieisnietalleenlectuurvan literatuufheoretische
k (hoekan hetanders?)lectuurvanlyriek en
en wijsgerigegeschriften,maaroo'
epiek voorafgegaan.Herhaalde malen worden romans en gedichten met name
genoemd en worden een of meer aspecten ervan in het kader van de aan de
orde gestelde problematiek besproken.Hetis min of meer verrassend, dat een
zo abstract onderwerp als ,yde filosofie van de literatuurwetenschap'' aanleiding

isgeweesttoteen interpretatievan viergedichten van Nijhoff.Men kan de S.
nietverwijten,dathijmetde taalkunstwerken geen voeling heeftonderhouden.
In vele gevallen formuleert de S. zijn meningen, redeneringen, conclusies
uiterstvoorzichtig,opvallend y,modaal'',of vestigthijop een andere wijze de
aandachtop hun problematisch karakter,hun principiële onbewijsbaarheid,hun
onvoltooidheid.Tertoelichting citeerik enkele zinnen uit11 (blz.54 vv.).
Hetisnietwaarschijnlijk datbinnen afzienbaretijd een communisopinio.zal
ontstaan over de vraag welke argumenten voor de motivering van een interpre-

tatierelevantkunnen zijn.Een gematigde versie van hetautonomistische standPtmtlijktechterhetmeestin overeenstemming te zijn metde hoofdtendensder
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dannlit citeert.W ie anders tewerk gaat, wekt allicht de indruk zichzelf nnnr
voren te willen schuiven,zodatvoorhem geldtwat iemand eens over een boek-

bespreking van W illem Kloos heeftgeschreven : ,,De heer Kloos spreekt onder

hetopschrift (...) over zichzelf''.A1s ik desondanks een enkele maal afwijk
van hdgeen op ditgebied gebmikelijk is,dan is dit (zo niet vergefelijk dan
toch) uithetgenoemdefeitverklaarbaar.
(1) UitII,2 - y,Kunstof wetenschap ?''- citeerik:,,petersen wijsterop,
datdeliteratuuronderzoekerzijn publiek nietmetdedirectezinmigelijkeindnlk
van hetwerk kan confronteren.De geestvan hd werk isnietwaarneembaar en
znoet dus worden opgeroepen : '
Besprechen istBeschwören,ein Heraufbeschwören desGeistes,der in dem W erk verborgen istund alle Teile zusammen hâlt.'
M aar analoge opmerkingen zouden gemaaktkunnen worden voor de wiskunde,

degeschiedenis,jazelfsdenatuuzkundeen deastronomie;niemand bijvoorbeeld
heeft ooit neutrino's of het inwendige der sterren in de normale zin van het
woord 'gezien'.Hetbehoeftgeen betoog,dat de vertegenwoordigers van aldeze
vakken er in de meeste gevallen uitnemend in slagen om zonder bezwerende,

artistieketaalhun bedoelingen duidelijk te maken.
Petsch van zijn kantvoertaan dathetkunstwerk een 'irrationalesGebilde'
1
*Sy dat nietin een '
klares Rechenexempel'nœh in een '
komplizierten logischen
Vorgang'kan worden overgevoerd.Akkoord.W aarom echter zou men nietöver
een irrationeel fenomeen op rationele wi
jzekunnen spreken ? Ook datgebeurt
in heelwatwetenschappen.Erisgeen reden om aan te nemen datde literatuur-

wetenschap op delitemtuurmoetlijken,een sx rtliteramurmoetzijn,evenmin
alsdemetereologieop hetweerlijkt,ofde atoomfysicaop atomen.''
D e logische relatie tussen de twee OP de mening van Petersen doelende zinnen

isnietgoedgrijpbaar;nietalleen doordatin de eerste van yyhetwerk''en in de
tweede van ,yde geestvan hetwerk''sprake is,maarook doordatde eerste veel

aan duidelijkheid te wensen overlaat.Hierop zalik niet ingaan.Ik bepaalme
ttlt

De geest van het werk is niet waarneembaar en moet dus worden 0P#e-

roepen''en wat daarop volgt.Blijkbaar isdatonwaarneembare we1op de een
ofanderewijzeervaarbaar,hetbestaanervanwordtgeponeerd.Deervaarbaarheid
en hetbestaan van zoietsalsdegeestvan een literairwerk bestrijdtMooijniet.
Zijn aanval richtzich tegen (kortgezegd) ,,Niet waarneembaar,dus bezwerendetaal''W atbewijsthijnu doorzijn vergelijking metdegang van zaken in
anderewetenschappen ?Minderdanhijmeent.Dedoorhem ,yanaloog''genoemde
opmerkingen zijn nietanaloog,devergelijking gaatnietop.Hetene1id van de
vergelijking isimmers,yde (verborgen)geestvan hetliterairewerk'',hetandere
isniet,yde(verborgen)geestvanhetinwendigedersterren ofvan deneutrino's''.
Diegeestkomtin zijn formulering nietvoorenkan daarooknietinvoorlcomen.
Ditdoorhem verwaarloosde,maar m.i.niet te verwaarlozen,verschilgeefttœ h
we1te denken.Overigens verwerp ook ik Petersens ,,dus''.Daarvoor begeef ik

me dan nietbuiten de literatuurwetenschap.Voor zover ik het begrijp,heeft
binnen diewetenschap dekwestie metwaarneembaarheid ofonwaarneembarheid,
m et yyzien''in de norm alezin van hetwoord,totaalnietste m aken.
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ln de tweedealineavan hetcitaatverklaartMooijzich akkoord metde door
Petsch gegeven typering van het kunstwerk. M en behoeft niet zover te gaan

als Valél (1948),volgens wie een gedicht uitsluitend ontstaatdoor reflectie
en berekening,om het met die volstrekt ongenuanceerde typering niet eens te

zijn.En kunnen wezonderenig bezwaaraan atomen de eigenschap ,yirrationaliteit''toekennen ?W i1 een conclusie op grond van een vergelijking tussen die
ene wetenschap en een groep andere aan logische eisen voldoen,dan za1 ,,irra-

tioneel'' toegepastop ,,taal'' kunstwerk''en (o.a.) ,,atoom'' in alleopzichtenzijn identiteitmoetenbewaren.Hetzelfdegeldtvoorhet,,spreken over''W at
hetlaatstebetreft:goed beschouwd gaathetnoch bijPetersen,noch bijPetsch
om de literatuurwetenschap in het algemeen,maar om de interpretatie van een

bepaald,metnametenoemen taalkunstwerk,en we1 (zieblz.37) om deesthetische interpretatie.Een atoom echter wordt niet esthetisch geïnterpreteerd.Om

deze reden kloptdevergelijking niet.Erisnog meer.Niemand heeftnog ooit
beweerd o'
f betoogd ,,De Atoomfysica lijktof moet lijken op atomen,iseen
soortatomen ofmoetditzijn''Hetisook absoluteonzin.Daarmeein delaatste
geciteerde zin door >'evenmin als'' verbonden en gelijkgeschakeld, wordt de
lstredenmeningtotevengroteonzin gemaakt.A1sdezakenwerkelijk zoliggen,
krijgt Karelvan het Reve een nog grotere dosis gelijk dan hij zichzelf heeft
toegeschat.Ik voor mij ben ervan overtuigd,dat een vergelijking met andere
wetenschappen ons hiernietkan helpen.

(2) In hetvervolg van hetbetoog wordt (blz.4j) ook no'
g protestaangetek
,end tegen een mening van Cleanth Brooks.,yNaarmate men in een parafrase
van een gedicht meer rekening houdt met alle nuances ervan za1 men volgens
Brooks vanzelf poëtische middelen gebruiken '
the formtllator will find that
he has begun to fallback upo'
n metaphors ofhis own in his attempttto indicate
whatthe Poem ,,says'' Erg overtuigend klinktditniet.W antwaarom zouden die
'm etaphorsofhisown'nietdesgewenstgeëxpliciteerd kunnen worden metbehulp
van zinnen die hoogstenspubli
ekemetaforen bevatten ?''Op mijn beurtzeg ik :
g overtuigend klinkt ditniet''.Devraagzin impliceert de theorie der dubbele'
,Er
uitdmkking : men kan op twee manieren in dit geval met individuele en

oorspronkelijke,en met publieke metaforen - prœies hetzelfde zeggen.Deze
theorie Ve> erp ilc.

M ijn onder(1) en (2)geformuleerdekritieltiszekergeen overtuigend bewijs
voor de stelling :,yvoor een
' esthetische interpretatie is zo niet geheel dan toch

gedeeltelijk een bezwerend,literair, artistiek,irrationeel (?) taalgebruik noodzakelijk''. Evenals Mooij vind ik de dx r hem genoemde arpunenten van
Petersen,Petsch en Brooks o'
nvoldoende,maar ik vind dit om andere redenen

dan hij.Zonderdatwe een aantalinterpretatiesvan een aantalgedichten enz.
zo nauwkeurig mogelijk op taalgebmik en adekwaatheid onderzochthebben,is
m.b.t.de kwestie geen voomitgang te bœ ken.

(5) In j 2 van XI geeftMooij (blz.324 v.) demening van S.R.Levin,
ontwikkeld in diens'Concerning whatkind ofspeech ad a poem is'(1976) als
volgtweer.,,l-evin meent dat het gezœhte taaldaadkarakter door een dubbele
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'
hogere'ziniin de dieptestmctuur omschreven kan worden.Daarin wordt allereerst totuitdnlkking gebrachtdatde ik de lezer uitnodigt zich een wereld voor
te stellen waarin deze ik zich verbeeldtte verkeren.Vervolgens wordtuitgednlkt
datdeik in die wereld ietstotdelezer zegt,hem iets vraagt,verzoekt,opdraagq
enzovoort.In Levinseigen woorden luidtdiezin :'1imagine myselfin and invite
you to conceive a world in which ...'gevolgd door,zo nodig, '1 say to you'en
anders '1 ask you'of watverdervan toepassing is.''
Van dit gepraat, dat N .B.op poëzie moet slaan, word ik moedelx s.Het

mnnktop mij de indnlk van een jammerlijk gesolmeteen mode-term.Ditis
geen overtuigend argument.Kan hetgeen Mooijertegen aanvoert,wè1 overtuigen ? Hijzegt eenvoudig:,,Dieptestructuren zietmen niet,en hetis dusuit
anderen hoofdedatmen literaireteksten zalmoeten herkennen.''Ditbegrijp ik
niet;vx ral niet,a1s ik temgdenk aan zijn,onder (1) gedteerde opmerking
over de onwaarneemh arheid,het niet yzgezien''kunnen worden van neutrino's.
(4) Een van de boeiendste hoofdstukken is V.Hier kunnen we de S.niet

alleen a1stheoreticus,maarook alsfijnzinnig interpreetaan hetwerk zien.Uit
zijn slotopmerkingen (blz.142) citeerik:yyDaarbijrealiseerik mijechter ten
volle,datveelvan watik in ditopstelbeweerd heb,discut/lis.Herhaaldelijk
heb ik datnadrukkelijk door vraagtekensen modaliteitte kennen gegeven,en
xk waardatniethetgevalis,isvaak nog we1discussiemogelijk.''Ditdiscutabele km kterneemtnietweg,dathi
j(o.a.) dooreen onderzoek van hetvisuele
en auditieve aspectvan hd enjambementde theorie van ditverschijnselverder
heeftgebrachten daarmee tevenshet aantalargumenten heeftvermeerderd voor

zijn stelling (blz.142),yydatbijde interpretatievat
agedichten zowelalsin de
literairetheorie dero1van hd schriftserieuze aandachtverdient(...)''.Van de
juistheid van dezestelling ben ik reedslang overmigd,zoalsuiteen aantalvan
mjn publikatiesblijkt.Deze worden vrijwelallein teksten noten genoemd en
(natuurlijk slechts gedeeltelijk) besproken.Ter<htmaakt Mxij Mnmerkinge'
n
op watik heb beweerd over yytaaluitingen''en yysymbolisering van taaluitingen'';

ditis,zoalshijin noot42signaleert,ook nietin overeenstemming metdewijze,
waarop ik het woord ,,tllltziting'' op andere plaatsen gebruik.Zijn kritiek op
een ander punt, hoewel het overwegen zeker waard, heeft me niet overtuigd.

Tegen een uitvoerigeoratio pro domo verzetten zich hettekorte'
bestek en mijn
afkeer van het Kloos-synttroom.Maar de kwestie (hetcomplex van kwesties)
waarom hethierdraait,kan ik toch nietgeheelonbesproken laten.
Op blz. 41 is sprake van de vaagheid der letterkundige begrippen. In de

versleerbehoeven de begrippen nietvaag te blijven.Zo kunnen yyvers''en (in
verband daarmee) y,versregel''bevredigend gedefinieerd worden,en we1m.b.t.
traditionele''poëzie (determ isvan Mooij).Nu kentook de,,inmodernlstische
vormen geschreven''poëzie (dito) dediscontinueschrijfwijze en dieopvallende,
onmiddellijk met het oog waar te nemen eenheden.Deze worden (blz. 14l)
versregels''genoemd.W at betekenthet eerste 1id van deze samenstelling, hoe
moet ,,vers''hiergedefinieerd worden ? Het antwoord op deze vraag heb ik in
V nid kunnen vinden,elders trouwens ook niet.
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(j) yyRedelijk is hetuiteraard te blijven eisen dat versregels slœhts worden
toegepast wanneer het taalgebm ik in voldoende mate op grond van metrllm,
titme,klank,vergelijkingen,meiforen en/ofwoordkeuze et cetera als poëtisch
tpnlgebruik herkenbaar is.''Om minstens drie redenen vraagt deze zin om een

afzonderlijkebeschouwing.
(a) In XI,2 - 'W atisliterairtaalgebM k ?'- bespreektMooijcritisch een
aantal opvattingen van anderen. M eermalen wordt speciaal het poëtisch taal-

gebruik erbijbetrokken.Somsworden de adjectieven in diewoordgroepen zelfs
alssynoniemen begrepen.Deeigen mening,neergelegd in de geciteerdezin,komt
in het geheelniet aan de orde.Had hetnietvoor de hand gelegen,de gegeven
typering in hetnieuwekadernadertoe te lichten ?

(b) Die typering is zeer problematisch.Hier verwijs ik naar mijn artikel
'Pœtry and Prose.Theirinterrelationsand transitionalformx'(1962),alisook
ditslechtsstukwerk.In ditkorte bestek beperk ik nle tot een paaropmerkingen.
Er is metrisch proza, ritmisch proza,lyrisch proza,poëtisch proza, proza met
veel ,yklank''en met een opvallende woordkeuze.In hetgeen discontinu geschre-

ven iskomen nietaltijd metaforen en vergelijkingen vx r,in typografirh proza
wem elt het er soms van. Enzovoort.
ro
nie(
tc)afDa
hanak
em
lijkmogen we het schrijven in versregels ofzogenaamde versregels
stellen van een of meer der genoemde kenmerken.Vx r de

typografische eenheden der mndernistische poëzie geldtalsenige redelijke eis
zemoeten de primair-symM lische fundiehebben,die deS.aan enjnmt
bementen
in de traditionele poëzie heeftgedemonstreerd.

(6) Vxreen nauwkeurigelezing,zegtde S.(blz.jj),isnatuurlijk op zijn
minst kennisin de vorm van taalen schrift nodig.Terechtvoegthij daaraan
toe:,,Degrenzen daarvan zijn mxilijk tetrekken,wantw=r gaatkenaisvan
de taaloverin andere vormen van kennis7
.''Hierbijmogen we nietvergeten,
dat voor nauwkeurig, adekwaat lezen ook zoiets a1s intelligentie vereist is. D e

grens tussen (passieve) taalbeheersing en intelligentie is eveneens moeilijk te
trekken.(Hierzou een lang verhaalingelastmoeten worden.)
(7) ln IV richt de S.zijn aandachtop de buiten-talige kennis,in verband
metdekwestiederbdrekkelijkeautonomie.Hijstelt(blz.95)devraag ,,W elke
sx rten van kennisen oveA igingen inclusief meningen e'
n ideeën worden bij
de lezer van De waterman ondersteld ?''Tegen deze formulering heb ik geen

enkel bezwaar. Maar ik twijfel aan de juistheid van de redenering (ib.)
,,(.
..) a1s een literair werk slechtsbegrepen kan worden op basis van diverse
vormen van niet-talige kennis, dan is het werk dienovereenkomstig van ee'
n
l
i
gge
nde
geda
c
ht
e
inbreng van de lezer afhankelijk''.Dehieraan ten grondslag
is in dit hoofdstuk nog op andere plaatsen onder woorden gebracht.Ik stel er

hetvokende tegenover.
De lezer brengtzijn buiten-talige en ook zijn talige kennis evenmin in het
werk in a1shijdoorzijn gebrek aan kennis,zijn tekortaan taalbeheersing of
zijn domheid ietsuithetwerk weghaalt.Hijbrengtietsin in zijn lezen,in zijn
begrip van hd werk.Hoehetwerk in zi
jngeestverschijnt,is(mede)afhankelijk
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van watreedsin zijn geestaanwezig was,maarhetwerk zelf isdaar nietvan
afhankelijk.Vergisikmehelemaal?Ofisditeen dergevallen,waarin (blz.22)
,,de d
iscussie tussen voorstandersvan verschillende interpretaties niet in objectieve zin beslistkan worden''? Hoe ditzij,het betoog over De waterman is
bewonderenswaardig.-

W atzijn ertoch veelwoorden nodig om uitte leggen,waarom men hetmd
iets nieteens is!M eteen akkoordverklaring is men gauwer klaar.De daardoor
ontstane kwantitatieve wanverhouding maakt boekbesprekingen vaak onbevreigend.Laatergeen misverstand overbestaan ik heb voordezestudies (waarvan
ik hetmerendeel reeds vöör de bundeling h'
ad gelezen) grote waardering.Ze
zijn een bewijsvoordethese,diein een van haarformuleringen (blz.272) Zs
motto voor de bundeldiensthad kunnen doen ,ywetenschappelijke literamurstudie kan leiden toteen verscherping van de problemen en tot aanwijzingen
omtrent de mate van aanvaardbaarheid van bepaalde oplossingen'' Inderdaad

hebben vele problemen duidelijker contouren gekregen, zijn opvattingen met
grotere precisie tegen elkaar afgewogen dan meestal gebeurt en is meermalen
een werkplan voor toekomstig ondelrzoek ontworpen. Niet alleen problemen,

ook begrippen hebben aan duidelijkheid gewonnen en in tot nu to'
e diffuus
gebleven m/ssa's zijn nuttige onderscheidingen aangebracht.Ik noem l@nterpretatie, waarde-oordeel, autonomie, ltunstwerk, literatuur, filosofie Van de
literatuurwetenschap''.In principe heeft de S.via het eerstgenoemde begrip de

dx '
rhem beoefende discipline een plaats gegeven in een filosofie der (empirische)wetenschappen,in een wetenschapsleer.Doornietuitsluitend over,yinterpretatie'' in het Zgemeen te spreken, maar ook bepaalde taalkunstwerken te

interpreteren,hun formeleen inhoudelijke kenmerken teonderzoeken,heefthij
rechtgedaan aan de literatuurstudie a1s empirische wetenschap.Daar dit onder-

zoek zich voornnmelijk richtop deNederlandse letterkunde (o.a.Van Ahendel,
Luyken,Kloos,Adwaita,Nijhoff,Roland H01st,Boutens),zijn sommigehoofdsmkken speciaalvoor neerlandicivan belang.

De rede van Karelvan hetReveheeftHansGomperts'geïnspireerd totzijn
Grandeuren misèrevan'deliteratuurwetenscbap (1979).Tekslen IezerNhoort
zondertwijfeltotdegrandeur.
Oegstgeest,febm ari 1981
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verklarende aantekeningen en glossarium.

VanLoo,Annette DiebriejwisselingtussenGuidoGezelleenGWJ/a# Verriest.
Van Petegem,Johan :Historiezwz;B.CornelisAdriaensen zwr Dordrecbt.rzc:e-

de boek (s.I.1578),jol.D3v jol.G2v.Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
Vanvooren,Karine :Historie van B.CornelisAdriaensen waz;Dordrecht.Tweede

i/el (s.I.1578),jol.2A5v-jol.2D6r.
Verstraeten,Cxroline:Debriejwisseling tussen Guido GezelleenErnestRembr).
Katholieke UniversiteitLeuven

L icen tiaatsverh and e1in gen

Buyx,Elsje;Roland Jooris en Raoul de Keyser. studie van een vrucbtbare
geestesverwantscba?.
Christaens,Bart:De g/pz/e van Nic wazzBruggen..Mdniëristiscbe en estbeticistischetendenzen in Jz#/en tbematiek.
Claeys,Jozef Hetrealismekonce?;zwr Lukàcs.
Cuypers,Jozef Lambrecbtu mbrechts (1865-1932).Leve'
n en werk.Tbemati-

scbeazziylz van zi
jn sonnetten.
Cuyt,Rudolf:Constanten in dejeugdboeken van J,a# 1erS-r.

'

De Caluwe,Kathleen :H et Ieven van de H eilige Franciscus zwzi Assisi en de

S?iegelderVolkomenheid.Tekstuitgave.
De Cock, M arcel Tekstuitgave van de M iddelnederlandse vertaling van de

D octrina Cordif (korhe redactie),toegescbreven eziGerard -z;Luik.
Decek,Serge:Het Ieven wazzde Heilige Franciscus van Assisien de S?iegel
der Volkomenbeid.Tekstuitgave.

De Decker,Maria:De Middelnederlandse bistoriscbe Arturroman.Een ?oging
totJaral/:r/lzr/rg van âe/genre en totsituering ervan binnen A Iiteratuurgeschiedenis.
Denayer,Greta: Uitsl
aa?wandelen zz;e/Leo Vroman.Dicbter ij J6 gedicbten.
D enoo K atrien : rD: cloeckmoedigbe ende stokte daet van bet inneme'
n des
Casteels waziBreda ende verlossinghe dersud'doorJacob Duym.

D esseyn, Ronald : Het mutscbap?j
jbeeld in â:/ œuvre zw/z Gerard K lscbap.
Een a'
zil/yz': van z#z;romansuitA pren 1928-1953.
D e Stoop, Chris Feministiscbe fâE'wazl in âe/ verhalend werk van Andre,
Burnier.
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Devos,Annelies:Enkeleas?ecten van WejJe'en êseksualiteifindebedendaagse
'trobleemliterdtuue voor :e jeugd.een ?sycbo-sociale er Iiteraire analye.
Dewit,Rheinhilde Analysevan bet?roductie?rocesinbettbeater.Hp otbetiscbe
constdnten in een em?irisch veld.
D'Haese,Reilde:Literaire kritiek in de essays van Hella S.Haasse (194719753.
Inierck,Else:De 'Oostakkerse #edicbten' van Hugo Claus: een onderzoek raar
de samenbang tussen enkele semantiscbe velden.

Dxms, Patrick: lk, Jaz; Cremee /& ?icareske romdn.Ee'
n onderzoek r-r
?icateske motieven'dzivormelementen in '
/J,Jan'Cremer'.
Duyck,Steven:KamielzuzzBaelen,'D:oudesymjonievan onsâ>f,.
Duyver,Hilde:H et surrealisme in âefN ederlandse bildgedicbt.

Elet,Pascal Rece?tie van de Engelse Ietterkunde in F/aJ/z#:r:r tussen 1945
en 1955.

Evenepoel,Stefaan:De?/?z& van Jotief'S5///tegen deacbtergrond van de
romantiek.Een tbematiscbe analye metstilistiscbe aanvullingen.

Geens,Myrinm êDeRamkoning - êxanti??e'.Een vergell
jkende studie.
Gerds,An Belle Zar Zuylen - Isabel
le de Cbarrière.Studie -r dee?istolaire

gescbripen uitde?eriode 1784-1787.
Glsens, Cecile:De ?oèzie van Paul Snoek.Een onderzoek z;- de evolutie
van de tbematiek.

Gijbds,Rita Over tuinen,s?iegelkastelen,rovers en stenen beelden.fWerire
analyse van enkele verbalen van PaulBiegel.

Heylen, Marie-claire: 'Tuin'war huid'. Gedicbten zwp Dirk Cbristiaens bi
j
schilderken van proem Boscb.
Hl len,Paul:Een analye van H ugo Raef kortverbalen.

Heyvaert,E1s:Hettbemavan %:/gezin'in de?oëzievanAntonvan Wilderode.
Jaspaert,Katrien GàstonsMartens.Leven,oerl en komiscbetecbniek.

Jonckheere,W ilfried:Een'onderzoek zi-r de bfjbelse, Iiturgiscbe en'kultuurbistorische acbtergronden van de dicbtbundel 'Het Breviee van Gery
H elderenbeq .
K eerem an, Christine : De implied az
g/â/r in Rbetoric oj Fiction'van < .C.
Bootb, in Bronzwaers narratologiscb model en âzi/z toe?assing /? drie
N ederlandse romans.

Kempinck,Erik:Synt4ctiscbe stjlas?ecten in Bernlefs ?oëzie.
Lamote,Michel:K ltervan den Broeck.'
D: troono?volger'.Enkele stilistiscbe
,J/ec/:p.
Langhendries,Karel:PaulRodenko aIs Essayist en criticus.Een onderzoek pzaar

de evolutievan zi
jn ?oëzietbeorie.

Leemans,E1s De?oëziewar Jotiet'Hoofttegendeacbtergrond wa/0deromantiek.Een tbematiscbe dnalyse met stilistiscbe aanvullingen.
Lernout, Kathleen Inventaris en studie van A volkskundige,elementen in bet

werk war CyrielBuysse,in betbljzonderdevolksgebruiken metbetrekking
tot de levenscylcus.

1jj

Maes,Paul:Debendevan Jan deLichte.Een vergelkking tussen de historiscbe
en volksliteraire bronnen.
M ahieu, Geert:Literaire belangstelling, leesgewoonten en Iiteratuurdidactiek in

â:/Iaatstekawvan â:/hogerzzcëlzfe/laaronderwjs.
Marien,W im :T.H.van D#JJ bjdrage totde literdtuurwetenscbap.
Matthys,Marie Studie zwp de 'Snoeck Almanak'(1782-1850).
M eeus,Olivia:ldonea,docbter- zzLotbariusKonink 1'
> Vrankryk,en Liederyk

deBuk,eersten jorestiervan Vlaenderen')doorJ.Droomers.Tekstuitgave
1q:/ cornrnentddr.

M enten,Hildegard :Cornelis - z; der Cruyssen..'
Scbakinge van fz/é/â,docbter
van keyser Otto den derden'.Uitgegeven,ingeleid en toegelicbt.

Mertens,Carina Taalverboudingen en belanytellingssjeren in veilingscatdlogi.
Bl
jdrage totbetonderzoek van derece?tiein deacbttiendeeeuw.
M iM ebo, Grace : 'Vàn de koele meren des doodf, F. van Eeden; 'N W ,we

Bovary',Flaubert,
.'f/# Briest',Fontane.Een vergeljkendestudieoverde
vrouweli
jkeboojd?ersonages.
Pht
-lips, Anita:Critiscb-bibliograjiscb overzicbt van de Reinzertstudie tussen
1800-1910.

Pille,Linda:De?oëzie van Clem Scbouwenaers.Een tbematiscbe bes?reking.
Polfliet,Dominique:Db
eMiddelburycbe Avanturiee (17603.

Ponjaert,Anne-Marie:Maniëristiscbe en dandyistische /J:ZZCZJ in de?oëzie en
bet?roza van Patrick Conrad.
Raem ackers, Annie '
T##Jr,z;J'ojâ:/DicbterlijkJ- >/:J van GuidoGezelle.
Struktuur, kontehsten tbematiek.

Rottie,Bernadet HetIeesgedrag van scboolgundejeugd.Een ?sycbologiscb en
sociologisch onderzoek raar de Ieesgewoonten, de houding tegenover â:/

lezen,de Ieesmotivaties en de Ieesinteresses fwz;twuljprigen.
Sente,Rudolf Receptie z'
/z;Engelseliteratuurin Vlaanderen (1965-19753.Een

dnalytiscbebibliograjie.
Argooris,Linda Analyse en studie van PoI de M onts corres?ondentie zoals
bewaard in bet A.
M .V.C.

Smedts,Luc:Een bes?reking van /az;Wolkers''
De kuf.
Soubl,Geert:HetIeven van de Heilige Franciscus van Assisi en de S?iegel
der Volkomenbeid.Tekstuitgave.

Strx bants, Chantal: D en ondergang van J5z;Jâ:eF Willem z/
,ziArkel') door

J.van Pajjenrode.Tekstuitgavemetcommentaar.
Thoelen,Jan: Critiscb-bibliograjisch overzicbt van de Reinaertstudie J#JJ:/
1800 en 1910.

Tilley,Katy:Enkelestklas?ectenindeStrojiscbeGedicbtenvanHWtaf
wfjcâ.De
a?ostroje- deantoniemesequenties.

Van Belle,Hilde:RutgerKo?lands 'feziIege?/:J om te bljven'.Een Jz;WJJ:.
Van Boven,W im :Een vergeljkendestudie van debebandeling wazzderomantiJcâ: strom ing in'deN ederlandse Ietterkundein vier bloemlezingen voor âe/

secundair onderwds.
1j6

Vm Coillie,Jan:Verkenningen o? â:?gebied van kinder?oèzie.
Far den Berk,Liliane.Non-assertiviteiten rol?atronen bi
j Hannes Meinbema.
Van den Dooren,Viviane:Abraham Hans (1882-1939).?roeve toteen biobibliograjie.
Vandenmeersche, Lieven De literaire ruimte bi
j N-/j: en K isgerber.Een
vergeli
jkend onderzoek.
Van de Perre, Frans:M ens worden onder mensen. Onderzoek zizfar de grond-

J/qdz; van een marxistiscbe literatuursociologie bt
j Lukàcs en Goldmann,
meteen toe?assing o? Streuvels'Teleurgang van de'JO/:Fâp:J.

Van Eenoo,Lena:Demiddk
eleeuwse bistoriscbejeugdromansvan AletScbouten.
Vanhoof,Astrid :Zacbarias Heyns 'fwl/E'wa/a,Embllmes Cbrestiennes etM ora-

Ies'(1625).Deeerste25 emblemen uitgegeven en toegelicbt.
Vansteeland,Anna Analytiscbeen vergeljjkendestudievan betVlaamses?rookjesty?e:De ?rinses verlostuitroversbanden (A.-Tb.506).
VanVaerenbergh,Jan:Enkeleas?ectenvanêliejde'en êseksualiteit'in de bedendaagse '?robleemliteratuue voor de jeugd:een ?sycbo-socidle en Iiterdire
analyse.
Van Vlierden,An :Natuur en M ens l/
eeeuwwisseling.Een onderzoek zi- r
.j d

bet vertelstand?unten de menselqke verboudingen in:Het recbt ->;de
sterkste, 1893 ;Sr# Iabeur, 1905 ;D e Z/aJcâ> F#, 1907.

Vanwayenbergh,Gerda:Analye en studie van de corres?ondentie van
Cock en H.Gittée zoals idzpaar# in â:/ A.
M .V.C.

Verbmggen,Hilde:êIk word warem?el nog verstandig'.Een analye van de

meisjesserie 'M,
eF:/van Sepâd/van Anneke Bloemen.
Verheyen,Kris:Hetti
jdscbrijt'Podium'.Een Iiterair-bistoriscbestudie.
Verheyen,M arc:Ontwerp van repertoire-analyse van betGrootLimburg Toneel.

Vertongen, Ingrid Hetgebruik van de ?ersoonlkke w//rraawo//r#dr in de
Strojiscbe Gedicbten van f'
fa#dzcjcâ.
Voet,Maria:DeMerlt
jnjiguurin deMiddelnederlandseArturromans,tegen de
acbtergrond van de 'Ml/gr: de Bretq ne'.

Vroonen,W illiam :Nescio en Elsscbot:een vergell
jkende studie.
D octorale dissertaties

DeMaere,Jacques:Derelatieindividu-maatscba??i
j inhet?rozawerk vanTbeun
deVries;metbibliograjievanzl
jnwerk.
Gerits, Joris: Hugues C.Pernatb.Een syntdctiscb-stilistiscbe en tbematiscbe
analyse wazizi
jn Jjcâ/erfj
-jl œuvre.
Vlasselaers,Georges:De Iiterair-estbetiscbe en Iiterair-tbeoretiscbe o?vattingen

indeFfaawfeti
jdscbrijten,1840-1893.Aanzettotdereconstructievan een
Iiteraire code.

Université Catholique de Louvain

L$ce,
ntiaatsverhande1ingen

André,Dominique:De mytbevan de ?aradi
jsvogel.Analyewazideroman van
L.-P.Boon.

De Ronge,Michel Fili? dePilleci
jn.Zintuigli
jkbeid bi
j een Lat-romanticus.
7
ln 'M ensen acâ/er de #j#'en '
D:veerman en deJonèvrouw'.
Despret,Monique:D.e receptie van S.Vestdi
jks 'D:toekomstderreligid.
Ghijselen,Béatrice:Hetneo-realismein â:/Iicbtvan devoorajgaande moderne
.

stromingen.

Montigny, Olivier 'lkagedie ope treurspel van Edi?es ende Antigoneldoor
W illem de Bp dous.Tekstuitgave we/ commentaar.

Slagmeulder,Linda:Degeloojstwjjelin n /Jcâa?J'Sibylle'.
Ureel,Marc loanna,koningin IwziNa?els//Den trotzendwingee doorMr.
H.deGr-/.TekstuitgavemetcommenA r.
Vandenkerckhove,Greta:0? zoektocbtmetHella S.Haasse.

Vandepaer,Claude:T##enruimteinjilm en roman.Theorieentoe?assing op
êM onsieur Hawarden'.

Yans,Baudoin:Een jilosojische driehoek.Onderzoek r-r enige methodiscbe
en levensbeschouweljke overeenkomsten in âe/werk wazz < .F.Hermans,
L.W ittgenstein en B.deS?inoza.
RijksuniversiteitLuik
L icentiaatsverh an de1ingen

Alberico,Filoména:Een vergelt
jking van betpersonage Gilles de SWJ in 'De
Duivel en de v;a< #'van Hubert u mpo en in 'AJ-:A'van Joris-Karel
Huysmans.

Burton,Jean-Luc:Een beeld van Amerika in twee Euro?ese romans, in 'De
vlees?otten van Egpte',doorN.Gjpen,en êHetwilde#eJl',doorA.van
der Veen.

Claes,Martine:Desociologiscbe visie o? Iandellk Vlunderen in 'De Scband?,W'van C.Buysseen 'Deteleurgang van De n /t'râ/u'l'van St.Streuvels.

Een vergeljking.
Englebert
, Jœelyne: êonder ?rojessoren'door 1F.F.Hermans a1s klassieke
.

Gohimont, Françoise: Socio-culturele waarden in ê
Eline Vere', S/K J: roman

doorLouis Cou?erus.

Herman,Myriam :Het Vatersucbe-motiej in vier romans van W illem Frederik
H ermans.

Kulbertus,Liliane:G.K.van â:/Reve,'O? weg z;o beteinde','NaJ:FtotV.
Een /âdwa/ll4 : en structurele analyse.
1j8

Louis,Myriam :D e ingewkden' (1957) doorHella S.Hadsse.Tbematiscb en
structureel onderzoek.

Mabille,Fabienne:êbletwjjjlezegel'in betIicbtvan Dro?s tbeorie waz;de
bistoriscbe roman.
Thyssens,M onique:De evolutie in de tecbniek van detoekomstroman lf
jIFar#

Ruylinck.Zaz;'HetFeldr-a/'(1964) r-r 'A?okatastasis'(1970).
D octo ra1e d issertatie

van Elmbt,Franwis:Deagenda'sen cirnetsvan Karelvan de Waestt
jne.Tekstuitgave en kritiscb-bistoriscbe studie.

VERDER ONW INGEN W IJ:
MARCELJAxssExs,Woorden en waarden.Essaysoverliteramur.Orion,Brur e /
B.Gottmer,Nijmegen 1980.31j blz.
Een door de autm r zelf samengestelde keuze van zestien meestal uitvoerige

opstellen,waarvan reeds één vroeger in ons tijdschriftverscheen.Zij werden
in drie mbrieken ingedeeld,waarvan de eerste,'Algemeen'geheten,de volgende
studies bevat: Nieuwe mdhoden in de literamurwetenschap, M oderne kritiek

en essay,W egwijzersin deNederlandsekritiek en Fundiesvan tel
tsten lectuur.
ln deafdeling 'Kritisch'treffen wijnegen essaysaan,waarin buiteneenantwx rd
OP de vraag 'W aarheen gaat de literatuur ?'en een opstel over de doodsthemltiek in de literamur,resp.gehandeld wordtover M = Havelaar,De Vlaschaard,
Pallieter, H.van den Reeck in de Vlaamse expressionistische poëzie,het geef-

motiefbijVD Schendel,Rœlants''DejazzspelerenRosseels'Dook
dvan een non.
Het boek besluitmet vieringstoespraken voor Rose Gronon en PaulLebeau en
een httldigingsartikelover André Demedts.

Zelden vindt men in één boek zoveel verschillende benaderingswijzen van
litemtuurtezamen,zelden vindtme'
n ook zoveelem ditie op zo'n onderhoudende,

steedsoriginele,vaak spirimelewijze verwxrd.Alle opstellen die Janssenshier
bijeengebrachtheeftverdienden om hun blijvende waarde herdrukt te worden.
ARTHURDEGREEF,2 sonatesvoorvioolen )2z;/.Eersteintegraleopname.Dom.
Tasseroul: vix l; Paule van den Driessche: piano.Uitgegeven vx r de vzw.

De vrienden van de koninklijke Bibliotheek Albert 1. (Monllmenta Musica
Bibliothecae Regiae Belgicae).
J.c.scHul-Tz JAcoBlDe Nederlandscbe doodendans.Dannenfelser en Doorman,
Utrecht 1849. Reprinted in 500 copies by Alfa Reprint Dept., P.O.B. 1116

Nijmegen 1976.56 blz.M et5 platen.
Onder een enigszins misleidende titel en met in sommige opzichten ver-

ouderdeopvattingen wordtenkelaandachtbestee'
d aan ee'
n soo'
rtkaartspelwaarbij
1j9

dekaadenzelfonderdenamenjlikjes,Lloskurtjesen ?entertjesbekendwaren
en waarop figuren uit de ,,dodendans'' afgebeeld stonden. Een folkloristische
studie waarin over de ,ydodendans'' niets nieuws verstrekt wordt, maar we1
interessant folkloristisch en ook taalkundig materiaalte vinden is dat later ook
in hetW NT behandeld werd.Te h geen overbodige reprint.

Le N&r/az;#,JJ- Dutcb - Niederlândiscb (uitgegeven door de stichting ,,Ons

Erfdeelvzw'')1981.64blz.perdeel.Prijs:1j0BF,/10,2jFF,2EngelsePond,
4 U.S.A.Dollars (Te bestellen bij,,Ons Erfdeel'',Murissonstraat 160, 8550
Rekkem,België).
Voor iet-N ederlandssprekenden heeft de Stichting ,,Ons Erfdeel'' drie af-

zonderlijkebrochuresin hetFrans,Engelsen Duitslaten verschijnen waarin een
zeer overzichtelijke en grondige schets geleverd wordt met betrekking tot de
problematische benamingten) o'
nzer taal.In ditoverzichtwordtook gehandeld
over een aantz geschiedkundige gebeurtenissen die op die benamingen een

invloed hebben gehad terwijlin een aanhangseleen vijftalhoofdsmkken gewijd
zijn aan de ,,kenmerken van de Nederlandse taal'', de Nederlandse dialeden,
het Afrikaans, bibliografie en pedagogische methodes en hulpmiddelen. Het

geheelwerd opgesteld doorLic.OMER VANDEPUTTE,bijgestaan doornietminder
dan e1f binnen- en bitenlandse filologen en ,,kttlturele werkers''.Een boekje
waarvan dekwaliteitaldusgewaarborgd isen onschatbarediensten kan bewijzen.
HERBERT wOLFF : Martin Lutber. Eine Einfiihnmg in germnnistische Luther-

Studien.J.B.MetzlerscheVerlagsbuchhandlung,Stuttgart1980.178 blz.Prijs:
DM 1j.80 (Realien zurLiteramr.Sammlung MetzlerBand 193).
D ezegrondigestatusquaestionisvan hetLuther-onderzoek isook voordesttzdie
van de Nederlandse letterkunde, waaruit vx ral in de 16de eeuw de invloed
van de W ittenbergsemonnik nietweg te denken is,ee'
n kostbaarwerkinstnlment,

een wegwijzer voor talloze richtingen.De inhx dsopgave telt drie bladzijden
kleine dnak,zodatwijermoeten van afzien dezehiervolledig tereproduceren.
De hoofdindelingen dragen als titels Arbeitsgrundlagen (met een uitgebreid
bibliografisch gedeelte),Lutbers Lebensgang, Lutbers S?rache (met o.m. de
'Nachwirkungen'ook op niet-Duitse talgebieden) LutbersS?racbgestaliung (die

Luthers 'stijl'behandelt),en Lutbers literdriscbes A rl.Ditbock isnietalleen
nuttig voorwie zich metLutherse en anti-Lutherse geschriften bezighoudt,maar
bevatheel watmodelle'
n voor literatuuronderzoek in het algemeen.
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verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 b1z . per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 740 fr . ; voor Nederland ind . B .T .W .
f 52,72 (verzendkosten f 11,-) .
Voor abonnementen en advertenties wendt men zich tot uitgeverij De Sikkel n .v.,
Nijverheidsstraat 8, 2150 Malle ; voor Nederland tot de firma Martinus Nijhoff,
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage .
Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
redacteur-secretaris Prof. Dr. L . Roose, Naamsesteenweg 406, 3030 LeuvenHeverlee.
Boeken die naar het oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen,
worden, naargelang de plaatsruimte dit toelaat, gerecenseerd .

TER ATTENTIE VAN DE MEDEWERKERS
1 . De medewerkers worden verzocht een, met de machine gesdireven, absoluutdefinitieve tekst in to 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
to worden .
3 . In de bijdragen worden titels en geciteerde werken gecursiveerd (eenmaal
to 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 to onderlijnen) ; titels van boeken en tijdschriftartikels worden
gecursiveerd (in de tekst eenmaal to onderlijnen) .
Van de teksten worden steeds een proef en op verzoek een revisieproef
gezonden .
Men wordt verzocht de proef of de revisieproef die afgedrukt kan worden,
onmiddellijk aan de redactiesecretaris to doen toekomen .
De auteurs van artikels hebben recht op 20 overdrukken . Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld .

ADRESSEN VAN DE MEDEWERKERS
De adressen van de medewerkers kunnen desgewenst bij de redacteur-secretaris
worden bekomen .
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IN M EM O RIA M
EU GEEN D E BO CK

(1889-1981)

M ethetheengaan van Eugeen deBock op 22 juli1981verliestS?iegel
der Letteren zijn stichter en stimulator die in 19j7, zonder enige
œ'
mmerciëlebedoeling,alleen dooridealistischedrijfveren bewogen,het
initiatieftotdeoprichting van onstijdschriftnam en totop hetlaatst
ogenblik het we1 en wee van onze periodiek met meer dan gewone

belangstellingheeftgevolgd.Voorditallesblijftderedactiehem enorm
erkentelijk.ZoalsS?iegelderLetteren,datinmiddelszijn 25stejaargang

isingegaan,nietmeeruitde literatuurstudiein de Nederlanden - zowel
op hetgebied van de geschiedenis a1s op datvan de theorie - weg te

denken blijft,kan ook derolen debetekenisvan onstijdschriften de
taakdiehetvervuldheeftenwilblijven vervullen van denaam Eugeen
de Bock niet meer losgemaaktworden.
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Dat de oprichting en begeleiding van S?iegelderLetteren niettemin
slechtseen klein onderdeelvormtin deuitgebreideen veelzi
jdigeactiviteitdieonzestichterti
l
a
n
g
l
e
ve
n
o
nt
pl
ooid heeft
jdenszijn -gelukkig

mogeblijken uitonderstaandebijdragevan Dr.G.Schmook.Hijhuldigde D e Bock in onsti
jdschriftreedstweemaal,resp.bijdiens80ste en

90steverjaardag (zieS?iegelderLetteren,1969 en 1979) en waszo
vriendelijk thans nogmaals als tolk van de hele redactie te willen
optreden.
*

Aan allelevenkomteen einde.TochvermoeddenwijnietdatEugeen
de Bocksbestaan zo plotskon afbreken en de leemte laten die ernu is.

Zo gevoelig.Velen van zijn generatie zijn reedsheengegaan.Figuren
somsmd klinkendenamen,maardaaronderbehoudtdezijneeen steeds
heelbijzonderherkenbaaraccent.Lopen wijdeze rijen langs,te stellen
tussen de ))Van Nu en Straks''-herauten en de J
*ongsten onder de

))aktivisten''(1914),dantreffen onsdenamen van families,dan weer

van zelfstandig agerenden diesamen een nog naderteanalyseren klimaat
aan deperiode 1905-1914 hebben gegeven,een klimaatvan geestelijke

rijping.Eugeen de Bocksnaam gaatonderdevelen schuil'metvoornam e bescheidenheid, fijnzinni
ge artisticiteit, onkreukbare oprechieid,

nietaflatendetoewijding.Stil,maarsprankelendvan geestwasDeBock.
Spontaan van reaktie en vooralonzegbaar fideel.

De inzetvan hetincidentdathem van de Athenellmbanken verjoe'
g
deed
mi
s
s
e
n
w
or
dt
voor
en degeplandeeruditiescholing
zijn hele leven
kenmerk van zijn gedragingen2.Daarmedebepaaldehijvoo'
raltijd het
eigen lot,zich bewustkenbaarmakend in overeenstemming metheteigen
geweten.Kort en goed,want welbespraakt was De Bock niet,maar
metterdaad getuigend.
Eugeen de Bock reveleertzich dan nOgv6tsr1914 a1seen van devoor

deinternationaletijdsignalen gevoeligstgeladene.Hijza1over zijn in1JozefArras-FranzdeBacker- Daan Boens- AugustvanCauwelaert- Fred.Clijmans
(z Fritz Francken) b- Arthur H.Cornette '- Eugeen Gilliams ..Armand W . Grauls #GebroedersVan Hecke- Fonsvan Hoof- Antoon Jacob - PaulKenis- Reimond Kimpe
.- Fa
milie Van Laar '
- Familie Lambrechts - Lode Monteyne .
- Jan van Nijlen - Jan
Peeters - de trouwe boezem.
vriend Leo Picard en familie - Filip de Pillecijn - André
de Ridder - Lédn Slock '
- Familie van Tichelen - Gebroeders Verbmggen y- Fpmilie
Van Vlaanderen b-Armand (z Herman) Vos.
2Hieroverbestaan verschillendeversies.DeBock gafhiervoorin zijn op 14 maart1962
uitgezonden T.v.
-interview metJoos Florquin a1s reden het schrijven in een schoolkrant
van een artikeltje tegen het Frans onderwijs (Zie J. FLORQUIN, Ten huize van... 16)
Leuven, 1980,blz.52-53).
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cubatieperiodeverslaguitbrengenin Jeugd indestad (1918),dateerst
alsafzonderlijkebijdragen in DeBeweging verscheen en laterin boekvorm werd uitgegeven.Hijlaatdoorzijn generatieoverhun jeugd in
diezelfde stad getuigen in deverzamelbundelK ers?iegeld Antwer?en

(1929).
Staan ta1van overwegingen in eenAntwerpslicht,dan heeftDe Bocks

astraleconstellatiehetzogewilddathijernochgeborenwerd (Borgerhout)noch overleden is(Schoten).
Tussen hetjongegroenevoorgeborgteen deKempense zand en hei
ligtvoor de negentiende en twintigste eeuwen hetblijkbaar zo aantrekkelijke Antwerpen-aan-de-schelde,datde vruchten plukkendeWaS
van zijn ambitieuse,,doorbraak''.Vader-schoolmeester,mede-auteurvan
een voorhetlageronderwijsvrijoverzichtelijkeen ook algemeen aan-

vaardeBelgischegeschiedenis,zonddekinderen René (laterbankdirekteur)enEugeennaarde,,grootstad''
Het gerelateerde atheneum-incident voerde Eugeen tot de handels-

praktijk metSpaanse inslag.Een logische uitkomst,evenwelnietaantrekkelijke genoeg voorde naareen intellektuele ontluiking zoekende
Jongeman.Zijn vroegereschoolkontakten richtten hem naareen juister
sm or:naarde Stadsbibliotheek,waarhij,preciesrond de tijd datde
'

luisterrijke Conscience-herdenkingen (1812-1912) op het programma
@

stonden, 1f1Emmanuel de Bom 3 een partner'' aantrof die hetzelfde
haastgeheelbraakliggende terrein 4- hoe entoesiast ook zi
jhetminder
historisch accuraat- onderzochta1sde jongespitsespeurder.Nietlang.

Toteinde 1918.Toch lang genoeg om uithetrijke daaropgestapelde
patrimonium de stimulansen te vergaren die hem in staatzouden stellen

overvele jaren heen,als,,uitgever'',o'
pzienbarende initiatieven te ontwikkelen, daarin geholpen,nog v66r de wereldramp over België los-

barstte,door zijn athenellmkameraden,die te Gent normaal hadden
voortgestudeerd.

Hetisnodig in dezejaren in Vlaanderen velestromingen parallelte
latenzienvloeienom inpublikatiesvandejonge>)Sikkel''de revelerende
aanknopingselementen te vinden.De themata van het ,,32e Taal- en

Letterkundig Kongres''te Antwerpen (1912) b.v.laeren een goede

wegwijzer, met inbegrip van de leiders van de secties voorzitters,
secretarissen met daar bovenop de klaroenstootten einde uithet toenmaalsverguisde,,dialectisme''tegeraken,voorbereidend o,
p hetalgemeen
3 Ook Dr.Marten Rudelsheim was daarzi
jn collega.
4Dr.V.Frisen Dr.J.Persijn zetten toen ook dezestudie in.
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gebruik van een ,,beschaafd''gesproken Nederlands,a1spaspx rttoteen
v6ôr alles na te streven kulturele osm ose met het N oorden.H et sukses

van Simons'j,W ereldbibliotheek''en detriomfantelijk gehaalde Nobelprijzen in Nederland leverden daartoe de stevigeargumenten.In 1915
trad dan ook onderdegoedkeuring van een geestelijk gezagdragerals
M ax Rooses5,Eugeen de Bock a1sadministratieve spil op voor de te
stichten Vereeniging voor beschaafde omgangstaal'' Het A.M .V.C.
bewaartin zijn dossiernog exemplaren van de wervingskaarten op het

adresVanDaelstraat(Borgerhout)achterMaxRooses'woning.
Za1van De Bockshand ooiteen algemene synthese gewijd aan De
Nederlanden verschijnen,doordrie drukken gepopulariseerd,dan heeft
de publikatie haarmentaliteitswortelsin datvroege,nooitverlx chende,
verleden zitten.

Hetza1een merkteken van DeBocksijverblijken alte leveren wat
hijkon om de paraatheid van ,,vlaamsburger'',in de meestdemokratischebetekenis,om dat,,Patrimonium''aan te scherpen ;simultaan evenwe1 met het aktief inspelen - van eerstaf - op de moderne Europese

geestesonY ikkeling.Vermeylensaxioma'strekthijnormaliterdoor en
hetuniversele expressionisme vindtin hem een grdig voorstander,hoe

weinig receptiefdedirekteburgerlijkeomgeving van DeBock zich oo'
k
toont.

H d is nog een prettige ervaring de disgenoten te identificeren die,

tienjaarnadestichting (1929)van,,DeSikkel''samenaanzatenom de
durver aan te moedigen,die nu ook metzijn collega'sM .de Meyer

(Standaard),de gestrande Gentse student,de Vlaamse uitgevers-en

boekhandelaarswereld zou gaan ,,organiseren''en deze van mislukking
totsuksesnaarde traditievan deVlaamse ,,boekenbeurzen''gaatvoeren.

Bekijkdeboogdiegespannen staattussen dejeugdigestimulansen en
dezevolwaardige ontplx iing.Een a1spositief aan te rekenen suksesop
hethoogste cultureelvlak.

Bijhetoverschouwen van De Bockshele leven trefthoe sterk en
zuiver scheppend literaire binding hem er toe dreef noodzakelijke
initiatieven tenemen.OnmiddellijknaW .O.Ihelpthijdoordestichting
van hettijdschriftRuimte de generaties uiteen drijven,weg van het
conformisme,speculerend op hetalgemeen Europese expressionisme.
N a W .O . II, en geleerd door de eigen verkenningen in de 18e- en

lge-eeuwse letteren,ziethijhetalseen heilig gebod aan te beproeven
hoehetbestdespeurdersnaardeauthenticiteitvan oudergoedbijeen te
5 De bewerkervan de politieke eensgezindheid ter verovering van de Gentse universiteit.
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of zochthi
jnaarmiddelen om buiten deondertekendeakkoorden debutanten tehelpen.

A1srepresentatief figuuris dezegestalte af.Zijn dochterprof.Dr.
Gerda de Bock,op wie hijzo trotswas,wildebeame'
n dat,door het
gemigenisvan zoveelvrienden'',er,,blijdschap''wasin haarrouw bij
hetvredig en gelaten heengaan van haarvader.

Hetheeftook develen verheugdteweten datzijhem,onderhetrijke
lover aan de Schotense Alice-Nahonlei,de laatste dagen van hetwel-

bestedeleven heeftmogen bijstaan.
Hetwaseen leven waarin zich eenheerlijkebestemming heeftmogen
voltrekken.
j.9.1981

GER SCHMOOK
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TEKSTLIN GU ISTIEK EN
LITERATU U RW ET EN SCH A P
O VER T OPIC -COM M EN TRELA TIES

IN N EELTJE M ARIA M IN S ,,VOOR W lE
IK LIEFH EB,W IL IK H ETEN ''

1.Inleiding
D at de lingd stiek a1s hulpwetenschap voorde literatuu- etenschap kan
dienst doen, wordt tegenwoordig door haast geen enkele literam urwetenschapper nog serieusbestreden.Vooralbijde analyse van poëzie

nemen debeschouwingen van taalknlndige aard een steedsbelangrijker
plaatsin,zoalsmoge blijken uitde toonaangevende publicatiesop dit
gebied, die onlangs door Hannemieke Postma' en C. W . van de
W atering2geschreven werden.M en kan zelfsstellen datde linguïstiek
in beide studiesnieta1shulpwetenschap,maara1sbasiswetenschap ftm-

geert.Eerstvindternamelijkeenuitvoerigeanalysevanhettaalmateriaal
plaats, en pas daarna tracht men aan te tonen dat bepaalde extra-

linguïstische interpretatieve hypothesen in overeenstemming zijn met
hettaalambodvan detekst.Bijee'
n zodanigeopzetvan hetonderzoek
lijkthetdan ookzinvolonderscheidtemaken tussen 'linguïstischeinter-

pretatie'(interpretatievanhettaalmateriaalvan detekst)en 'literaire
interpretatie'(interpretatie,waarbijeenofmeerandereinvalshoekenbij
hetonderzoek wordenbetrokken).Bilmen deliteratuurwetenschap zijn
heelwatverschillendeaanvullendeinvalshoeken denkbaar,bijv.psychologie, psycho-analyse, sociologie, historische wetenschappen enz. De
1 HANNEMIEKE POSTMA :M arsmans 'Verzen'.Toetsing van een eqocentrisch inlerpretatiemodel. Groningen, 1977.
2 c. w. vAN DE wATERING : Met de ogen dicht. Een interpret
atie van enkele gedichten
van lucebert a1s toegang tot diens poëzie en poetica. Muiderberg, 1979.
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linguïstiek moetgezien worden a1sbasiswetenschap,omdatzi
jdegrenzen stelt,waarbinnen de literaireinterpretatie kan plaatsvinden3

Frank Maatje (c.s.)4toontzich in een twedalartikelen in S?iegel

derLetteren overhetgedichtfF/or wie ik liejbeb,wi1ik beten'van
NeeltjeMariaM in5minderovertuigd van denoodzaakvan linguïstisch

onderzoek alsbasisvoordeverdereliteratuurwetenschappelijkebeschouwingen.Hijmeentonderscheid tektmnen maken tussen wathijnoemt
eenvoudige teksten'' (tekst
en,dieeen voorafgaand linguïstisch onder-

zoek kunnen missen)en ,,ingewikkeldeteksten''(waarbijzo'n onderzoekvœ ropheldering zorgt)6.Dathetevenwelbijzondermoeilijk is
bijvx rbaatuitte maken totwelkecategorie een bepaald gedichtbehoort,blijktwe1uitM aatjeseigen opmerkingen metbetrekking tothet
gedichtvanNeeltjeMariaMin.Eerstnadiepgaandelinguïstischereflexie
wordthetMaatje duidelijk dathetgedichttoch ,reenvoudiger''is dan
hij aanvankelijk verwachthad !Blijkbaar kan linguïstisch onderzoek
ook bij ,,eenvoudige gedichten''nuttig zijn.Aangezien ik in hethier

volgendemeentekunnen aantonen datoverdestatus(,,eenvoudig''of
ingewikkeld'')van Neeltjesgedichtnog geenszinshetlaatste woord
isgesproken,- mijn alternatieve interpretatievan de slotregelzou het
gedichtnamelijkdoen terugkeren binnen decategorie,,ingewikkeld''!
lijkthetmeevidentvoorlopig ervan uittegaan datlinguïstischeonderzoek vooraftoch we1een noodzakelijke bezigheid is,tenminste a1shet
gaato'
m literattiu- etenschappelijk onderzoek.
Datlaatstemoeteruiteraard nadmkkelijk bijgezegd worden.Ik wi1
namelijk in geen enkelopzichtontkennen dathetmogelijk moetzijn
literatuur op een andere,meer subjectieve,wijze te recipiëren en te
beschrijven.Ookwilik beslistgeen uitspraak doen overdewaardevan
zo'n ,,
esthetisch genietende''vorm van receptie.Hetblijftevenweleen
feitdatiemand,dieliteratuurop delaatstgenoemdewijzeleest,nietde
prdentie heeft bij het verslag van zijn receptie te voldoen aan een

aantalmethodologischecriteria(bijv.intersubjectiviteitenfalsifieerbaar3Een uitwerking van deze hpothese v1
'nden we bij URSULA OOMEN '
. Linguistiscbe

Grundlagen poetischer Texte.Tûblngen, 1973.zie p.90.

Een heldere illustratievan detevolgen methodezien we bijFRIDA BALK-SMIT ouvzEx'
rKUNST:HetJ/?;# en de rEWE4#JâtY#.In De Revisor,1980,nr.3,p.46-55.
4FRANK MAATJE schreefdebijdragen in samenwerking metJAN ROUKEMA en ANNEMIEK
GEURTS.Voor hetgemak spreek ik hiersteedsMaatje a1s de auteuraan.
5 y'RaxK c. MAAPEen J
AN ROUKEMA :,,voorwieJJ liejheb,wi1JJ heten''F= structuuranalysenaar interpretatie,//anderso'
m.
7in Spiegelder Letetren,18de Jgn.1976,p.2282j2;verderFRANK C.MAATJE,JAN ROUKEMA en ANNEMIEK GEURTS:,,Z&@r wie X liefheby
wi1JJ heten'':er receptie-verslag.in:SpiegelderLetteren, 21ste J> .1979,p.114-124.
6 Zie FRANK C.MAATJE e.
a., 1979,P.115.
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heid7),dieeen wetenschapperzekernietuithetoog mag verliezen.
Deze opmerking isin ditkaderbelangrijk,daarMaatje,die in beide
artikelen im m ers twee verschillende soorten lezersonderzoekt,zich wat

ditbetreftnieterg duidelijkuitspreekt.
In ditverband lijkthetook op zijn plaatsnadrukkelijk te onderstrepen watGompertsonlangsin een reactie op de redevoering van K.vD
hetReve8gezegd heeft,n1.dathetbeslistnietde taak isvan de litera-

murwetenschap uitspraken te doen over de waarde van afzonderlijke
literaire teksten.Een literatuurwetenschapper dientzich te beperken tot

debeschrijving van deliteraire teksten dewijze,waarop zo'n tekstin
een concretecommtmicatiesituatie functioneert.Hijzaldaarbijtrachten
d.m.v.zulkebeschrijvingen algemeenheden op hetspoorte komen,die
vanbelangltunnenzijnvoordedefiniëringvanvoorhem zeerwezenlijke
begrippen a1s fi
ctionaliteiten poëticiteit.Literatuurwetenschappelijke
*

mterprdatiepogingen zullen steedsmeteen ruimemate van Popperiaans

relativisme dienen te geschieden ;zijkunnen nooitméér zijn dan een
voorstel tot interprdatie op grond van de linguïstische basis van de
tekst9*

DatMaatje heelD'
dersdenktover de taak van de literatuu- etenxhap blijktaluithetfeitdathijmeteen aan hetbegin van zijn betoog
terlx ps een waardeoordeelmeent te moeten vellen over het gedicht.

Datoordeelwordtdan laterinverbandgebrachtmetdevolgensMaatje
enigejuisteinterpretatievan deslotregel.Daarnaastishetin zijn zienswijzeheelnormaaldateen van deniet-literamurwetenxhappelijkelezers

uit het receptieonderzoek (n1.de jongen,die hem schrijft dat zijn
positieve waardex rdeelover de slotregelvan hetgedichtna lezing van

Maatjesartikelernstig wasaangetast10) zijn waardeoordeelmede en
vooraldoorliteramu- etenschapjelijk onderzoeklaatbepalen.Dehardnekkigheid,waarmeeMaatjeeen mogelijkepoly-interprdabiliteitvan de
slotregelafwijst,geeftoverduidelijkblijkvan een gemisun relativisme.
Juistvan iemand,die zich bezighoudtmetreceptieonderzoek,zou men
tx h enig relativismemogen verwachten.Dateen grotegroep receptoren

intuïtief de voorkeurgeeftaan de interpretatie die hij afwijst,wordt
weliswaarvermeld a1seen merkwaardig en onverklaarbaarfeit,maarhet
1Leeshierover J.J.OVERSTEEGEN :Vragen rond de oe/erfcâl////tWële interpretatie f/Jr

literatuur.in :Raam, 1974,nr.104,p.88-106.

8 Zie H. A. GOMPERTS: Grandeur en misère van de literatuurwetenschap, Amsterdam,

1979,P.14.

9 Tot deze conclusie komt ook J. j. OVERSTEEGEN in zijn artikel Interpretatie, een
nawoord.in :ThemWs voor een uitgever, Amsterdsm 1978,p.55.
10 Zie FRANK C.MAATJE e.
a.y 1979,P. 117.
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geefthem geen aanleiding de juistheid van zijn eigen bevindinge'
n in
twijfeltetrekken descherprechterheeftgesproken ...hetgordijn valt!
A1metalzorgtM aatje ook in deze artikelen11wederom voor een
grote mate van vertroebeling met betrekking tot taak en doelstelling

van de literatuurwetenschap,doordathij zich nietduidelijk uitspreekt
over de relatie mssen literaire kritiek en literatuurwetenschap.Uitalles

kan men opmaken dat hij zichzelf zieta1swetenschapper.Ik za1 in
hetgeen volgttrachten aan tetonen dathijjuistalswetenschapperbehoorlijk tekortschiet.Maarook alskritikusovertuigtMaatje mijniet,
omdathijzijn w aardeoordeelnergensmetgoedeargumenten motiveert.
Belangrijkerdan dezereactieop Maatje isvoormijevenwelhetfeit
datik in ditartikeldieperin wilgaan op de ro1die de linguïstiek als
basiswetenschap van de literatuurwetenschap speelt.Eenieder, die met

mij aanvaardt dat de linguïstiek inderdaad basiswetenschap is, zal
daam it ook de consequenties moeten trekken : een literatuurwetenschapper dien'
t goed o,
p de hoogte te zi
jn van de ontwikkelingen
in de linguïstiek. Gezien de breedte van dit werktrerrein ontkomt
men er niet aan te kiezen voor een bepaalde linguïstische invalshoek.

Volgens mij is de tekstlinguïstiek de linguïstische invalshoek,die hd
bestmogelijkmaaktdehierboven geformuleerdeliteratuurwetenmhappelijkedoelstellingenteverwezenlijken.Ikza1dezestelling indevolgende
paragraafwatbeterproberen teonderbouwen.DaarMaatjeinzijn interPrdatie van de slotregel een b'
etoog opzet omtrent de topic-commentrelaties in het gedicht, za1 ik ook wat dit betreft wat dieper op d'
e

linguïstische (en dushiertekstlinguïstische)achtergronden moeten in-

gaan.Pas in de laatste twee paragrafen za1 ik reageren op Maatjes
interpretatie.

2.Tekstlinguistiek en Iiteratuurwetenscbap

Inhd voorgaandehebikreedsduidelijk gemaaktdatdestelling dateen
literaire interpretatie voorafgegaan m oetw orden door een linguïstische,

voormijeen essentieeluitgangspuntis.Devoordebexhrijving van de
lingistische basisnoodzakelijkekelmisvan hettaalkundigebegrippenapparaat dienti'
edere literatuurwetenschapper te bezitten.De snelle,en

tœh ook tamelijk eenzijdige ontwikkelingen van de linguïstiek in ons
land hebben sommige onderzoekers van literatuur nog meer afkeer

jegens '
de linguïstiek bezorgd,dan zij misschien voorheen alhadden.
11 MAATJE geeftin zijn werk Literatuurwetenschap hetbegrip esthetische waardea1seen

der beslissende criteria voor het bepalen van de literariteit.

Opvallend is evenwel dat in die landen, waar het strucmralisme als

stromingbinnen delinguïstiek deboventoon bleefvoeren (bijv.Frankrijk,Belgiëen in zekerezin ookW est-Duitsland12) de doorbraak van
de literatuurwetenschap naar de linguïstiek veel duidelijker een feit
Werd 13.
Een verklaring voorde aarzelendedoorbraak in onsland mod volgens

mij gezocht worden bij de generatieve linguïstiek.Iedere vorm van
lingistiek steltzich ten doeltaaltebeschrijven metbehulp van modellen.D ie m odellen m oeten dan een adequate afspiegeling vormen van
elf.N u m aaktm en onderscheid tussen verhette beschrijven objed z'
schillendeniveausvan adequaatheid.Erzi
jn driegraden :1.descriptieve
adequaatheid,2.explanatorische adequaatheid en 3.prognostische adeQuaatheid 14.In de generatieve linguïstiek heeft men zich steeds toegelegd op de ontwikkeling van modellen meteen zo hoog mogeli
jke
graad van adequaatheid.Zulke modellen representeerden,vanwege hun
voorspellende kwaliteit,hetvermogen van de mensom taalte produce-

ren.Daarbijnam men aan dateen prognostisch adequaatmodelzeker
@@

descriptief en explanatorisch adequaat zou 21Jn.Om dat Chom sky zich
beperkte tot de generering van zirmen en daarbi
jvoortbouwde op bestaande modellen uit stm cturalistische hoek 15 die aan de eisen van
descriptieve en explanatorische adequaatheid konden voldoen werd die
veronderstelling aanvankeli
jk ook bevestigd.Steedsvakerdienden zich

echterverschijnselen aan,diemenbinnen degeneratievezinsgrammatica
nietgoed kon onderbrengen en diedesalniettelnin om een beschrijving
vroegen16.velevan dieverschijnselen kon men nietadequaatbeschrij12 In Frankrijk hebben o.a.mensen a1sBREMOND,ToooRov en GENETTE sfmkturalistisch
georiënteerdebijdragen op hetgegied dernarratologiegeleverd.GREIMAS legtin zijn werk
Sêmantique structurale nog duidelijker de link tussen linguïstiek en narratologie. (Paris,
1966).ln Belgiëwas vooralde Luikse Gl
toupE Mu buitengewoon actief,zie o.a.JAcquEs
Dusols E.A.:Rhêtorique :JA
ZJ-/E'
? Paris 1970 en ook GROUPE MU :Rhêtorique de /4 poêsie,

Bruxelles 1977. Belangrijke dultstalige bijdragen H. F. PLETT: Textwissenschaft und
Textanalyse.Heidelberg, 1975;CHRISTOPH KPPER Lingui.
îtische P5E?/V, Stuttyarty 1976.
13Belangrijk in dit verband is ook de opkomst van een aantal tijdschnften? bijv.
Poltique in Frankrijk en Lili (Zeitschrift fûr Literaturwissenschaft und Linguistlk) in
W est-Duilland.
14 Een goed leesbaar overzicht van de verschillende niveaus van adequaatheid is te

vinden in M.c.vAN DEN TooRx :De methode-paardekooper,in:NTg, Jgn.71, 1978,

P. 154-135.Zie ook N.CHOMSKY Aspects oj the Theory V Syntdx.CambridgeyMass.y
1965,p.24-27.

15Hijbouwtduidelijk voortop ZELLIG HARaIS Discourse analysis,Language, 59, 1952.
p.18-25.
16 Een opsomming van di
ete
vra
er
jn
len
Li
ts
ucrhi
wi
ssens
ckagpeeft
HORST ISENBERG : Cberlegungen zz/r
Texttheorie in : J. IHwE :
und Linguistik, Band 1, p. 1j6-1j7y
Frankfurtam M ain,19723.

Zie x k w.DRESSLER:Einfiibrung in die Textlinguistik,Tiibingen,1975,p.1-4.
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ven, omdat ze superfrastisch waren en dientengevolge niet om een
zins-m aar om een tekstgrammatica vroegen.
Pogingen o,
m via de generatieve zinsgrammatica tot een superfrasti-

schegrammaticametvoorspellendeadequaatheid te komen,zijn to'
top
heden nietovermigend afgerond.Datlaatsteismijnsinziensgeenszins
verwonderlijk wantmen moetzich realiseren datsuperfrastische talige
verschijnselen zelfsinmodellenmeteen lagereeisvanadequaatheidnid
afdoende beschreven zijn,alhoewel de tekstlinguïstiek op dit punt
momenteelveelvorderingen maakt.De belangrijke taak van de tekstlinguïstiek van nu ishetontwikkelen van minderhoog grijpendetekstm odellen.

Eigenlijk kunnen we duswe1stellen datde grote aandachtvoorde
generatiwe linguïstiek het verschijnsel ftekst'min of nAeef noodgedwongen op de achtergrond heeftgehouden.D e grotew egbereidervan

detekstlinguïstiekin onsland,T.A.van Dijk,wasmetzijn op generatieve leestgeschoeide tekstgrammatica17 een gemakkelijke prooivoor
ta1van lina ïsten 18,die in datwerk de problemen van de generatieve

semantiek in verhevigdevorm zagen temgkeren.Een minderhoog grijpendependantvan dezetekstgrammatica kreeg in onsland nauwelijks
aandacht.Velen zwoeren metVD Dijkstekstgrammatica deheleteksb
linguïstiek af.

Juist de literatuurwdenschap kan veel vruchten plukken van de
huidige on> ikkelingen in de tekstlinguïstiek vanuit stm cturalistische

en/o'
f communicatietheoretische hoek.Literamurwetenschap heeft,a1s
toegepaste linguïstiek,te maken m et 'performance' Poëticiteit is imm ers

geeneigenschapvandetaala1ssysteem (langue),maarvan taaluitingen
in bepaaldegebmikssituaties (parole).Aldoen de tekstmodellen dan
ook een concessieop het ptmtvan de nagestreefde adequaatheid,in een
anderopzichtwordtditin ruimemategecompenseerd,wantmen kiestin

detekstlinguïstiekbijvoorkeur'performance-modellen',en dezehebben
een veelgrotere reikwijdte dan de modellen van de T.G.G.Doorte
kiezen vooreen performance-modelkrijgtook de pragmatiek deplaats
binnen de tekstlinguïstiek,die haar toekomt.De meeste tekstlinguïsten
hebben trouwensweinig moeite metdebeperkte capaciteitvan hun mo-

dellen.Schmidtzietzijn 'Texttbeorie'19 a1s een zog.'Forscbungs?ro17 T. a.vAN DI
JK:SomeaspectsojTextGrammars,Den Haag,1972.

18Zie VO0ra1E.ELFFERS,S.DE HAAN en W.KLOOSTER:D'
e 4V pntdstische) /z;JtF@struktuur van T.H,van D#J.In:Spehtator,Jgn.3, 1975/74,p. j82-600 en Spektator,
Jgn.5,1974/75,p.53-74.
19 s
.

). scllMlo'
r :Texttheorie,M ûnchen. 19763.
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betreftduidelijketaal:Maatjebedrijftlinguïstiek vanuitde Chomsky-

aanseT.G.-grammatica (e'
n we1diemeteen syntaktischebasis!).Dit
laatste vinden we bevestigd in zijn boek ILiteratuurwetenscba?'23.In

analogiemetChomskys,,grammaticcompetence''postuleertMaatje (in
navolgingvan Bierwisch24)eenzogenaamde'poeticcompetence',waaronderhetvermogen om literaire taalte produceren verstaan wordt.De

in dezestigerjaren op verschillende plaatsen in Europa gevoerde discussies over die 'poetic competence' hebben veel bezwaren tege'
n een

zodanige voorstelling van zaken opgeleverd25 Een belangri
jk argument
voor de onhaalbaarheid van de 'poetic competence'geeft Bronzwaer,

wanneerhijstelt:taGrammatikaliteitenpoëticiteitkunnen nooitin een
directe relatie totelkaar gebracbtworden buiten enig iëf/or/fcâ-p-gwy/-

tiscb ?ers?ectief,OwJ/?de grammatikaliteiteen begri? isuitde tcov;?etence-taalkunde'ende?oëticiteiteen I?erjormance-begri?'jJ,'J26Louter descriptieve stilistiek op basis van Chomskys T.G.-model ontloopt
de kritisch-interpretatieve taak,die de literatuurwetenschap heeftkrachtenshaaraard a1swetenschap van deperformance en nietvan de competence.
Eenieder,die de literatuurwetenschap zieta1seen w etenschap van de
Performance, kan nietvoorbi
jgaan aan deveelgeciteerde stelling van

Hartman,waarin deze zegt alAusgangs?unkteinerPbânomenologiedes

linguistiscben ObjectsistdieTextbajtigkeitdesoriginâren J?F,;'
â/Jc/J:r
Zeicbens.'t27 Literam urwetenschap vraagt om tekstlinguïstiek. En de
zich snelontwikkelende tekstlinguïstiek m oet in staatgeachtworden aan
deze vraag te voldoen.

3.Topic-commentrelaties in teksten28

Reedsin de dertigerjaren iservanuitstructuralistische hoek amdacht
besteed aan dezog.topic-commentrelaties.HetwasM athesius29,die ter
23

FRANK c.MAATJE:Literatuurwetensch4h Utrecht19743.

24 MANFRED BlERwlscld:Poetik und Lingulstik.In :Kreuzer und GJrzdziâgz/ler.
'Xatbewlsl und Dichtung,M iinchen 1965,p.49 e.
v.
25 Een goede samenvatting van de kritiek op deze opvatting geeft CHRISTOPH KPPER in

zijn LinguistischePoetii,Stuttgart,1976,p.13-19.

26 w . j.M.BRONZwAER :Pas en J/
C//JJ, Amsterdam, 1975,P. 19.
27 p. HARTMAN :Text
e a1slinguistisches Object,in:STEMPEL:Beitrhe zur Textlinguis-

tih, Mûnchen, 1971,p. 12.
28 Naastde hier gebrui
kte termen topic en comment worden ter aanduidingen van deze
relaties ook gegruikt thema en rbe
ikmame(vogorr
eatl
en1
d
*1
e
1d
elseba
Ps
re
ae
ar
gse
OPSchool) en rejerentie en
predikatie. Oadanks het feit dat
Nzerken uit de Praagse
School,kies ik toch voor het paar topic en commenq aangezien m.
n.determ themanogal

verwarrend kan zijn in literatuurwetenschappelijke bildragen.

29 vILéM MATHESIUS:Zur Dtzperspeitive im modernen EA
Z,
t
WJf'
â,in:Archiv /Jr das

Studium der neueren Sprachen und Literaturen 84, 1929, p. 202-210.

aanduidingvandezerelatieshetbegrip junctionalsentence?erspective'
(FSP) invoerde.Sindsdien verstaatmen onderFSP deorgmisatie en
hiërarchievan semm tischeeenheden in overeenstemming methun infor-

matievewaarde.Ineen dergelijkeopvatting zijn topicencommentmeer
dan loutermiddelen van de semantische organisatie van een taaluiting :

zespelenn1.eenbelangrijkepragmatischerolinhettaligecommunicatieproces,vooralwanneerhetgaatom een communicatiestroom van enige
omvang.A1sdeboodschap,dieovergebrachtmoetworden,in semantisch

opzichtenigszinscomplex is,danmoetdezendernoodzakelijkerwijszijn
informatie structureren.De gestrucmreerde boodschap kan immers veel
beter door de ontvanger ve- erkt worden, ook al doordat er op die

wijze een grotere spanne tijds aan hetoverdragen van de boodschap
besteed kan worden.W e zien hier dusdatnormaliterde zenderervoor
zorgtdatdeonNangerhem kan volgen.Detopic-commentstrukturering

ishetbelangrijkstemiddel,waaroverdezenderbeschiktom ditmogelij'
k
te naaken.Topic-commentrelaties bevorderen het 1
*1Rcommunicatief OP-

zicht goed functioneren van een tekst (= conapl
exe boodschap) 2jJstaan in dienst van de êcommunicatievejunctie'30van de tekst.

Ondertopicverstaan wein hetnavolgende steedsdatgedeeltevan de

zin,w aarin verwezen wordt naar de in een vroegere fase van het com municatieprœ esreedsimplicietof explicietverstrekte informatie.Com m ent is het gedeelte van de zin dat de nieuwe informatie bevat. HG

aanbrengen van topics noemen we topicalisering.Het aanbrengen van
comm entsheetcomm entering.
D e topicalisering geschiedt meestal d.m.v. de zogenaamde 'provorm en'. Graag gebrui
kt men hieaoor eigennamen e'
n allerlei sx rt

vœ rnapmwoorden.Door te topicaliseren maakt de zender zijn boodschap redundanter.U iteraard za1in een goed verlopend com mtmicatie-

proces de topicalisering binnen bepaalde grenzen moeten blijven.Een
te grote hoeveelheid topicshaaltde dynamiek uit de communicatie en

belemmertdaardooreerderde 'communicatievefunctie'dan datzijhaar
bevordert.
'

Ditallesmogeduidelijkmaken dathetFSP een typisch Performanceverschijnsel'is.Daarnaastdienterop gewezen teworden datnietalleen
de expliciet verschafte informatie van de tekst getopicaliseerd en becommenterd kan worden,m aarook informatiedie doorde voorafgam de
tekst geïm pliceerd wordt. O ok gegevens uit de com municatiesituatie

,

30DANE: steltin zijn artikel On linguistic stratallevels) in :Travaux Iinguistiques de

Prague, 4, 1971, p. 127, dat de basisfunctie van taal het produceren van communicatieve
uitingen is.Om die reden noem ik deze basisfunctie de '
communicatieve ftmctie'van de taal.
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binnen het linguïstisch systeem 35.Hierin wordt hij o.a. bijgevallen
door M .A .K .H alliday,die nog verder gaat en FSP definieert a1s de
'text creating ftm ction'van de taal36@

Ofschoon Danej aanvankelijk steeds losse zinnen onderzocht,bood
zijn drie-lagentheorie van meet af aan de mogelijkheid van het beschrijven van FSP in teksten.In zijn latere artikelen bouwt hij zijn
theorie dan ook in die richting verder uit37.Volgens D aned levert het

comment,a1sdragervan de nieuwe informatie,vooraleen belangrijke
bijdragetotdevoortgang van decommunicatie,terwijlhettopicin zijn
ogen meervan belang isvoorde semm tische strukturering van de tekst

en daardoorbepalend voorde coherentie38.Detopicsbepalen wathij
noemtde Itbematiscbe progressie'39van de tekst,een soort'rode draad',

die delezerbijdereceptievan detekstvolgt.Danedonderscheidtvijf
lpen van thematische progressie:
1.Eenvoudigelineaire progressie:hetcom m entvan de ene uiting wordt
topic van de daaropvolgende,enz.
2.Progressie met een dx rlopend topic:hettopic bli
jftin een reeks
uitingen constant;iedere uiting heeft daarentegen een nieuw comm ent.

5.Progressie met afgeleide topics:de progressie vindt plaats via een
aantal 'subtopics', die dx r het voorafgaande topic geïmpliceerd
worden. D eze 'subtopics' worden achtereenvolgens becom menteerd.
4.Progressie metopsplitsing van comments;hetcommentvaltimplicid
o.
f expliciet in een aantal delen uiteen, waarna vx ,
r e1k der delen
lineaire progressievolgt.
j. Progressi
emeteen sprong indetopics:eennx dzakelijkelementvan

de lineaire progressie wordtgeïmpliceerd.

Infeitegaathetdusom tweehoofdtypen (n1.1en 2),>eevarianten
op heteerste hxfdtype (n1.4 en j) en een variantop hetY eede
hoofdtype (5).Hetzou tevervoeren hiervoorhelden tegeven vr
35Opmerkelijk isdatmen de drie lagen-theorie van Dane! in een enigszins aangepaste
vorm temgvindtin slMox c.olKs Functional grammar, Amsterdam, 1978.
36 M .

A.K.HALLIDAY :Tbe place ojpnjunctionalsentenceperspectivd'in Jâe system //
linguisticdescription,in:v.DANE!:Paperson junctionalsentence perspective,Den Haap
Paris,.1974,p.48.

37 FRANTIIEK DANE! :Zur Iinguistischen Analyse des Textstruktur, in : Folia Iinguistica,

4, 1970,P. 72-78.Zie ook FRANTIVEK DANEV Funclionul Ienlence F/FCF//SJ
J/ 4nd X /

organisation oj /âE'text,in:Papers on junctionalsentence perspective,Den Haag/paris,
1974, p.10.
6-129.

38 zie v.oAxE!, 1974,p.115.

39 DaarDane! van tbema spreekt i.
p.v.topic komthijtot dit begrip,datik integraal
Overneem .
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deze verschillende typen van thematische progressie.Toepassingen kan
m en trouwens in verschillende Publicaties aantreffen 40.

In depraktijk leverthetaanwijzen van de thematische progressiein
willekeurige teksten een aantal problemen op,die Daned nauwelijks
aanroert,bijv.dekwestievan de illokutieve commenteringen,hetpro.
bleem van de col
mmentering in samengestelde zinnen,de bijzondere
wijzevan commenteren in openings-en slotzinnen van een tekst,commentering van tekstgedeelten van grotere omvang.Een andere compli-

catie isdatwe bijna altijd een combinatie van de j typen van Danej
aantreffen.
W e kunnen dus concluderen dat Daned alleen toepasbaar is,a1s er
sprakeisvan een tekstmetuitsluitend tekstuele Iokutieve commentering.
Tekstuele lokutieve commenteringen kan men afdoen op hetsemantisch

vlak.Vooralteksten meteen tamelijk constante illokutie (de meeste
verhalen kan men daaronder rekenen) bevatten een overmaat aan
teksmele lokutiwe commenteringen.Bij de meeste teksten kan evenwe1depragmatischestrukturering nietve- aarlx s'
d worden.Detheorie
van Danes vraagtderhalve om een aanvulling.

Een deelvan mijnl zwaren tegen dewijze,waarop Maatjetopicsen
commentsbepaaltin hetgedichtvan NeeltjeMariaMZ kan men temgvoeren op dezeconclusie.Maatjewerktduidelijkvanuiteen visie,waarin
alleen teksGeel lokutieve commenteringen een plaatshebben.Deze be-

naderingswijzemoethierevenweltekortschieten,enerzijdsomdathet

gedichteensterkepragmatischestruktureringvertxnt(desnellewisselingen in de illokutie wijzen hier op !) en anderzijds ook,omdatwe
hierte maken hebben meteen poëtische tekst.In poëtische teksten iser

namelijk iets aan de hand methetFSP.In de nu volgende paragrâaf
za1ik datzichtbaartrachten te maken.

4.Topic-commentrelaties in poëtiscbe teksten
Het feitdatwe ons hier bezighouden meteen poëtische tekst,brengt
een aantalconsequentiesmetzich m ee diewe allereerstin hun algemeenheid zullen overwegen.Poëtische teksten zou m en,- zoals H einz Graefe
datdoetin een artikeloverepische gedichten41-,kunnen voorzien van

Predikaten a1s in een ruk Ieesbaar,gemakkellk te overzien en in de
talige vormgeving sterk inwerkend o? de ontvanger.Nauw hiermee
40 Zie bijv.E.GpLlcH/w.RAIBLE:Linguistische textmodelle,Mûnchen, 1977,p.80-85.
41 HElxz GRAEFE:Das deutsche &zlâkE
Wlcâ/im 20 Jahrhundert,Frankfurtlm Main,

1972,p.11.
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samen hangtwatwijnoemen detaaleconomievan hetgedicht:hetfeit
datde dichternietalleen in kwalitatiefmaarook in kwantitatiefopzicht

zijnwoorden meteengroteomzichtigheid selekteert.Doordetaaleconomie krijgen poëtische teksten een grote matevan densiteit.Op een of
andere wijze moeten wein staatkunnen zijn deze typische kenmerken
van poëtischeteksten inverband tebrengen meteen gewijzigdeftmctie

(incommtmicatiefopzicht)vandieteksten.

In de vorige paragraaf is betoogd dat men de topic-commentrelaties
kan zien alseen middel,datdezenderterbeschilddng staatom daarmee

de êcommunicatieve junctie'van een tekst te optimaliseren.Langere
tekstenzoudeninnormalecommunicatiesimaties(d.
w.z.situaties,waarin de stroom van informatie met een redelijk tempo verwerktmoet

worden zonderdaterdaardoorinformatie verloren gaat) zonder dit
middelmoeilijk kunnen ftmctioneren.De écommunicatieve functie'van
de tekstdraagtdus bij toteen lineaire wijze van recipiëren van die
tekst.Doordatin de meeste teksten,die wijbijv.in de omgangstaal
tegenkom en, deze 'comm llnicatieve functie' sterk dom ineert, is de
lineaire leesvorm uitgegroeid tot een standaardleesvorm .

Dehierboven genoemdekenmerken van depoëtischetekstwijzen op
een juisttegengesteldetendens.Schrijversvan poëtische teksten willen
n1.niet dat de receptie door het aanbrengen van een grote mate van
redundantie versneld wordt. D e Russische Form alisten hebben erop
#ewezen42 dat men in de p'
oëtische tekst probeert de 'automatische'

lineaireleesvorm teverijdelen,omdatdieleesvorm deaandachtafwendt
van dematerialiteitvan de tekst.De dichterwi1datzijn lezerstilstaat
bij datgene,wathij metde taaldoet.Zijn 'signifiants'43zijn niet,
zoalsin omgangstaal-,arbitrair,maargemotiveerd.Roman Jakobson
heeftinzijnberoemdelezing 'LinguisticsandPoetics'44dezegerichtheid
op hettalige teken zelftoegeschreven aan hetfeitdatpoëtische teksten

communicatief gezien anders functioneren,doordatbij die teksten de

êpoetiscbejunctie'domineert.
Hd hanteren van hetbegrip êcommunicatieve junctie'tegenoverhet
begrip ê?oëtischejunctie'draagthetgevaarin zich datmen poëtische
teksten a1s niet-communicatief gaatbeschouwen.Deze indruk wi1even-

we1nietgewektzijn.Detegenstellingwi1alleen maaruitdrukkendatbij
42 Zie bijv.VIKTOR SKLOVSKIJ:Kunj
'tWJ Verjabren,in:JURIJ STRIEDTER:Rusj
wischer
43 W ijgebruiken voorsignifiantin onze taalmeestalde term betekenaar.

Formalismus, Mûnchen 1971,p.3-3j.

44 ROMAN JAKOBSON : Linguisticî 4nd FJ:/VJ, in : T. A. SEBEOK : Style in f-l/gz/lgG
Cambridge M ass., 1960, p. 3j0 e.v. Een fragment van dit artikel treffen we aan in
w. BRONZwAER : Tekstboek algemene />/oe/erJ:'
â# , Baarn, 1977,p.96-106.
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teksten met een dominerende 'poëtische functie'de onwanger een veel

adieverero1za1moeten spelen bijhettotstand brengen van communicatie.Het minder accentueren van de 'communicatieve ftmctie' doo'
r

dezenderuitzich namelijk ineen daling van hetaantaltopicaliseringen.
De ontvanger moet hier zelf de verbanden leggen, die de zender in
andere teksten door het opnemen van topics aanreikt.In de poëtische
tekstkrijgthetprincipevan detaaleconomie deoverhand op hetprincipe
van de redtm dantie. Een direct gevolg hiervan is dat het tempo van
inform atieverwerking bi
j poëtische teksten aanzienlijk lager ligt.Dit
maaktdan ook we1duideli
jk waarom poëtische teksten van alte grote
omvang door een gemiddelde ontvanger nauwelijks adequaat te ver-

werken zijn :gedichten zijn overhetalgemeen korten waarze langer
worden zien we een terugkeervan hetepische !

Debijzonderevorm vanreceptie,diekenmerkend isvoordepoëtische
tekst,wordtbeterzichtbaar,a1swe gebmik maken van watJakobson
zegtoverdewerking van de'poëtische functie'.VolgensJakobson verlegtde p/l/j.
çcâejunctie â:/?rincipevan de equivalentievan de?,-digmatiscbeo?desyntagmatiscbeJJ45.Inpoëtischetekstenkomthetdus

vaak voordatbepaalde elementen (klanken,woorden,woordgroepen,
zinnen)opgenomenworden,o'
mdatzegelijkheid (= equivalentie)vertonen metandere,reedsaanwezigeelementen van die tekst.Voorbeelden

hiewan zijn alliteraties,assonanties,rijmen (fonische equivalentie),
parallellieën (syntaktische equivalentie),maar ook semantische isotopieën van allerleiaard46.Ook ispragmatische equivalentie nietondenk-

baar,bijv.bijgelijkheidvanillokutie.
H etlezen van poëtische teksten is zo gecompliceerd,om dat de lezer

tegelijkertijd te maken kan hebben met twee soorten verbm den:de
verbanden,die hij ook aantreft bijnormaal taalgebmik,a1s hij zich
bedientvan een lineaire leesvorm ,en daarnaastde doorde werking van
de poëtische functie ontstane verbanden,die op equivalentie gebaseerd
r de m eeste
zijn.Deze laatsteverbanden Vragen Om een andefe,en VOO'
lezers ongewone,leesvorm ,die ik voortaan zalaanduiden a1s de êcum uXtieve leesvorm'. Het cumulatieve lezen betekent een voortdurend

vx ruit-en terugblikken.Daarom moetdetekstinzijngeheelteoverzien

zijn (vxroptimalenzmulatievelezing).Poëtischeteksten leren lezen,
beteken'
tvolgensmijvooralhetaanleren van dezecumulatiev'
eleesvorm.
45 Zie ROMAN JAKOBSON,1960,P.358.

46Lees hierover bijv.:MICHEL ARRIV;:ZW einer Té/JCV der F//J-/JW/FE'A Texte,in:
R.BRPTTING/B. ZIMMERMAN : Tbeorie-Literatur-praxh, Frankfurtam M ain, 197j.
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Demate,waarin verbanden van beidesoorten aanwezig zijn,varieert
van tekst tot tekst. Zelfs als er van de normale lineaire verbanden
nauwelijks nog iets zichtbaar is, hoeft dat niet te betekenen dat de
coherentie van de tekst in het #edrang kom t, om dat de cum ulatieve

verbanden ditschijnbare verliesaan coherentie volledig kunnen comp'
enseren.Deviatief taalgebruik is meestal een indicatie, dat hier ge-

vraagdwordtom decumulatieveleesvorm.Jakobson heeftonsmetzijn
axioma over de werking van de poëtische functie geattendeerd op de

voorpoëtischeteksten meestkenmerkendevorm van deviatie.De afwijkendesemantischestrukmreringop basisvanequivalentieendeafwijkendecumulatieveleesvorm,diezijmetzich meebrengtzotlden we1eensde
sleutelbegrippen ltunnen zijn bijdedefiniëring van een moeilijk begrip
a1sêpoëticiteit',vooralook,omdatzijevenalspoëticiteitbetrekking he&

benopteksten (performance)ennietop hettaalsysteem (competence).
Een onderzoe'
k van de topic-commentrelaties in een gedicht za1 m et

hetgedeeltelijk,of zelfsgrotendeels,wegvallen van de topicalisering
a1sgevolg van de werking derpoëtische functie zekerrekening moeten

houden.Gebeurtdatniet,dan zalmen gemakkelijk elementen,diehtm
aanwezigheid uitsluitend danken aan hetfeitdatzijdeeluitmaken van
een cumulatievestruktuur,alsgeïdentificeerdereferent47beschouwen en

op die wijze onderbrengen in een lineaire struktuur,die nietbestaat.
MijnsinziensmaaktM aatje deze foutbijzijn analysevan hetgedicht.

j.Maatjesinterpretatievan 'Fèorwieik liejbeb,wi1ikbeten'
llit de nogal theoretische beschouwingen Van de voorgaande Patz.
de
grafen za1 duideli
jk #eworden 2J
j'n dat nadruk *
1f1 miJ
'n artikel

ligtop zaken van meeralgemene aard.Datik meQ deze paragraaf

niettemin uitvoerig bezighoud methetplaatsen van kanttekeningen bij
Maatjesinterpretatievanwelgeteld één enkeleversregel,vloeitenkelen
alleen voortuithetfeitdatik meen datdieinterpretatie zich uitstekend
leent voor een illustratie van het belang,dat gelegen is in de lceuze
van een adequaatlinguïstisch kader.

Maatjemaaktbijdearplmentering van zijn interpretatiegebruik van
een aantal inzichten uit de linguïstiek.H et argum ent waarop in feite
de hele interpretatie steunt,is gebouwd op een aantalinzichten m.b.t.
hetvaststellen van topic en com mentin ziM en,en daarm ee samenhan-

gendm.b.t.derelatiestussen topicencommentenerzijdsenaccenmering
anderzijds.MijnsinzienspastMaatje deze inzichten toe in een breder
47 Een andere aanduiding voor het begrip topic.
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kader,n1.datvan detekst,zonderzich afte vragen welke consequenties
dat met zich meebrengt.Bovendien heb ik bezwaren tegen de opmer-

kingen, die Maatje maakt over het al dan niet deviant zijn van de
slotregel.
H et feit dat M aatje uiteindeli
jk komtmeteen interpretatie van de
slotregel, die niet strookt met de interpretatie van het merendeel der

proefpersonen,had hem op zijn minstaan hetdenken moeten zetten.
W etenschappelijke kennis,diein strijd ismetde intuïtieve kennisvan
een zo grote groep mensen,dientextra kritisch onder de loep genomen
te worden.U iteraard zaler in een situatie'a1sdeze ergens een negatief
waardeoordeel terecht moeten komen,m aar het is nog de vraag of dat

thuishoortbijde dichteres,inclusief haar enthousiaste lezers,dan wel
aan dekantvan M aatjeswetenschappelijkebijdrage.Een oordeelhierover laatik liever aan de lezer,die in staat isMaatjesbi
jdrage objectievertegenoverdemijneteplaatsen dan ik datkan.
Vooralle duidelijkheidvolgthierde tekstvan hetgedicht:
Mijn moederismijn naam vergeten,
mijn kind weetnog niethoe ik heet.
Hoe moetik mijgeborgen weten 7
.
Noem mij bevestig mijn bestaan,
laatmijn naam zijn a1seen keten.
Noem mij noem miinspreek mijaan,
o noem mijbijmijn diepstenaam.
Voorwie ik liefheb,wi1ik heten.

(Neeltje Maria Min)48

Maatjegebruiktbijzijn interprdatievan de slotregelhetbegrip 'topic'

in de betekenis van 'geïdentificeerde referent'en kiest daardoor voor
een op de omgeving van de zin betrokken (en dusi
n wezen tekstlinguïstischedefiniëring)vanhetbegrip.Deconsequentiesvan deze keuze
wentelthijevenwel af op een Vage, en geenszins in de beschrijving
bmikbare, Sq-grammar. Het gevolg daarvan is dat hij het tekstuele
verband linguïstisch dan m aar laatvoor wathet is.

W e1trekthijdeconclusiedat'ZO/Fwieik Iiejbeb'comment,en êwil
ik beten'topicmoetzijn,omdatdenieuweinformatie volgenshem in
CFOOFwieihliejbeb'ennietin Iwilikbeten'zit.Uitwatin devorige
48XEELTJE MARIA MIx :Izèoy wie ik liejheb wi1jé betenpAmsterdam 197812.In mijn

beschouwingen ga ik eraan voorbijdat '
het gedicht deeluitmaaktvan een min of meer
c
clisch gegeven in de bundel.Uiterard kan dit van invloed zi
jn op de uiteindelijke
'y

lnterpretatie.
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paragraafaangevoerd is,kan men evenwelafleiden dathettrekken van

een dergelijkeconclusiehiernietzondermeergerechwaardigd is,omdat
we te maken hebben met een poëtische tekst,waarin topicalisering in

meerofmindere mate achterwegekan blijven.
Alvorenswedùseen beslissing nemen overhetaanwijzen van topic
en comm entin de laatsteversregel,zullen w e eerstm oeten onderzoeken
in hoeverre de lineaire strukturering van deze tekst tengevolge van de
w erking van de poëtische functie plaatsgemaaktheeftvooreen cumulatieve. D e elementen im m ers, die vanwege zo'n cumulatieve struktuttr

dx rde dichtergeselecteerd zijn,worden op heelandere gronden herhaald dan de elementen,die getopicaliseerd voorkomen in een normale
lineaire struk>ur.H eteerste type herhaling werktretarderend,doordat

het beschouwelijke activiteiten vereorzaakt bij de onwanger, terwijl
hettweede1peerjuistopgerichtisbeschouwingen overbodig temaken
en dereceptie teversnellen.

Bij mijn onderzoek naar de topic-commentrelaties enerzijds,en de
equivalentiesanderzijds,beperkik mein dezeparagraaftotdelokutiwe
informatie van de tekst.In de laatste paragraaf za1 ik laten zien dat
hetonderzoeken van de illokutieve informatie metname watbetreftde

topic-commentrelatiesnietonbelangrijk is.Hetvoordeelvan dezevoorlopige beperking isdatik allerleipragmatische problemen,dieM aatje
in zijn artikelten onrechtebuiten delinguïstiek meenttekunnen plaatsen 49, voor
lopig niethoefaan teroeren,zodatdediscussieoverMaatjes
interpretatie daardoornietonnodig vertroebeld wordt.
W anneer we binnen de lokutie van hetgedichtop zoek gaan naar

een thematischeprogressie (in detrantvan Daned),dan levertdatal
meteen in de eerste regelde nodigeproblemen op.W e hebben hiern1.
te m aken m et een geval van contehstuele comm entering van een in de
communicatiesimatie aanwezige êih',waarnaar explicietverwezen wordt

met êml
jn'.De nieuwe informatie in de eerste regelis dus feitelijk
Y eeledig :op deeersteplaatsvernemen wedatde Iik'een moederheeft,
en daarnaastook datdie m oeder de naam van de 'ik'vergeten heeft.
ngCVe'
CF hetzelfde beweren : weer is er een
Over rgl. 2 kan men O'
conteksm ele comm entering van de 'ik'uit de com m unicatiesim atie en
opnieuw treffe'
n we over die 'ik'een tweevoudige informatie aan.Op

diewijzekan men metdeoverigeregelsvan hetgedichtdoorgaan,om
tenslotte totde conclusie te komen datwe hier te maken hebben met
een thematische progressievan hettype Danes2,metdien verstande dat
49 Zie FRANK C.MAATJE,E.A.,1976,P.255.
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hetdoorlopend topic de eigenlijk conteksmeelte noemen lyrische 'ik'

moetzijn.Eenvoudige lineaire progressie (Daned 1) ofeen van de
variantendaarvan (Daned4,j)treffenwehiernietaan.
H etfeitdatde them atischeprogressie van ditgedichtbepaald wordt
door een sim ationeelgegeven,kan m en al zien alseen amwi
jzing voor
hetbelang van pragmatische factoren in ditgedicht.H et feit dat we te

maken hebben mettypeDanej2 (progressie metdoorlopend topic)
duidteralop datwehierin minderematete maken zullen hebben met
een lineair strukmreringsprincipe.De consistentie van de lokutieve in-

formatie zou bijv.geenszinsverloren gaan,wanneermen regel5 voor
regel 1 zou plaatsen,of wanneer regel8 tussen regel 5 en 4 had ingestaan !

Blijkbaarisdelokutieveinformatiein detekstvanNeeltjeMariaM in
op een andere wijze gestruktureerd.Een nadere beschouwing van de
eerste > ee regels kan dit verder verduidelijken.Opmerkelijk is de
semantische parallellie, die tussen beide regels heerst: het element
'm oeder'uit rgl.1 is equivalentm ethetelementêkind'uitrg1 2,van-

wegedegemeenschappelijkeconnotatie (nl.beiden (moederen kind)
zijn dragersvan een potentiëleliefdesband).Dat,watoverdemoeder
in rg1 1 en over hetkind in rg1 2 gezegd wordt,is eveneens sem antisch

equivalent(Yeekeerhetgegevenvandenietgewetennaam).Iemand,
diebeweertdatdezinssnedeêweetnog nietboeik beet'topicmoetzijn,
omdathet hier om uitrg1 1 reeds bekende informatie gaat,maakteen

dubbele fout.Enerzijdsrealiseerthij zich nietdathe'
tnietweten van
de naam door het kind iets heel anders is dan het niet weten van de

naam doordemoeder.Ergerisevenweldathijgeen oog heeftvoorde
specifieke functie van het principe der herhaling in literaire teksten.
H et verm oeden dat het hier om equivalenties en dientengevolge om
cum ulatieve strukturering gaat,w ordtno'
g versterkt door de syntaktische
equivalentie van rgl 1 en rg1 2.D e sem antisch equivalente elementen

van dieregelsnemen immersook in syntaktisch opzichtgelijkeposities
1.M en zou op grond hiewan kunnen aannemen dathetnietweten van

denaam (ofeventueeldenaam a1szodanig)inditgedichtfungeerta1s
eenmotiej.W ezullenvoortaan sprekenoverhetênaammotiej'Hetkost
vervolgensnietveelmoeiteom ook de aanwezigheid van andere elem en-

tenvandetekst(bijv.'Noem my'(rgl4),'Laatwfjrnaam zfralseen
keten'(rglj),êNoem wj,noem wj,'(rgl6), ênoem wf bk vijr
diepsteJ-wJ(rgl7)en êwilikbeten'(rgl8))vanuitdatmotiefte
verklaren.

18>

In feite geeftook Maatje door in zijn artikelte spreken over 'het
motief van de vergeten, nog niet geweten naam '50 zelf al toe een
intuïtieve notie van zoiets a1s cum ulatieve strukturering te bezitten
iederm otief berustnl.per definitie op datprincipe derherhaling,dat
kenmerkend is voor de literaire tekst,en is dientengevolge een sem antische m anifestering van hetequivalentieprincipe.In ditlicht bezien,is
het dan ook m erkwaardig dat Maatje verderop in hetzelfde artikel
éwilik beten'uitde slotregelnietbinnen hetnaammotief o'
nderbrengt,
m aar de indruk wekt dathethier om een louter ter wille van ,
de redundantie herhaald gegeven gaat en dat het a1s topicop denormalewi
jze
is opgenomen in ee'
n verder niet zichtbaar #emaakte lineaire stmktuur
van de tekst.
Literaire schrijversgebruiken motieven om delezertehelpen bijzijn
pogingen om doorte dringen totde essentie van de tekst.De kern van

de problematiek,die Neeltje M aria Min hieraan de o'
rde stelt,moet
dusop een ofanderewijze opgesloten liggen in hetdoordeveleherhalingen we1 erg naar voren gehaalde naammotief.Rgl 1 brengt het

motief op een enigszins bevreemdende wijze in de tekst:hetklinkt
immers erg onaar emelijk dat een moeder de naam van haar kind
vergeten zou zijn.Hetzaldus welnietom haar gewone burgerlijke

naam (NeeltjeMariaMin)gaan.Hetelement'die?step-zzi'(rgl7)
wijsteveneensin dierichting.Blijkbaarmaaktdedichteresonderscheid
tussenhaargewoneburgerlijkenaam en dat,watzijnoemt'ms'ndiepste
nddm J D e elementen uit.
de tekst die deeluitm aken van hetnaam motief

(dusook dewerkwoordennoemen en heten)dragen alledeconnotatie
van 'diepste naam'.A1serin rg14 staatênoem w#',dan bedoelt de
dichtereigenlijk énoem w# J# m#n die?ste naam',- in rg17brengtze
dattrouwensvoorallezekerheidookonderwoorden !Natuurlijlcdraagt
ook éwilik beten'diezelfde connotatie.En daar 'beten'hier heel wat
meer betekent dan het slechtsoppew lakkige dragen van een naam,is

hetlogisch datNeeltje hierbewustkiestvoor afwijkend taalgebmik:
hetin normalesituatiesgebmikelijkecomplementvan heten,hetpredikaatsnom en,doethiernietterzake,en daarom kan hetgerustweggelaten

worden.Zo geeftNeeltje hetnaammotiefop syntaktischewijzeverder
inhoud en ik meen dat ditterecht een poëtische vondstgenoemd mag

worden.Maatjesinterpretatie daarentegen,met'JG/Fwieik Iiejbeb'als
Predikaat,isvolgensmijjuiststrijdig metdekern van hetnaammotief
voor de 'ik'doet het er niet toe boe ze heet en boe m en haar noem t

(- ookhetwerkwoord noemen wordtin rg14 d/m
50 Zie FRANK c.MAATJE,E.A., 1976,p.246.
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Hiermee zijn we aanbeland bijhetY eede punt,waarop ik M aatje
meen temoeten bekritiseren :de kwestie van hetverband daterin deze

tekstzou zijn tussen accentuering en de topic-commentrelaties.M aatje
baseertzich in zijn betoog op bevindingen van Kraak,diein zijn artikel
over êzinsaccent en syntaxis'52 laat zien dat in zinnen vaak het hoofd-

accentligtop elementen diecommentzijn.Deproblemen o'
ntstaan hier
opnieuw,doordatMaatjeerteweinigrekeningmeehoudtdatdeaccentuering in teksten heelwatcomplexerligtdan in conteksmeelongebonden

zinnen.Ook Kraak geefttrouwensin zijn artikelalaan dathetdragen
van hoofdaccent som s andere oorzaken heeft:in gevallen m et 'contras-

tiejaccent'53zou een topicbijv.bestin zinsprominentepositie ktmnen
voorkom en.
In ons gedicht zou hethoofdaccent0P I
liejbeb'inderdaad a1s een
contrastief accent gelezen kunnen worden.Een moeilijkheid daarbijis

datdetekenhangervan 'Zo/rwieikIiejbeb'slechtsimplicietin detekst
aanwezig is.Doormiddelvan datcontrastief accentwilNeeltje dan
totuitdrukking brengen datervoorhaareen grote tegenstelling bestaat
tussen hetheten voorm ensen,die ze liefheeft,en hetheten vooranderen,
die ze niet liefheeft.V oor.
de laatsten draagt ze we1een naam ,maar dat

kan nooithaarêdiepste r,,w'zijn.Zelfshetfeitdattz//rwieik Iiejbeb'in de laatsteregelin inversiepositie staat,kan ala1seen voldoende
verklaring voor hetgeplaatste hoofdaccent gezien worden.

Een vasthouden aan een zinsprominentIliejbeb'hoeftoverigensniet
te betekenen datêbeten'dusnietzwaargeaccenmeerd kan zijn.In het
bovengenoemdeartikelvan Kraak kan men lezen dathetsomsin enkelvoudige zi
nnen almoeilijkkan zijn vasttestellen waarhethoofdaccent
ligt. H et bepalen van hethoofdaccentin samengestelde zinnen is nog
een graad moeili
jker,wanteen samengesteldezin kan vaak een aantal,
onderling hiërarchisch #eordende topic-commentrelaties bevatten 54*

Kraak beperktzich in zijn artikeldan ook wijselijk totdeeA elvoudige
zin,maarMaatjeheeftdepech dathijtemaken heeftmeteen samengesteldezin.Hijverzuimtechtervolledig nategaan watdeconsequentieshiervan zijn voorhetbepalen van topic en commenten vx '
rhet
bepalen van hethoofdaccent.
52 A.

KRAAK :Zinsaccent en syntaxis, in :Studia Neerlandica,4, 1970,p.41-62.

53 KRAAK spreekt van contrastief accenta1s hetbenadmkte morfeem in oppositie staat

tot een aantalgeïmpliceerde alternatieven.Zie p.45.

54 Het probleem wordtaan de orde gesteld in F.DANEI,1974,p. 114.

Zie ook: l
a.SGAI-L E.A.: Topic, focus and generative semantics, Kronberg 1975, p.

151-156.
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Vewolgens zullen de verbanden tussen accenmering en equivalentie
naderbekeken moeten worden.De volgende regelsuiteen gedichtvan

J.C.Bloem 55mogen ditillustreren:
* *** *@

Altijd november,altijd rege'
n
Altijd ditlegehart,altijd.

De viervoudigeherhaling van hetwoord altijd (equivalentie) vemorzaakt een toenem ende accentuering van dat woord. D oor de herhaling

ontstaat er een soort climax.Iets dergelijksisook hetgevalbij het
naammotiefuitonsgedicht.Devoortdurend herhaalderoep om genoemd

teworden vindtzijn absolutehoogtepuntin dewoorden êwilik beten'.
Om die reden is een zware accenm ering van 'heten'oo'
k al niet uitgesloten.

Totbesluitzou ik nog een korte kanttekening willen maken bijde
wijze,waarop M aatjehetbegrip deviatie hanteert.M aatje beweerttot

tweemaaltoedaterbijdedoorhem gekoze'
ninterpretatie (metCZ//F
wieikIiejbeb'alspredikaat)geen sprakeisvanafwijkendtaalgebmik.
A1sMaatje gelijk heeft,betekentdat,datovertdeding van een strikte
subcategorisatieregelwe1afwijkendmagheten,maarovertreding vaneen
selectieregelniet56.Deconsequentie hiervan isdateen 2in a1sêde bloem
verjtdedeurmeteen èwast'weliswaaropvallend,maarnietafwijkend
*

*

*

1s.BijMaatlesmterpretatiewordtnamelijkzo'n selectieregelovertreden,
wanthetwerkwoord 'heten',gekoppeld aan een subjectmetde eigenschap

(+ menselijk) laatlazz!4nietallesa1spredikaattoe.Alleen
elenaentennnethetfeature(+ menselijkeeigennaam)kunne'
n hiervoor
normaalgesproken in aanmerking komen.Maatjesvoorbeeld,waarin hij
oppert dat een herberg êin bet misverstand'kan heten,gaat dan ook

mank,wantbijhetgeven van namen a'
an herbergen betrachten weheel
andererestrictiesdan bijhetgeven van namen aan mensen.Een eigennaam in devorm van een voorzetselgroep doet,z'
elfsindien ereen enkel

uitzonderlijk voorbeeld tebedenken zou zijn,behoodijk deviantaan.
Ditallesnoop'
tmijnsinzienstotdeconclusiedatMaatjesinterpretatie
van de slotregel,linguïstisch gezien,minder voor de hand ligt dan de
interpretatie,die demeeste lezersuithetreceptieverslag intuïtiefkiezen.
A.P.Braxkhuismeldtin een o'
nlangsverschenen reactie57op de artike55 J.c.BLOEM :Verzameldegedickten,Amsterdam 19755,p.131.(Novemberj.

56 Uitleg van de zgn. strikte subcategorisatieregel en de selectieregel kan men vinden
in M.c.vAN DEN TooRx :Nederlandse Grammatica, p.78-79, 1975.
57 a.

v.BltaaKlluls:Neeltje Maria Min leest voor,in: Wie veel Ieest âe:# veelte

verantwoorden ,
. opstellen over filologie en historische letterkunde aangeboden aan prof.
dt.F.Lulofs.Groningen, 1980,p.258-261.
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1en van M aatje dat Neeltje Maria Min bij een voordrachtvan haar
gedichtin een VpRo-programma zonder twijfelhetaccentop éheten'
heeftgelegd.Omdathijverderin hetvoetspoorvan Maatjeblijft,trekt
ook hijdeconclusiedathetgedicht,op die maniergelezen,triviaalis.
Neeltje M aria Min en de lezers,die haar werk waarderen,hebben
volgens Braakhuis natuurlijk welhetrecht om triviaalte zijn,maar
ietsdergelijkskan men toch echtnietverwachten van iemand,diekiest

voor(citaat),,onderlingediscussieo? basisvan(deautonomievan)bet
>erJ''! Voorstanders van een zinsprominent 'heten' worden volgens

Braakhuisgekenmerktdoo'
rhetuitblijvenvanverslaggeving en reflectie.
Deonjuistheidvandezestelling ismethetvoorgppnde,dachtik,afdoende aangetoond.

6.Depragw/zjlcâestruktuurw= 'Z/orwieik liejbeb,wi1ik beten'
In de voorgaande paragraaf heb ik me uitdrtzkkeli
jk beperkt tot opm erkingen m.b.t.de lokutie van de tekst.Daarwerd ook duidelijk dat
delokutievan dezetekstnauwelijksblij'
k geeftvan enigelineairiteitin
de ordening van hettaalmateriaal.Toch wektNeeltjeM aria Min door
de verdeling van de tekstin drie strofen de indrlzk datde opeenvolging

niethelemaalvrijblijvend is.W e zullen hetillokutieve asped van de
tekstnaderonderde loep m oeten nem en om na te gaan o,
f erniettoch

een zekere mate van lineairiteitaanwijsbaar is,die verklaartwaarom
Neeltjejuistdezeen geen anderevolgordeaan detaaluitingenvanhaar
gedichtgegeven heeft.
Bestudering van hetillokutieve aspect van de teksthoudtin dat de
tekstbekeken wordta1staalbandeling.Een kader,waarbinnen detnnlhan-

delingen in depragmatiek beschreven kunnen worden,isdes?eecb-actstheorie,zoals die on> ikkeld isin hetwerk van Austin 58,Searle59 en
nader onderzxht dx r W underlich60.Uitgangspunt van deze theorie
isdataan iedere taaluiting een lokutief en een illokutief aspekt onderscheiden kan worden.
Ik za1trachten metbehulp van een eenvoudig voorbeeld hd begrip-

penpaar lokutief/illokutiefvoor de nietpragmatisch onderlegde lezer
58 J.1..ausrlx :How to Do Things witb I
D ZWJ,Oxford, 1962.

59 Joux R.SEARLE :Speecb Acts,Cambridge, 1969.Ook in vertaling : Taalhandelingen,

Utrecht/Antwerpen 1977.
60 Zie uTZ MAAS/DIETER WUNDERLICH :Prdgmdtih #ê2# îprdchliches SXJE4A
J,Frankfurt
am M ain, 19743.Verder ook : DIETER WUNDERLICH :StNdien Z&F Sprechéttbeorie, Frankfurtam Main, 1976.
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enigszinsteverduidelijken.Stelwehebben devolgendekortedialoog:
Jan :IkkonanAorgen even langs.
Piet:Ilatvind ik aardig.

Aan een mededeling als die van JD kunnen we een lokutief en een
illokutief aspect onderscheiden.Het lokutieve aspekt is gelegen 1
*1àde

inhoud van de doorJan gedane mededeling (hetfei
tdatJan morgen

even langs komt).S.J.Schmidt61spreektwat dit betreft OVer de

'M itteilungsabsicbt'van de zender.M ethetillokutieve aspektvan deze

mededeling bedoelen wedaarentegen detaalhandeling,dieJan doorhet
uiten van de zin verricht hijbeloojtiets.Schmidtnoemt'
datde IWirkungsabsicbt'van de zender.In het voorbeeld blijft het illokutieve
aspektimpliciet.Hethadook explicietaanwezig kunnen zijn a1serbijv.
gestaan had :

Jan:lk beloofdatitnaorgen even langskona.

Op dezewijzewordteen pragmatisch aspectgesennantiseerd.Pietskomnnentaar op de mededeling van Jan I
@Seigenlijk dubbelzinnig.Hijkan
@

n1.bedoelen :datle morgen Iangskomtvind ik aardig,maarook dat
je#,/beloojtvind ik aardig.In heteerste geval is er sprake van een
lokutieve comm entering, in het tweede geval van een illokutieve. In

bepaaldelpenvan taalgebmikssituaties(bijv.bijeen dialoog)kanhet
illokutiw e aspekt van de uiting veelnneer invloed uitoefenen OP hd

verloop van decommunicatie dan hetlokutieve aspect.Vaak zijn beide
typen com mentering m et elkaar vervlochten.
W underlich wi
jsterin een van zijn artikelen 62 op dat de ene taalhandeling som s uitde andere voortvloeit.In datverband kan men SPreken overzog.taalbandelingssequenties63.Somm ige taalgebm ikssituaties,

bijv.hetintewiew metzijn vasteopeenvolging van vragen en antwoorden,bezitten zelfseen illocutieve struktuur,die tamelijk onafhankelijk
isvan de wendingen binnen de lokutie.Hetfeitdateen vraag logischer-

wijzevoorafgaataan hetantwoord op dievraag illustreertdaterook
binnen detaalhandelingsequentiessprake kan zijn van lineairiteit.
Onze opmerking uit paragraaf 5 dat de lineairiteit van een tekst
samenhangtmet de topic-commentstrukmrering behoeftdus een kleine

aanpassing,aangezien ernu een tweedefactorbijgekomen is,dieeven61 s.

J.SCHMIDT :Texttheorie,M ûnchen,19762,p.165.

62DIETER WUNDERLICH : JXJ i51 J4J /JF ein #/FFCiX/.
? in: Spïechéttheorie Jd&d
Semantiek (uitgegeven door G.Grewendorf),Frankfurtam Main 1979,p.287 e.
v.
63 Zie ook :TEUN A.vAN DIJK :Ta4l en handelen, Muiderberg,1978,p.63 e.v.
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eens tot lineaire lezing van de tekst kan dwingen,n1.de aanwezigheid
van een taalhandelingssequentie.

Een mssenoplossing zou nog kunnen zijn de taalhandelingsseqtlenties
op te vatten als een speciaal type van pragmatische topic-commentrelaties. Hiertegen kan men evenwel het bezwaar opperen dat we in
zo'n gevaltemaken hebben '
metillokutieve comments.Posner sluitiets

dergelijks in zijn theorie uit,a1s hij steltdat de door hetcomment
gedragen informatieexplicie'
tgeformuleerd moetzijn en uitsluitend het
illokutieve aspektbewering mag dragen 64 Gerhard Goebelslaagterin

zijn analysevan depragmatischestruktuurvan een aantalgedichten van
Baudelaire65we1in een aantaltaalhandelingen uit een complexe taal-

handelingssequentiea1stransfrastischetopic-commentrelatiestebeschrijven,maarook hijb'
lijftzitten meteen restcategorievan taalhandelingsverbanden,die zich nietdaartoe leent.

Ditallesbrengtmijtotdeconclusie daterin teksten sprakekan zijn
van twee typen lineairiteit:delineairiteitten gevolgevan de topic-comm entrelatiesin delokutieen de lineairiteit,dievoortvloeituitdeaanw e-

zigheidvan taalhandelingssequentiesindeillokutie.Hetgelijktijdigwer-

kenmettransfrastischetopic-commentrelaties(opdewijzevanGoebel66)
en m et taalhandelingssequenties levert #rote Problem en op, aangezien

hetin sommige gevallen (waarvan hieronder een voorbeeld) uiterst
moeilijk isom uittemaken ofwemethetene ofhetandere te doen
hebben.Ik kiesdaarom bijmijnbeschrijving van depragmatischestruktuur van hetgedichtvoor hetwerken m ettaalhandelingssequenties,en

bewaar topic-commentrelaties uitsluitend voor het beschrijven van de
lineairiteitin de lokutie.
De aan hetbegin van deze paragraaf gestelde vraag naareen moge-

lijkelineairiteitin hetgedichtvan NeeltjeM aria M in kunnen we dus
ook andersstellenn1.a1s:Ishetmogelijktelatenziendathetgedichtin
pragmatisch opzichtgebouwd isa1seen duidelijketaalhandelingssequentie ?De voor iedereen meteen zichtbare wisselingen in illokutie geven

onsdehoop datietsdergelijksinderdaad mogelijk is.Ook hetfeitdat
hetgedichtgeschreven is a1s een m onoloog,in wezen nietsanders dan

een variantop dedialoog,kanmen zien a1seenvingerwijzing.
64 ROLAND POSNER :Theorie des Kommentierenh Frankfurt am M ain, 1972,p.44.
65 GERHARD GOEBEL : Bemerkungen zu Topic und Comment in einigen Gedichten

Baudelaires und zur pragmatischen Struktur poetischer Texte, in: Lili, Jgn. 4, 1974,
p.65-90.
66 GOEBEL komttottransfrastische topic-comr entrelaties door explicitering van de inhoud
van voorafgaande zinnen in de nieuwe zin.Dit kan gebeuren d.m.
v.verbindende woorden,

bijv.ve- ijzende bijwoorden.
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Het gedicht zet in met een dubbele constatering in rg1 1 en rgl 2.
Rg13 brengtde eerste wisseling in illokutie:hierwordt een vraag gesteld.De wisseling in illokutie tussen rgl2 en 5 kan men zien als een
logische taalhandelingsssequentie: constateringen ktmnen vragen oproepen.M en zou de verhoudingen tussen rgl 1 en 2 en rg1 5 evenwel

ookkunnen beschrijvenin termenvaneen transfrastischetopic-commentrelatie.Men zou namelijk kunnen lezen :
MiJ
'n moede'
rismijn naam vergeten
mijn kind weetnog niethoeik heet.
Hoemoetik me (in dergelijkeomstandiglaeden) geborgen weten ?

Invoeging van '1f1dergelijkeomstandigheden'laatzien datrg11 en 2
a1s topic van het in rg1 5.vervatte comment zouden kunnen gelden.
Aangezien rg13niethetillocutieveaspectbewering draagtisditevenwel

in strijd metde theorievan Posner.Hetisin deze situatiemoeilijk uit
temaken welkevan beidebeschrijvingswijzen demeestcorrecteis.W ij
kiezen,zoals afgesproken,voor de eerste.
W anneer we spreken over een taalhandelingssequentie,dan suggere-

ren wedaarmeedatbeidetaalhandelingen (dedubbeleconstateringen
devraag)nietzondermeerin volgordeverwisselbaarzijn.Deconstateringen en het zich daarin opdringende besef van de hopeloosheid van
de situatie,w aarin de 'ik'verkeert,leiden tothetstellen van devraag in
rg1 5.A1s de dichter de vraag vooropgesteld had en deze vervolgens
onderbouwd met beide constateringen, dan zou de eerste strofe veel

minderemotioneeloverkomen,dan zij nu doet.Gezien de emotionele
lading van de restvan hetgedicht lijkt de inductieve sequentie,die
Neeltjekiest,hierveelbeterop zijn plaatsdaneen eventueledeductieve.
H et ligt voor de hand dat de ontstane taalhandelingssequentie in
rg1 4 aangevuld gaat worden m et een mededeling,die in illocutief opzicht a1s antwoord aangeduid kan worden. H et is dan ook verrassend

datrgl4 t/m 7 een aantaltaaluitingen aanbiedt,meteen appelerend
illokutief aspect.Het totzeven maal toe herhalen van het appelgeeft

detaalhandeling van strofe tweezelfsde illokutie van smekend a??eI.

Ookdeemotioneleuitroep 'o'(rgl7)wijstin dierichting.Bijverdere

lezing van rg18 blijktdatoo'
k daargeen antwoord op de vraag van
rgl 3 komt.W illen we toch blijven spreken van een taalhandelingssequentie,dan zullen we hetsmekend appelvan rgl4 t/m 7 moeten
lezen a1s een in een vreemde vorm gegoten antwoord op de vraag van

rg13.Ditlaatstevaltinhoudelijkwe1hardtemaken,wanthetgaathier
o'
m een vraag naareen wijze,waarop de 'ik'geborgenheid kan vinden,
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e'
n doormiddelvan hetsteedsherhaalde appelmeentde 'ik'iemand te
kllnnen vinden,die haar die geborgenheid kan geven.De dichter geeft
geen antwoord op de vraag,maardoeteen antwoord.A1santwoord op
devraag van rg15 kunnen de vierappelerende regelsdan ook nietaan
rgl 3 voorafgaan.

Blijftonsnog overteverklaren waarom deslotregeleen noodzakelijk
en afsluitend elem entvorm tvan deze taalhandelingssequentie.D e dichter za1 beseft hebben dat het doen opvolgen van de vraag door een
smekend appel een illokutieve wending is,die een nadere toelichting
behoeft.De slotregel draagtdan oek hetillokutieve aspect toelicbting

(verklaring)enhersteltopdiewijzedecoherentievandetaalhmdelingssequentie a1sgeheel.
Sa envattend kunnen we dus zeggen datde pragmatische struktuur
VAn het gedicht uitgem aakt wordt door een vi
ertal logisch op elkaar
volgende taalhandelingen een dubbel
econstatering (1) mondtuitin

een em otionele vr
2
aa
ewi
anjtswoordmeteenzevenaa
papgel('
()
5.
),Di
de
atvnro
og
dzwo
akerldijtkb
er
voudig sm ekend
toegelicht m oet worden door m iddel VAn een verklarende bewering (4).De onderl
inge
volgorde Van deze taalhandeli
ngen kan niet #ewijzigd Nzorden.De
volgorde Van elementen binnen efn der genoemde taalhandelingen

daarentegen is veel minder dwingend : constatering 11 van de eerste
taalhandeling had bestvooraf Gznnen gaan aan constatering 1.

Sittard,juli1980
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JAN DELSING

EEN KORT AN TW O ORD AA N D ELSIN G

Delsing heefternstige bezwaren tegen hetlinguïstisch kader,vanwaar-

uit,volgenshem,onze beide artikelen zijn geschreven.Ook ishijhet
o'
neensmetde interpretatie van NeeltjeM aria Minsgedichtwaarvoor
wijuiteindelijk kiezen.
Zijn ideeën overdatlinguïstisch kaderbemsten grotendeelsop slecht
lezen.Om onsmaartotéén centraalptmttebeperken wijzouden zijn
uitgegaan van een ,,poetic competence'' Hettegendeel iswaar.Litera-

tuu- etenschap isvolgensonse'
en ,,performance''-theorie (vgl.SdL 18
(1976),blz.232 en 25j).In dederde druk van hetboek Literatuurwetenscba?,naarwelkedruk Delsing,zonderverdereplaatsaanduiding,
verwijst, wordt evenmin een ,,poetic competence'' gepostuleerd. De
opmerking datonze heleinterpretatie stetmtop de bepaling van ,,topic''
en ,,comment''doetgeen recht aan ons standpunt,- zekerniet aan de
voorzichtiger formulering daarvan in het tweede artikel.W atD elsing

onsop ditpuntaanwrijftzou,a1shetjuistwas,ooknogalvreemd zijn,
aangezien wij er,andersdan hij,nletvanuitgaan dateen teksteen
linguïstische entiteitis.Analysevan ,,topic''en ,,comment''alléén lijkt
ons.dan ook een alte smallebasisvooreen theorieovertaaluitingen.
Een adequaat linguïstisch kader levert volgens Delsing de tekst-

linguïstiek.Merkwaardig genoeg stapthij echterwe1van tijd to'
ttijd
in een ander kader.Bijvoorbeeld in datvan de stmcturalistische linguïstiek van Jakobson,die y,metzijn axioma over de werking van de
m ëtische functie (heeft) geattendeerd op de voor poëtische teksten
kenmerkende vorm van deviatie.'' A Jè1 een verbazingwekkende interpretatie van ditbekende axioma,overigens

Ook alsDelsing zijn interpretatievan hetgedichtgeeft,moeten de
lezers m et hem enige m alen het tekstlinguïstisch kader verlaten om zich
dx r psychologismen te laten leiden.Een kleineproeve.H eten betekent

volgens Delsing ,,heel wat meer (...q dan hetslKhts oppervlakkige
dragen van een naam'' Daarom ishetnaarzijn mening ,,logisch dat
Neeltjehierbewustkiestvoorafwijkend taalgebruik'' (cursivering
VM OnS).
Vanuitzijn tekstlinguïstisch kaderonderscheidtDelsing voortsenkele
illocutieve aspecten aan Neeltje M aria Mins gedicht.Er wordt een
vraag gesteld in r.3.Hierop za1 een antwoord moeten volgen,maar
niet in r. 8,overeenkomstig D elsings stellingen, o'
m dat de dichteres

daarimmers bewustheeftgekozen voor afwijkend taalgebmik,d.w.z.
voorbeten zondercom plem ent.D aarom m oeten we r.4-7,de strofe die

trouwens(xk)hetillocutieve aspectvan het smekend appèl''draagt,
zö zien,dat ,,de di
chter''(sic!)hiernieteenantwoord #eeft,m aar een
antwoord doet''. Echt een taalhandeling, dus

V olgens D elsing,die

zijn tekstlinguïstisch kaderverlaat,za1ook Neeltje Maria
Min ,nbesejthebben dat het doen opvolgen van de vraag door een
nu W eer even

smekend appèl een illocutieve wending is, die een nadere toelichting

behoeft''(cursiveringvanons).Vandaardus,datzijeenslotregelheeft
geschreven,diegeen anYoord is(ofmàgzijnvanenthousiastelezers,
a1sDelsing,dieandershet,,poëtische''verloren zien gaan),maar,,het
illocutieve aspect van toelichting'' draagt.Hoe wij deze toelichting
m oeten opvatten,hoe deze ,,de coherentie van de taalhandelingssequen-

tie a1sgeheel''herstelt,daarover bewaartDelsing hetstilzwijgen.
Totslot watvooronseen vraag w as,n1.,,van structuuranalyse naar

interpretatie,ofandersom ?'' isvoorDelsing kennelijk een weet.Kies
gewoon een adequaat linguïstisch kader,en de oplossing/interpretatie
volgt vanzelf.Alleen,voor die oplossing hebben en hadden wij dat
kader nietnodig.Een tekstlinguïstiek à la Delsing is dusoverbodig in
de beuristiscbe fase, - in de acbteuf-verklarende fase schiet ze o.i.
tekort.
FRANK C.MM TJE - JAN ROUKEMA

Prof.Dr.F.C.Maatjeoverleed op 30 okt.1981 (Red.).
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D E V IER ELEM EN TEN
IN LU CEBERT S GED ICH TEN :
D E EX ISTEN T IELE KR IN GLO OP

Inleiding

Lucehert,dey,Keizerdervijftigers'',staatvooralbekend a1seen bedreven
woordvirtuoos.

Zijn poëtisch werk levertin dat opzicht heel wat stof aan de op
taalspitsvondigheden beluste lezer.Luceberts vakmanschap is een esthetisch-ethisch antwoord op de eisen,die de naoorlogse kunst heeft gesteld.Eén van '
de slagwoorden in verband hiermee iswellichthetbegrip
:1experiment''. Het komt voor a1s één van de voornaamste middelen
-

zo niethetvoornaamste waardoorde scheppingsdriftzich vrijkan

uitleven.

Or OnS een Wereld WAarin de
De experimentele dichter ontvouw t VO'
traditionele rollen worden omgekeerd en verruimd, in een grenzeloos
universum,gebouwd op de puinhopen van een afbrokkelend verleden.
H et gedicht doet zich voortaan voor a1s een open taalruimte,die niet
meer enkel hetprivé-eigendom is van de schrijver,maar de speelttlin
waartoe ook de lezer toegang wordtverschaft.

De zgn.,ypersona poetica''is dan ook op te vatten a1s een bijna
universele,d.w.z.alomvattende scheppingsinstantie.De schrijver heeft
zijn alleenheerschappijvoor de lezer opengesteld.Hetdichten is een
liefdedaad,waardoorde scheppende hand één wordtmethetscheppen-

deoog:,,eenliedeenwindvanvzoordenj deliefdeiswind''(101)'.
Van dit,,paren''wordthetgedichtgeboren.decirkeldermogelijkheden
verkrijgtgestaltein hetwoord,om uittedijen totdemakrokosmosvan

hetgedicht,o,
f in te krimpen totde mikrokosmos van letter en klank.
H etkunstwerk verondersteltnietm eeréén enkeldoor de kunstenaar
opgedrongen betekenisgehalte;hetisaanknopingspunten uitgangspunt,
1 De door ons,geraadpleegde Mitie is die bezorgd door s. VINKENOOG, onder de titel

u cebert. 1948-1963,gedichten.A'dnm.De Bezige Bij,Literaire Reuzenpxket 84, 1966.
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tegelijkertijd :het gedichtis scheppende schepping,,,forma agens''2:
hetgedichteen onzichtbare roman

begonnen voordathetisbegonnen (225)
uitvertrouwdevorm ontvouwtzich vreemdevorm (2jj)
H etkunstwerk fungeert o.m .a1seen anonieme en uiteraard enigm atische vertelinstantie.Uit die doolhof van schimmen en perspectieven

raaktmennietmoeitelooswijs,vooraldoordatnietalleenhetgeschapene

a1s raadselachtig voorkomt.Ook Lucebert, ,,een ouAar'' (164) in
,,p
oppenpak'' (88),laat zich niet zonder omwegen veroveren:zijn
talrijke vermommingen zijn slechts momentopnamen van een steeds

vluchtendevorm.Hijdie,,meesterschap geeftaan deonmacht''(191)
isdenietteachterhalen Proteus,diein hetw oord deidealemetam orfose
heeftgevonden.

Het is,bijgevolg,de weg van het poëtisch idioom,die wijwillen
volgen om de innerlijkewereld van de dichter binnen te treden,daar
de bouwsteen van hetgedichtook de sleutelistotde existentiële b'
oodzi
J
'
n
a
a
nge
we
z
e
n
op
z
e
l
f
o
pe
nba
r
i
ng
v
a
n
Ta
a
l
,
ma
a
r
taal
schap.W ij
zelf is aangewezen op zelfopenbari
ng van zijn''3*
H et werk van Lucebert ontpopt zich als een dialectische eenheid,
gegroeid uit de dynamische wisselwerking tussen pool en tegenpool,

waarbijhetschijnbaarverbroken evenwichtsteedsweerwordthersteld
door een onderliggende drang totsynthese in de smelo oesvan deze
alchem ist vervloeien wit en zwart,leven en dood.

Hetdichten staatbijhem gelijk meteen demiurgimh spelwaarbijde
spelerzijnexistentiewaarmaakt,maarnooitdefinitiefvastlegt.Luceberts
gedichten zijn gegroeid uithetblindelingszoeken van hetiknaarzichzelf.Zijzijn toteen vorm van existentiële alchemiegeworden.
De meeste zijn doo- even metarchetypixh geworden grondstoffen
a1s lucht,water en vuur.De vier elementen houden verband met de

lichamelijkeinslag4van deze poëzie hetwoord ishiernietenkeleen
voortbrengselvan de geest,hetisook sublimatie van een gebaar.
D e dualiteitvan geesten stofiszelfs één van de voornaamstevraag-

stukken,die Luceberts scheppingsdrifthebben gevoed.Bij hem is de
2E.Panowsky onderscheidt de vormende vorm van de gevormde vorm (E.PANOWSKY,
in Idea,Ein Beitrag ztzrBegriffsgeschichte derëlteren Kunsttheorie.Berlijn,Br.Hessling,
19602 (ReeksStudien der Bibliothek W arburg,Herausgabe v.Fr.Saxl,66-67).
3 A. PHI
LIPPOT-RENIERS,in:A14ror4,jg.4,nr.15y1979,P.7.
4 Een meer uitgediepte studie van deze problematiek vindt men in BREMS, H.,Lichame/#JâeJ# in deexperimentelepoëzie,Hasselt,Heideland-orbis,N.
V.,1976.Verderverwijzen
wijnaar het hoofdstuk ,,De lichamelijkheid''op pp.68-81 van onze licentieverhandeling
(De'
p/gz/e van Lucebert,een zeem:ide mond van W/erivieren,ULB,1978).
'
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woordkunstuitgegroeid tot een vorm van existentiële filosofie.Zij is
zelfovergave en zelfontdekking.

De vierelementen:degewaden van de mysticus

en mijn mytstiek ishetbedorven voer
van leugen waarmee de deugd zich
uitziekt.''

t,yschoolderpoëzie'',A?ocriej,p.4j)
De dichter stort zich in een bodemloze diepte van beelden,op zoek
naarhetonnoembare,hetonpeilbare.Hetlyrischewoord leidtinderdaad
totinzicht:de ,,tochtnaar binnen''5,de ,,afdaling van de gedachte in
de diepte''6 beantwoorden aan een fundamentele Sehnsucht:een oneindig ,,verlangen naar verlangen''6.D e betrachting van het onm oge-

lijke;hetzichtbaarmaken van hetonzichtbare is de bron waamit,
de
nodige energie wordtgeputom steedsopnieuw hetstilzwijgen van de
onmachtte laten spreken,in een verlossend stamelen :

ja omdatik leeg ben en gewassen en denk
a1seen meslpn kM den of druiventros

worden mijn ogen n/ndachtig een mond
dieheldernxmtwatdonkeropkomt.(215)

HijdiedoorDiotimato'
tdichterwerduitgeroepen (47),moetindez'
e
pruilendetijd''(47),met,rdestem van demeester''(218)zijn ,,uitdagend antiek lied''(276) dewereld inzenden:
,,

(...) namen nœmthijantieke en nieuwe
(...)
Nnmen alsbaom taro rotatora mix fix.(165)
H et noem en is tot uitdiepende uitdaging gegroeid. Het gedicht is.
a.h.w.bezwering van de stilte,in een sierli
jke dodendans;hetklankbeeld is de sleuteltotde poorten van hetik.De woorden werpen een
verhelderend licht op de donkere gebieden van het onderbewustzi
jn;

zij zijn het ,,bedorven Voer'',waarmee de gnosticus zijn drang naar
hogerbewustzijn voedt.
5 w ijverwijzen naar hetgelijknamig artikelvan J.wEISGERBER,verschenen in:T#dsch6riAftvan de FUA,2de jg.,nr.1,1960,Pp.57-77.
. P
HILIPPOT-RENIERS'omschrilving van hd begrip yymelancholie''in:Aurora, jg.4,
nr. 1j,1979,p.19 en P.5>.
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BijLucebertheefthetspreken de waarde van een hiëratisch gebaar
gekregen,een zelfopoffering :slechts door een ascetische houding kan
om de kern van de dingen heen w orden gecirkeld :
den :datvierde zien malrzonder

uitzicht- inzichtalleen - (...) (186)

Uitdeze j,attitude extatique d'effacement de soi-même''7 waarbijhet
ik zichzelf overschaduwt,wringthetnaakte woord zich 1os:

en een naam isuitzichtademend.(213)

Uneattitudeconsciente (...) à l'approche du monde du mystère''7.
De dichterzoekt,,jmethetbeginselder danskunst''(215),naarhet
,,

primitieve verbum.

In,,geheimegebaren''(215)danstdeverbeeldingmethetbrein:,,het
hxfdisdewrijfpaal''(213)vandedroom.Daarom ,,leeft''detucht
zich vaak ,,uit''in hetbeoefenen van een grillige ,,,FJ combinatoria''

een strategische,,psychomania''.(245)

Hetdichterschap ontwikkeltzich vanuiteen formeleinitiatie,waarbij
gegerepen wordtnaar de ,,occulte''zijde van hetbestaande.Luceberts
mytstieke melancholie isim mers deze ,,doffe vorm van extase,waar niet

deinfluxvanhetgoddelijkewordtontvangen,maarwe1hetgeheim van
een tussenrijk (zichtbaar-onzichtbaar)wordtbedoeld''9.De,,steengeboren engel'',Lucebert-Lucifer,isdemediatorvan dittussenrijk.
Vandaar de fundamentele tweespalt in het wezen van zijn poëzie,
w aarin het weigeren zich te incarneren afwisselt rnet de w i1 om in de
schelp van hetwoord te kruipen.
E1k uitzichtgaatdaarbij echternietverloren:hetgedicht staat op
een kier:hetwoord is genese ;de dichter een Godheid in wording.

DatdeBijbelmeerdaneensom dehoekkomtglurenheeft,bijgevolg,
niets verbazingwekkends. N aast w-elbekende figuren a1s l-ilitlz (69),
Absalon (19j),Belzebub (28j),().Jt.,treden er nieuweOP.Opir (111),

Hassal(111),l4ikkinx(111),Simbad (66)zijn bewonersvaneen schimmenrijk,,,hetektoplastisch paleis''(270),opgetrokken op de grondvestenvaneenineenstortendBabylon (59):,,allesmoetwordenschoongemaakt,heelschoon''(217),indewoestijnvan Sinen Meriba(204).
7 E.

MOLLER,in :Histoirede Ia mystique juive,Paris,Petite Bibliothèque Payot,1976,
8E.M'
ûller spreekt i.
v.
m. het Sepher Yetsira (het talmudisch vormselboek) van een
mystique pratigue des lettres'',waaronder het ,ynotarikon'':hd door Lucebert zo vaak
geb
ruikteacrostlchon (cf.op.cit.,p.41).
9A
p.46.

.

200

PHILIPPOT-RENIERS,op.cit.
,p.3j.

Er moet worden teruggegrepen naar een pre-adamisch landschap, geschilderd metaardeen lucht,wateren vuur:deelementaire kleuren van
Lucebertspalet.
1.Aarde en Iucht

Eerstdoor de vergankelijkheid van de aarde is de mens zich bewust
geworden van eigen beperktheid in tijd en ruimte.Gaea heeft haar
kinderen in het leven ,,geworpen''om ze daarna opnieuw bloeddorstig

op te zwelgen deze ,,meesterlijk gebeeldhouwde''(10j) Venus met
gevaarlijkelippen''(102)liethaarkroost,,opvliegen''(138)uithaar
bitteresuikerbergen''(158),om hetlaterinhaarhart,een,,zilverblanke
krater''(226),teversmoren.
Zij ishetconcreet geworden sterfelijkheidsprincipe,de zeliewuste
dood,tevensslachtoffervan een onbegrijpelijk 1ot:
een larve een smalmannekemoe isde > chtige aarde
geblazen van rechts geblazen van links op de rtzg
e'
n in de buik geblazen wordtde aarde
vierkalkblanke ezelstrappen en balken tegen de aarde

(...)
eengeblakerd blek ofeen torverdwazd in een zak.(189)

En beul:zijisdestofwaarin deziel,eengevleugeld dier,klem zit:'
lang lang zalik hierwonen

(...)
in witte netten mjn vleuglen en klauwen liggen.(172)

Deverheffing uitdematerie,hetstrevennaarbevrijding uitdeperken
van hetmimtelijk en historisch zijn,deoverwinning van de menselijke
eindigheid trachthetik te verwezenlijken door de verovering van het
chaotische,hetbeweeglijkenmorfismevan delucht.Demens,een engel
in ballingschap,heeftin de tuin van deaardewortelsgeschoten.Slechts
zijn ogen ,,verslinden deleegte''(172);enkelde gedachte kan haar
vlerken uitstrekken : het lichaam kan alleen wanhopig hunkeren naaf
volkom en afscheuring van deaarde.Onze l
oggeon.
derdelen''(3'
2j)

zitten in haar ,,ondragelijk vlees''(181)bedolven.Enkeldegeestverpulvertin hetabsoluteen kniptdenavelstreng door.
De gevalle'
n engelmoetboeten voor een fundamentele schuld waar-

van hem bovendien deoorzaak verzwegen blijft:,,(...)'la substance
(...)entombant,dansl'instantmêmedesachutedevientpluspesante,
plus lourde,plusfautive.Cette chute vivante,c'estcelle dontnouspor201

tons en nousmêmes la cause,la responsabilité,dans une psychologie

complexe de l'être déchu''10@
D e verticale mens is alleen, en blootgesteld aan een vervaarli
jke

macht.Hijisnaaktuithetparadijsverjaagd,en dwaaltrond,op zoek

naar een tehuis,naar een kosm os''11@

DegedichtenuitapocriejendeanaljabetiscbezCzww (19j2)zijnheel

en al doordrongen van dit ,,zoeken naar een tehuis''.Een existentieel

bewoonbare ruimte schijnt de dichter uiteindelijk gevonden te hebben

inhetevenwichttussen ,jafgrond''en ,,luchtmens''(van deajgrond en
deIucbtmens,19j9),zoalslaterduidelijlcnaarvorenkomtinvalvoor
vliegengod (19j9).
Hij,dielijdtondereen ,,nostalgieinexpiable delahauteur''12 weet
datdebenadering van hetlicht,d.w.z.hetherscheppen van de verloren
gedaante,een ascetische overgave,een naakte zelfopoffering veronder-

stelt.Toch trektde ,,discipel''van hetNiets(185) debergen in om
daar,evenalsZarathustra,de,,ijlte van dehoogte''tetrotseren metde
zelfvoldaanheid van hetspelendekind.Lucebert':verkondigtbovendien
dat ,,de zw aarte het zwevende voedt in de danser die eens het vallen

aanvaardde''(194).
Stijgen en dalen,vliegen en kruipen zijn de twee facetten van eenzelfde werkelijkheid;het zijn ,,deux mouvements contraires engrenés
l'un sur l'autre, nécessaires l'un à l'autre''14@V an dit m anicheïsm e is

denaenshetprototypische voortbrengsel hijis,,1eplusfortdestraits
d'union de la terre et de l'air'') )>deux m atières en un seul acte''15

destenenofvloeibareengel''(76).
Bijgevolg ligtvx rhem de innerlijke mstin de serene aanvaarding
van zijn dualisme:
onderde wolken vogelsvaren
onder golven vliegen vissen

maardaartussenrustdevisser (,yvisservan mlp'an''p.194,
wij cursiveren)
10 G. BACELARD :L'air et 1
es songes,Paris,Libr.Corti, 1976,p.127.
11 PROF. DR. L.FLAM : Zel
jtervreemding en >//z#G A'dam-A'pen,W ereldbibliotheek

N.
V .,1966,pp. 270-1.
12 G. BACHELARD,0P.cit.
,p.127.

13Een gelijkaardige opvattlng vindt men trouwens bij G. BtmssExs: ,,En wie zich
ééntnaal op de helling waagde/ heeftzichzelfyewogen /en li
chterdan destralen / zijn
eigen broosheid krom gebogen'' (,,W anhoop'',ln:French en andere Cancan, uit: Verzamelde Dichtbundels 1,Den Haag,Bert Bakker, 1970, p.287.
14 G@BACHELARD, op.cit.,p: 182.
15 id-,p. 127.
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Hijmag dan nog ,,bedroefd en gebogen''(16j)verstriktzitten i
n zijn

aardseboeien,,,daarbuiten bewaakt(hij) de ster door opstanding gezet''(216).

Het hybridisch karaktervan de mens dientbi
j Lucebertechter niet
opgevatte worden alseen tweezi
jdigemetamorfose,een tweespan :de
aardmens reikt met de hand de vleugelvan het luchtwezen,zodat de
lichtgeestzich uitde schaduw van hetdalza1verheffen :
en mensen metgloed van de aardgeest
dievertonen een zo'
n in hun schaduw
die zingen naakten dansend in de avonddzen

hun adem isrood en hoffelijk
zo-vrolijk bevrijden zijde luchtmens.(178)
Luchten aarde fungeren a1s tegenpolen in hetmagnetische veld waarbinnen het ik zichzelf zoekt, en probeert te definiëren door zelf de

wetten vanzijn bestaan testellen.Demensontdektzijn identiteitin de
opstand hetisdeexistentiële strijd,bepaald doorhetstreven van het
eindige naar het oneindige,van hetgeslotene naar het opene,van het
geleefd worden naarhet engagement.

Men zou echter een belangrijk facetvan Luceberts persoonlijkheid
over het hoofd zien,indien m en geen rekening hield met de louter
materiëleinwerkingvan beideelementen op dePsychevan dekunstenaar.

Lucebertisimmersook schilderen fotograaf.Nietalleen zijn oorvangt
alleindmkken op ook zijn blik staat scherp gespitst.Het trillen van
de luchtpartikelen wordt door de dichter geassocieerd m et een woorden-

vloed (,,noemen isluchtnemen en geven''(168)),terwijldedynamischesoepelheidvanhun bewegingen zijn prikkelbareverbeelding aanzet
tot de meest onverwachte beeldenreeksen16

detabakvormtmetderingvlgerzijn lippen
de tab/ mnnkteen ring van lippen
de tabA maA een ring van lucht

deblauweluchtisomringd metrx dblauwelippen (92);
en verder:
in de grote verre wolken
zitten mnnnzieke honden

alsdoorde Mme'
n dezon schijnt
zijn dehonden zonziekepœzen.(276)
16 vgl.BACHELARD,G.:,,L'air imaginaire est l'hormone quinous faitgrandir psychique-

ment''(cf.op.cit-,p.19).
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Slechtshetvormloze laatzich opvangen door dekronkelsvan de fanta-

sie:,,dewind isvolmaaktenwatvoortvluchtig isheerst''(169).Het
zijn trouwensdetomelozewervelingenvan dewind diein dedichterde
wil doen ontstaan om o,
p aarde ,,een kleine mooie ritselende revolutie

(aftedraaien)''(91).

Indien Luceberts OOg de droom schildert met lucht,boetseert zijn
geestdeintiemste beelden rechtstreeksm etaarde:
tegen de polsslag van hetsteen

kloptdegedachtevan dehand.(92)
Hetbewerken van de oermaterie wordtvereenzelvigd met het poëtisch
eide gevallen kent l-ucebert, de woordsm id, zichzelf
experiment. In b'

dealmachttoevan dedemiurg :hijiseen ,,homofabercosmique''17 de
schepper van een nieuwe woonruimte.Deze kan worden opgevat a1s

een literair ekwivalentvan hetplastische rijk dat de door Lucebert
bewonderde kunstenaars Brancusi en M oore hebben geopenbaard
robuste balalseen buste

(...)
wufte vlalgels
spelen metgewichtige stenen
een spelvan stem en stilte

(...)
drempelstussen luchten aarde (,,brancusi'' 95)
hd isdeaarde diedrijften roltdoorde mensen
hetis de lucht die zucht en blaast door de mensen
de mensen lir en traag als aarde

de mensen staan verheven aJslucht (,,mx'
re'',95)

W e hebben hier echter te doen met een wederzijdse invloed :de
primaire stofwordtgemetamorfoseerd doorhetdenkende subject,maar
zijkan op haarbeurtdepsychevan dedichtertotin de diepstelagen
doordringen.W ijhadden hetoverde onsmimige woekeringen van de
geest,diedoorhetluchtelementuithun hulsworden bevrijd.Bijnader
inzien blijktdatzijdoorhetaardseelementworden overkoepeld centrifugale en centripetale krachten werken elkaar voortdurend tegen.Het
opgaan in het N iets van het H eelal wisselt m eestal af met concentratie
op het ik,door zelfinkeer bereikt,metname de narcistische opsluiting
indeabsurdeenverstikkendesymmetrievan decirkel,waarbijbegin en

einde,,yfallieseautterale0''(102),samenvallen.
1T G. BACHELARD,oP.cit.yP. 198.
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Isheteen wonder dat in de ,,goudbevroren grond''van de aarde het
,)bedwelmend zaad der ont
binding''(203)wordtgezaaid?Demeeste

regressietoestanden zijn trouwens onmiddellijk herleidbaar tot de opvatting van de aarde als kosmische moederschoot,waarin het ik zijn
intrek neemtmetbeelden van afdaling ofvertering.Veelzeggend is in

ditverband een titelals,,maaltijd''(186),ofhetgebruikvan ruimte-

begrippen a1s de grot,de hut,de maag :evenveel oorden w aarin een
soort introspectieve zelfmoord wordtgepleegd 18'
als een heilige heilsoldaat

beerik weeronderdegrond van u mijn uitgezonden mond
maarknijp mezelfweervrij
en ben de spijsvertering rond.(49)
Uitde buik van hetN ietsdoemthetAlonverstoorbaarop :,,drie grote

vrouwenwordennudoordriegrotecristallenuitgespogen''(24j).
Elke vernietigingsdaad houdt,
de kiemcelvan een schepping in.Dit
is de fundamentele paradox van hetbestaan :de aarde houdt ons gevangen,doch enkel het ,,steengeboren''19 luchtwezen kan ,,de ruimte
van hetvolledige leven''metlichte voetbetreden.
II.Vuuren water

Hoezeerhetvuurdedichteraangrijpt,blijktreedsuitdekeuzevan zijn
pseudoniem :Lucehert,hij die het licht draagt;Lucifer,de gevallen
engel:deversplinterde figuurbijuitstek.
D eze Y ee-eenheid vindt haarOOrSPrOng in de fundam entele ambivalentievan hetvuur,een spelvan lichten doA er,onbewusteen rationeel
gecontroleerde driften,leven en dood.
Demeestvoor de hand liggendeoppositie iswellichtdie tussen licht

en donker.Te- ijlde nachtde eenheid tussen waarnemend subjed en
objectiwe werkelijkhei'
d metdonkerbloed aandikt,heefthetlichtvan
het bewustzijn de tegenovergestelde werking :hetontbindt,versnijdt,
en versnippert:

ik en dewereld wijzijn koud licht (82)
zwartwordtwakker
ik word wakker
als een tandeloze mist1ig ik

zinken vo1licht.(80)
18 G.Bachelard heefthetover een yynéantisation digestive''(cf.L4 terre et1esrêveries
du repos,Paris,Libr.J.Corti,1977,p.152.)
19Lucebert,,,1k trachtop poëtische wijze'',p.76.
20j

Ditinnerlijkeoog houdthetdenkende ik gevangen;hetligtals ,,een

somberehandvoordewereld''(131).
Slechts de naarbuiten gekeerde blik Fenadertde dingen wezenlijk
z'
e worden erdoor aangeraakt en opgeslorpt,als door een ,,vleesetende

kaleidoscoop''(299).Dekunstenaarisechterbegaafd meteen derde
oog:deverbeelding,,,een riviervan fotografie''(70),een ,,gekleurd
raam''(97),waarindewereldwordtgeschilderden gemetamorfoseerd.
Deze ,machine van gezichtsindrukken''(78)schepta.h.w.de werkelijkheid doorzetebestralen
in deijstijd waswilliam begonnen
dehand teler en op de duisternis

luidkeelsopus 18 schiep hij.(124)
W e hebben hier te doen met een oneindige weerkaatsing20: de
kosmos is een gigantische spiegel,of concreetgeworden geest,waamit

opnieuw lichtza1worden geboren :Narcissuskijkt,en wordtbijzijn
kijkenbekeken:
de boom hetbrood
de eenvoudige bm ggen en wolken sluiten

hem (dedichter)buitenmethunweerlxslicht.(180)
Tussen kunstenaaren schepping kom teen dubbele beweging totstand :

vandepsyche(hetnaarbinnengekeerdeoog)naardedingentoe,van
hetuiterlijkenaarhetinnerlijke.De afstand tussen lichten oog,oog
en dingen isdaarbijverdwenen :,,zijzijn elkaaren samen één''21:
dï wu bang en brqg en brandend
gleden ogen naar beneden
twee van voren een van achter

keken maijstrak aan
20 Dit doet o.m.denken aan Leibniz'monadenstelsel.De relatietussen subjed en object
werd bovendien ontleed door P.Van Ostaijen in zijn uiteenzetting over Campendonk:,,Le
pe
no
ti
redi
po
ur ph
qui
lemè
cne
ritico
is
cf
on
s'
ta
ic
tt
ue
ed
un
de voir,aperçoit,en même temps que
l
eis
sant
éno
bme
i
jecti
,l
eerefcarçéoen
r que son imagination vient d'accomplir.

11voitl'objetmultiplié parun objd de mlme espèce etqu'ilcrée lui-même;ilse voit
phénomène danslephénomène.Pourlui,le sujetestobjectifau même titre que lemonde
extérieur; en même temps, il ne peut d'autre part, oublier que ceux-ci sont au sens
kantien,subjectifs.Lesujetestdans1es objetscommel'obje'
tdansle sujet;ou plutôt1es
objets sont pour le sujet une façon de s'apercevoir.Plotin déjà a dit:l'âme n'est pas
danslemonde,maislemondeestdansl'âme (...).Lerôle desobjetsestd'êtrelemiroir
du moi''. (p.vAN OSTAIJEN, ,yHeinrich Campendonk'' in Verzameld JKZ
:FJ IV - Proza,
A'
pen,De Sikkel-Daamen N .
V . G.A.van Oorschot;
,s.d.,pp.136-137).
21 R A CORNETS DE GROOT, >>De daden van hetli
cht',in De open Ruimte,Den Haag,
Bert Bakker, Daamen N.V., 1977,pp.137-158.
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hetwaseen paard
hd werden dalen
hetwerden bergen

ik wasdaarbij.(78)

BijLucebertishetgedichtzelfeenoog,waarin hetenorme ,,alhambra
van dedroom''totplastischewerkelijkheidisgeworden.
Zoalswijhebben trachten aan tetonen,wordtaan hetlichteen ordenende functie toegekend :hetkan de chaos van de nachtverdringen,
zoalshet,,laaiende''woord hetverstand uithetslop derduisternis kan
helpen :
er laaitgeen taal
maar donker lichter vaart
datnog talloos is
dat nog taallx s praat

mijverstaik niet.(88)
De2ege van hetlicht iso'
ok die van hetapollinische over hetdionysi-

sche,van deratiooverdedierlijkeimpuls.Hetvuurwordtvergeestelijkt,
,,gedematerialiseerd''22,toteen analytische instantiediehetri
jkvan het
onderbewustzijn dreigtteverminken.
W ijwezen erop hoezeer Lucebertspoëzie herhaaldelijk zinspeeltop
de mythe van de erfzonde.De beeldspraak die uit het fundamentele

contrasttussen lichten donkergegroeid is,staatzondertwijfelin verband metdeze problematiek.De schaduw verwijstnaar de verstoffelijking van de geest;de valvan hetlichtnaarde onderwerping van
hetgoddelijke aan hetprofane,de on> ording van de engel tothet
mensdier:het luchtwezen is op aarde neergedaald om er yyvlees'' te

worden.Vuuren lichtzijn immersnauw aan elkaarve- ant.Zijzijn
verwisselbaargeworden :

witen lichtligtmijn geestop demp/n
alsmijn lijfop degoudschaalderzon.(62)

Doch deY eespaltvan stofen geestlooptbijLucebertdikwijlsuit
op deverlossing van de stofuitdeklem van degeest23.De verlichtende
keM isisin hetda1te vinden ;de dichter zalzich dus doorde gapende

muilvan deafgrond laten opzwelgen:uiteraardishij,evenals,,simbad
22Men vergelijke metG.BACHELARD :y,1e feu se dématérialise,il devient esprit'',in :
La23psRychanalysedu jeu,Paris,coll.I'
dées,Gallimard,1976,p.171.
. A.C
ORNETS DE GROOT heeft hethierover in zijn artikel ,,Domesdaybook (111)'',
in:Soma,24-25 (juni/juli),p.81.
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ofv
aneen
eenzeer
zeerwi
ttesschaduw
chaduw (127),
(127),of
ofv
aneen
eenoog
oogdat
datschaduschaduwen
reden
koud
wenwerpt
werpt(210)
(210)..Om
Omdezelf
dezelfddee r
eden kkunnen
unnen k
oud en
en warm
warmelkaar
elkaar
omvatten
:
de
dichter-tovenaar
„Orphuis"
zal
met
„koud
vuur"
omvatten:de dichter-tovenaar,,orphuis''za1met,,koud vuur''(189)
(189)
de
.
dewereld
wereldingrijpend
ingrijpendveranderen
veranderen.
Het
functie,
net
Hetschijnbaar
schijnbaarongerijmde
ongerijmdeverkrijgt
verkrijgthier
hiereen
eenbezwerende
bezwerende
functie,
net
a
l
s
of
e
e
n
s
oo
r
t
va
n
t
o
ve
r
k
r
a
c
ht
ui
t
gi
ng
va
n
de
ve
r
z
o
e
n
i
ng
de
r
ui
t
e
r
s
t
en
alsof een snort van toverkracht uitging van de verzoening der uitersten
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buitenissige wor
dtaaangewend
angewendals
a1stegengif
tegengif vvoor
oor de
de dood
dood :
het
wordt
tenzij ik aan de dood voorbijga en terugkeer ?
ve- erkveer
weerhet
hetwood
wouddedeoteaan
oceaanvan
vanzinloos
zinloosspeelgoed
speelgoed
verwerk
waarin ook
ook de
demeest
meesto
verwogendoodsgedachte
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overwogen
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met de blik van de hete sneeuwvlok die brandt in de yacht van de fakir . (282)

tenzijik aan dedoodvoorbijgaen temgkeer?

metdeblik van dehetesneeuwvlok diebrandtin devachtvan def/ir.(282)
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blijven branden als hij liefde meent. (69)
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Rilke aangehaald door

G.

BACHE ARD,

in :

a

psychanalyfe

du feu,

op, tit .,

Hetlichtsnijdta1seenbijl,doorpriemta1seennaald.Dedoorsijpelende
gloed van dezon ,,bevochtigt''delichamen,bevruchtze.De sluimerende

maneschijn straalt daarentegen metmoederlijke bescherming,en herinnertbovendien aan de'meerpassieve,latente seksualiteitvan devrouw :

grxtblank gezichtzonnigewind (...)
dealtoosbrandendkussendemarmerenvmchtvanjemond daa-lssen.
(,,maan''>216)

Dehele natuurisin haarmellcwitte lijk weggezonken,drijftstervend
mee op het watervlak ; in haar spiegelbeeld verwatert de zomer tot
herfst:
in hetwarme zome- ater staat de vrœ ge maan 25

ziedaarhetkoelelichnnm branden.(225)

In deopaalsteen ligtdemenselijkeonmachta1sverstard:
stilstnnn de zon en de maan

(...)
driestdedood wordtgedaan.(216)

Van dekuiseDiana-selenekrijgen wijslechtseen ontluisterd afschijnsel
te zien :

verlamde cupidx s huilende leunend tegen

een vdte maan = de temgweg.(171)

Zijverpersoonlijkthetkleinzielig gedoelen hetburgerlijk prozaïsme,
diekenmerkend zijn vooreen kleurloosbestaan:
de spekvette mnnn staatin de melkwitte stad

a1seen klontin depap-(319)
H et beteugeld vuur dat m et schuchtere vlam in reeds verkende #ebieden heerst,wordtdoor Lucebertonverbiddeli
jk gesmoord.Hij die,
evenals Adam,uithetsli
jk deraarde isgeboren,wil,evenalsPrometheus,hetoerlichtuitde hemelstelen om hetop aarde te brengen.
In een tomelooserotisch beleven worden de spranken der liefde door

hetsvateropgevangen :de vrouw doetin de man de oorspronkelijke
levensvonk opnieuw oplaaien.De man sterft,,bruisend''in haarwaterlichaam Weg,om echter ,,stromend''het leven binnen te vloeien
25 G. SACHELARD zi
etin dit beeld de neerslag van hd ,,complexe d'Ophélie'': ,,(i1)
peut monter jusqu'au niveau cosmique.11symbolise alors une union de la lune etdes

flots. 11 semble qu'un immense refld flottant donne une image de tout un monde qui
s'étiole et qui meurt'' in :L'eau et1es rêves,Paris, Corti, 1976,pp.119-120.
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ik leer haar armen draven
door een huid van huilen
bloemen van water rapen

ik leermijin haardoven
en stromendbovenkomen.(27)

Tijdenshet,,vmchtbaarspelen''(101)vanhetparen gaan degeliefden
op zoektochtin een diepzeevan verlangensom ,,in watereen vlinderte

vinden''(101).Onderdit,,witen donkerjagen''(101)vergroeien ze
toteen ,,obeliskvanregen''(13j).
H etwater fungeert a1s de stof,w aarin m an en vrouw htm individua-

liteiten chemisch oplossen totéén enkelbewustzijn :
onzidztbplrinmijn gezicht
maarin mijn gezicht
edbaarzijn je ogen
(...)
onze zachte stem iseen warme miker

fluisteren en zwijgen mien een etmaal
en zon en maan onszingend lichnnm.(15j)
Een dichter,die van grenzelozelandschappen houdt,die in hetwoord

de poëtische kim steedswi1verschuiven,kan enkelin gevaarlijke vaarwaterszeilen aan de stille engte van een vijver ontbreken de onverwachte bxhten,diezijn verbeelding kunnen bekoren.Devijver ishet
oog van de aarde,de ,,cycloop''waarin de zelfbespiegeling vervaagttot

een ,jsprakeloosstarennaardewijnwittebuikvandeduisternis''(114).
D e rivieris daarentegen een sx rtgeheimschrift,een vervorm d kristal-

glas,waarindewereldopzijn kopwordtgezet.Zijisdespiegel,waarin
een averechtsegenesisplaatsgrijpt
in derivieren drijftdehemel
meemetde aarde en de werelddelen
stromen naar elkaarop d* r de zeven

wereldzeeën - een processievan deprogressie.(508)
M eerdan hetvuur b
ezithetwater- en dan vooralde zee - een afN
schrikkende betoveringskracht:in dit monster ligt het leven naast de
dood te slapen.De zee isde reusachtige baarmoederwaarin de dichter

gelouterdwordt:hijzal,,weekgewordenmaarookdroog schoon koud /

van de onuitwisbare fosforescerende nerveuze wreedheid der diepzee''

(270),opstijgen.Hijheeftzich laten vergaan in de ,,purperstenige''
(270) glans,waarmee de ,,beweeglijkste aller moeders'' (27j) de
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nietige, uitgemergelde strandwandelaar''26 lokt.Hi
j heeft de uitdao
mda
t
,
,
l
'
a
ppe
l
de
l
'
e
a
u
r
é
c
l
a
me
en quelqtme sorte
ging aanvaard,juist
un don total,un don intim e''27@

Enkel hij die het woord dient,za1 zich uit de ,,spijkers''van de
m achteloosheid losrukken,en de,
,wassendenacht''(316)van hetland
verlaten om in o'
ervochtherboren te worden.,,De verdrinker''28 heeft

hetjuk van zijn uitzichtloosbestaan afgeworpen om

evenalsEliots

Phlebas the Phoenician 29 een zinvolle dood te beleven : ,,he casts
away bislife in orderproperly to live''30.
Luceberts Noach is echter geen held, maar een ,,bangerd md een

enormeregenjas'',dievluchtvooreenonbeduidende,,motregen''(316).
W atiservan de eens statige Bijbelfiguurovergebleven ? Slechtseen
m ens.

D x h alle ernst wordt niet opgegeven.De dompeling eist het over-

L ord gooien van alle overbodige gewaden,en wel,in de eerste plaats,

hetwegcijferen van hetlichaam.Eerstdaarnazullen de ,,in smidsvuur

gedompeldeogen''versmelten toteen,,klaterendaambeeld''(516):
onder deze omstm digheden mxt
een oprechtmensafstand doen

van zijn h=rhijverontreinigt
deluchtmetoverbodigebliksem.(518)
A ldusm oetdegeestzich uitde tentakelsvan de m aterie loswringen om

toteen ,,schitterend lichaam in delucht''(52j)o'
p tebloeien:Adam
staatopnieuw op de drempelvan hetverzonken Paradijs.
Besluit

In devoorafgaande beschouwingen hopen wijenigzinstehebben aangetoond datde manicheïstische kringloop van ,,vleesmens''en ,,engelgedaante''één van de voornaamste spillen van Luceberts pe tisch universum uitmaakt,en dit tot in de laatste bundels,met dien verstande
datde dichotomie van luchten aarde in hetlatere werk 31wordtomgezet
in de tegenstelling tussen vuur en water.
26 Vgl.hetgelijknamiggedicht,op p.275van deuitgave.
27 G. BACHELARD

yin U edu etXJ rêteh oP.Cit.,P. 221.

28 Men zou aan ditwoord een andere,meergezochte betekenis kunnen geven hijdie
ver-drinkt die het leven leegdrinkt tot op de bodem,die zijn daden tot het uiterste

dx rvoert.
29 Vgl.T.s.ELloT,,,The W aste Land''.
30 h. ALVAREZ,in The Savage GW , A study of Sui
cide,London,Penguin Books, 1979,
p.129.

31W ijbedoelen hiermee vnl.degedichten,diena 1959 verschenen.

D e fundam entele verdeeldheid die de zangerverscheurt,ispreciesde
gist waardoor zijn verbeelding steeds opnieuw zwelt, om een steeds
dichter gevlochten weefselte vormen.M en zou dan ook kunnen gewa#

gen van een soort innerlijke rust,gebouwd op hetlabiele evenwicht
vantegenstrijdigekrachten32,- ook alligtditmeerdan eensverborgen
achtercynischezelfspot,ofbittereironie Erasmus',,wijze dwaasheid''
(...) metmijn dwxsheid O een
mœtik mijaneen vernAaken en verbazen
schijnen de grootste dwaasvan alle dwazen
mijwanen dehxfdpersœ n van hetheelal
en datverkeerd becijferd meteen verdraaid gdal (26j)
'de dichter draagthetmombakkesder poëzie
op vastenavond alleen,breekt

%wœnsdag aan,isook ditfeestvx rbij'(278)

Inhet,,koudcircus''(88)vandewerelddraagtdedichterhetmasker
van hetanonieme wœ rd :

ditis mijn poppenpA
. .)

helemnnz
lstem.(88-9)

In hetraadselvan de letterzoektde sfinks devolleige vrijheid van
M ynona's ,,schöpferische Indifferenz'' M allarmés y,disparition élocu-

toire'';Bretons,,pointsuprême'' kortom,hetniet-betrokken zijn,a1s
de l'espritd'où la vie
toestandvanhogerb- ustzijn:,,nn certain Point,
etla mort,le réeletl'imaginaire,le passé etle futur,le commllnicable
etl'incommunicable cessent d'être perçus contradictoirement''33@

Zou Luceberterdan toch in geslaagd zijn de ,,% ze vliegengod''
althansgeestelijk .-ten va1te brengen ?Zou hijde existentiële cirkel
van ,,Sein und Zeit''doorbroken hebben ?De vraag ligtopen.
GISLEINE PEETERS

:2 vgl.Jean Roussd,die de barokkunst o.a.kenmerkt a1s zijnde bewogen door ,,1e

sentiment d'inapaisement, de continuelle remise en question des résultats obtenus, de
poursuitehaletante d'un pointd'équilibre toujoursdifféré,qui nous oblige à trouver notre
plaisir non pointdans le repos des forces enfin recueillies,mais dans cdte poursuite même,

danslemouvementmêlédempturesquila compose''(cf.La littératurede /'J:: baroque,
Circéd le paon,Paris,Corti,1965,pp.252-5.)
33 A.Breton, y,second manifeste du surréalisme'' (1946),@
ln@
'A@BRETON,Manifeste du
surrêalisme, Montreuil,J.J.Pauvert,1962,p.1j4.
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O P W EG N A AR D E O N D ER GAN G
O VER GERA RD KO RN ELIS V AN H ET REVES
W ERTH ER N IELAN D ''
Nu de derde vzereldx rlog op een dag kan uitbreken,
nu onze aarde zo'n enendige trœp is,kom ik opnieuw
in de verleiding de hoop op te geven,bi
j degednchte
dat de dlende m/nrniet ophoudt,dat er geen doel is,

datmen alleen maarvechtvoorkleine bijzondere dœlstellingen. Alleen op heel kleine punten vinden er

ingrijpende veranderingen plaats,m>r de mens heeft
geO dœ l, er is niets dat de mens interesseel er is
alleen > ar chx s''@

(Jean PaulSartre,in een intervi- md Benny Lévy)
A.Inleiding

W e G nnen bezwaarlijk zeggen dathetuit 1949 daterende prozawerk
van V an het Reve, ï
K rtber N ieland ', door de toenmalige recensenten
en critici slecht werd ontvangen. W N w er'd im mers gewoonweg niet
ontvangen 2. H et zou tot in de zestiger Jaren duren vö6r er enige
publieke belangstelling kwam en pas in 1968 .
- dusbijna 20 jaar na
publicatie - werd ervoorheteerst een analyse gemaaktvan hetwerk.

M aartoenwashethekdanookvan dedam :naJeanW eisgerbergaven
x k Raat,Ruys,M arres en Samsom 3 hun visie en interpretatie.Niet
REVE,(GERARD KoRNELIs)vAx HET,K rtherNieland (Amsterdsm,G.A.van Oorschot,
1970).In de restvan hetartikelza1WtrtherNieland afgekortworden tot WN.
2 Slechts een drietal (!) criticivonden hetdemoeiteom hetwerk terecenseren
s(cKEREN),(GIERARD))VAN,(zondertitel),in:HetJ/:J van nu 3,aflevering 2,1949,
P.22.
K(ousBRoEK),(H.R.),'
lzonder titel),in:Braak 1,nr 1,mei1950,pp.21-22.
VESTDIJK, (s.), Zw#gplicht in en buiten de novelle, '
1n Zuiverende Jr/r9J,
'essays
(Ams
terdam,1956),pp.148-155.
3 wEISGERBER, (J
EAN),K rtherNieland,in:Proejvluchtinderomanruimte (Amsterdaa
Polak en Van Gennep,1972/1,1974/2),pp.104-122.
RAAT,(G.F.H.),DieLeiden desjungen Elmers,in:Tirade,nr179,jg.16,sept. 1972,
pp.407-429.
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in het interview m et d'Oliveira10 M aar net zoals een echo het gC-

schreeuwdewoord zwakkeren vervormd herhaald,zijn ook in W N de
geëchode slotzinnen een getransform eerde weergave van de eerste
alinea.In de laatste regelsvan hetwerk missen we immerseen aantal
elementen die in de eerstenog welaanwezig waren,w at al een eerste

indicatieisvan de evolutie dieweldegelijk WN zit.Zo staaterin de
e'
erste regelseen Fel
angrijke duhlnelzinnigheid: Op een W oensdagmiddag in December,toen /Je/donkerweer YZJJ,probeerde ik een goot-

pijp aan de achterzijdevan hethuisloste wrikken hetlukte echter
niet.Ik veibrijzelde toen met een hamer enige dunne taklten van de
ribesboom op eenpaaltjevan deminheining.Hetbleej#o/21:Fweer.''11
Ditlaatstezirmetjekanoptweemanieren geïnterpreteerdworden ofwel
is hetgewoonwegeenconst
atering (hetisdonkerenhetblljftdonker),

ofwelstaathetin een soortcausaalverband metwateraan voorafgaat

(hoewelik - Elmer- aldiehandelingen uitvoer,blijfthetdonker).
Dit laatste zou betekenen datElmer ervan uitgaat dat hij,met zijn
daden,een bepaalde invloed kan uitoefenen op de wereld rondom hem.

Ditiseen uiting van een magische werkelijkheidsopvatting:netzoals
een medicijnman poogt Elmer de gebeurtenissen te bezweren d.m.
v.

daden (enookwoorden).W ekomenhieropnog terug.

Deze dubbelzinnigheid zit niet meer in de laatste paragraaf.Daar
krijgen wealleennog maareen (getransformeerd)deel van de initiale
actie,zonder enigecommentaarop hetweerofietsdergelijks ,,Thuis
dwaaldeik doorde achtertuin en trok de toppen van de verdorde resten
van herfstasters.Daarna haalde'ik nog debijlvan dezolderom dunne

takjesin smkken tehakken op de omheining.''12
W anneer Elmer in het begin nog eventueelkan geloven in de zin-

volheidvan zijn actie,dan isditgeloofop heteind compleetweggevallen. Dit verschil begin-einde xvordt volledig ondersteund door de

evolutiets) op thematisch gebied in hetwerk.Hetiso'
ndertussen dus
we1duidelijk datwijnietuitgaan van een cirkelstructuur,maar van
oordeelzijn datdemggegraatvan hethele werk een J?/r,a/(metJJp
wending) z/aarbenedenis.

D e verschillende verhaal- of evolutiestrengen, die we in het werk
knznnen ontdekken,spruiten voortuitElmers,in de eerste alinea geïnsi-

nueerde geloof in de bijna magische kracht van het individu om de
duistere'
,dreigende,aftakelendeen zinlozewerkelijkheid tebeïnvloeden.
10 OLIVEIRA, (
H.u.),JESSURUN D',Gerard Kornelis ZJr hetReve,in:Scheppen riep â'
#
gaatvan Au (Amsterdam,Polak e'
n van Gennep,1964),pp.1j0-185.
11 WNpp.jj,wijcursiveren.

12 id.,p.144.

In de eerste twee #rot
e,,delen''van hetwerk (deelA :pp.jj-95
Elm er + W erther N ieland ;deel B pp.93-124 Elmer + M aarten
Scheep
nnaker@)13zien we dan oo'k hoe Elmer op verschillende manieren
*
een elgen,zlnvolle wereld trachtOP te bouwen.In het derde en laatste
deel,dat loopt van p. 124 tot p.144 (opni
euw :Elmer + W erther
Nieland) worden we daarentegen geconfronteerd m et een ,,andere''

Elmer.Hijheeftallehoop latenvaren enbemstin zijn onvermogenom

toteen opbouwende handeling te komen.Ditderde deelbehandelen we
apart,nà de eerste twee delen.

Elmersongebreidelde pntasie iséén van zijn hulpmiddelen om een
dam op tewerpen tegen de zinloosheid.Zijn verbeeldingskrachtgrenst
aD hetmagische en hetmythische.Hijvatde werkelijkheid,waarin
hijleeft,op a1seen teken-werkelijkheid:alle- oftoch vele- objecten
en voorvalletjeshebben geen betekenis-an-sich,maarmoeten voor iets
ânders staan of zijn uitingen van een hogere macht.Tekenend in dit
verband is Elmers reactie,nadat hij zich bij het monteren van een
vissen-guillotinein devingerheeftgesneden :,,Ik begreep datde kleine

dieren,die elkaarimmers allesvertelden,mijhetongevalhadden berokkend.'''*Op > ee andere momenten zegthijzeerexpliciet:,,- De
dag isvoltekenen,herhaaldeik voortdurend in mijzelf.''15en:,,
- De
dag heeftdrie tekenen,zeiik bijmijzelf:ik meende dathetdansen
van W erthersmoeder,hettemgvaren van de brandende dx sen M aar-

tensverhaaloverde doodsbeenderen op een gebeime wi
jze metelkaar
in verband stonden.''16

HetisduidelijkdatElmerd.m.v.zijnverbeeldingdeontbelgrijpbare
werkelijkheid inhoud poogttegeven.
In ditopzichtlijktElmerwe1thuistehoren in watvolgens Auguste
Comteheteerstestadium van demenselijkeontwikkeling is,met name
hettheologische stadium een periodewaarin de mensdeverschi
jnselen
verklaartop grond van bovennamurlijke elementen.Elmerdoet im m ers
nethetzelfde,maarin plaatsvan een ofmeerdere goden vooreen aantal

gebeurtenissenverantwoordelijktestellen,bouwthijd.m.v.zijn fantasie,
een eigen,aan hetmythische en sprookjesachtige grenzend referentiekaderop,waarop hijallestemgbrengt.
In nauw verband hiermeestaatElmersvoorkeurvoorbetrituele.Hij
voltrekttweesoorten riten:enerzijdsdood-en begrafenisrimelen,anderzijdsmisplechtigheden.Elmersvoorkeurvoorriten ligtvoorde hand.
13 Cf.sAMsoM, (B.),op.cit.,P.541.
14 w'N;p.60.
15 id-,p.101,wijcursiveren.
16id-,p.122,wijcursiveren.
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Eenbelangrijkaspectervanisimmershetformele allesverlooptvolgens

eengeijkt,steedsweerkerendpatroon (bv.kaars,offer,zingen)'7.De
ritusbiedtElmerbijgevolg eenhouvastenzijnhandelingen (aangezien
hij,,depriester''is)krijgenerdoorbetekenisenzin.

Toch bezithetrituele nog een relevantie,die nauw aansluitbij de
functie van Elmers fantasie de plechtigheden drukken opnieuw zijn
geloofuitin ,,iets''(een organiserendprincipeofeengod),datachter
de dingen schuilgaat.Opnieuw worden we geconfronteerd met zijn
hardnekkigewi1om dewerkelijkheid zin tegeven.
Naastdeze godsdienstige wereld,bouwthij ook een (rnicro1-zNJJ/scba??elkke wereld op:de clubs.Door deze clubs,en meer bepaald
doordebijstand van zijn ,,vrienden'',kan hijzich latengelden.Tegelijk
echterbouwthijd.m.v.declubookeensocialepyramideop,metzichzelf
aan de top.Hij deeltde lakensuit,terwijlde anderen ondergeschikt
blijven:,,Ikben devoorzitter,zeiik,datisalopgeschreven.Jijbentde
secretaris,maardatmoetgeheim blijven.Jijwordtnamurlijk we1secretaris maar de voorzitter doet alles wat er gedaan m oet worden dat is

altijd zo.'''8.Zoals bij de ritus,vinden WC ook hier de imitatie van
bepaaldepatronen uitde ,,wereld dervolwassenen''en Elmerspogingen

om zo zijn bestaan houvasten inhoud tegeven.
Een laatste zingevend elementzijn de woorden en dan vooralhd
neerschrijven ervan.DezeactiviteitblijktElm er reedsvôôr de startvan
het verhaal uit te oefenen : ,,(..
.) het berghok bij de tuin,waar ik

geheime geschriften bewaarde.'' en :,
,Ik borg ditvelletje onder een
kistbijanderebeschrevenpapieren''19*In ditverband isook devolgende

opmerking van Van hetReve in De T,,/derLiefde relevant:,yzodra
ietseen naam heeft,ishetbezworen.''20Van hetReve kenthier duide-

lijk een magischefunctietoe aan detaal.Netzo gaathetmetElmer
hetisalsof,jtaal''gelijkstaatmet,,vzerkelijkheid''.W ezegden hetreeds
vroeger Elmer lijkt we1 een medicijnman.Zo lezen we ,,Daarna
schreef ik onze namen op in een oude zakagenda,die ik van onder de

kistte voorschijn had gehaald.- Nu bestaatde club,zeiik,nadatik
onze namen langzaam had voorgelezen.''21en :,,1k noem de de ruim te

'Het Betoverde Kasteel' en spijkerde een kartonnen bord met die
woorden md kleurpotlood er op getekend op de deur.''22In ditlaatste
17 id.
,p. 114..
18 id.
,p.76.
19 id.,p.j8.
20 REVE, (G.K.
) vAN HET,De Taa/ der Liejde (Amsterdam, Polak en van Gennepx
1972/5),P.112.

21 W Npp.76.
22 id-,p.94.
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voorbeeld FlijktdathetvoorElmer voldoende is om ,,Het Betoverde
Kasteel''te schrijven om van de zolder écht een betoverd kasteel te
maken23.Ook hetkrassenvan zijn naam in hetruitjeen hetneerschrijven ervanophetlabelzijn voorbeelden van hetvolkomen identiek zijn

van taalen werkelijkheid (taal= werkelijkheid) Elmerwildoorhet

neerschrijven van o.m.zijn naam op een bepaald ogenblik dewerkelijkheid bevriezen.Een soort existentialistische zelfbevestiging is evenmin
vreennd aan deze actie.
Alswe zien hoe Elmer zi
jn eigen zinvolwereldjetrachtop tebouwen
met allerlei middelen,kunnen we ons wel afvragen in hoeverre we
met een kind te maken hebben.Marreswi
jstterechtop hetkinderlijke
taalgebmik van Elmer24.Bovendien is het moeili
jk te loochenen dat

vele kinderen op een metElmervergelijkbare manier handelen.Toch
komen zijn obsessiesen angsten somsvreemd over,maarom op basis
hiervan te besluiten dat het werk een portret is van ,,een paranoïde

karaktermetsadistischeinslag''25 zoalsMarresdoet lijktonstoch
teverregaand.W e mogen immersnietuithetoog verliezen dater,net

zoalsbijGilliams'Elias(1956),eendistantieistussenauteurenhoofdpersonage-verteller,m .a.w.tussen volwassene en kind.Van hetReve is

immers2'
6 a1shijde lotgevallen van een elfjarigeknaap (,,zijn''lotgevallen?)beschrijft onvermijdelijk projecteerthijdan ook een aantallatere (dwanglgedachten in hetwerk en in depersonages.Hierdoor
ontstaat er een zekere dubbelheid :het werk is in wankel evenwicht
tussen een concreetver
haaloverkinderenenerzijdsen een werk meteen

ruim ere, existentiële thematiek anderzi
jds.W e komen

hierop verder

nog terug.
Vanaf p. 124 - het heraanknopen van het contact m et W erther;
eveneenshetderde en laatste deelvan hetwerk - kom ter een kentering
in de situatie, zoals we die totnutoe hebben beschreven.Elmer geeft

elkepogingom eenzinvolle,eigen wereldtecreëren op:nap.124zijn
declubs,defantasie,deriten en hetschrijven a1sconstructieveactiviteit
volkom en verdwenen. W e m aken het failliet van Elm ers levensvisie
m ee.

Hoeweldeze verandering vrij plots geschiedt,verwondert ze ons

geenszins en kom t ze,in hetgeheelvan hetw erk,niet ongeloofwaardig

over.Hetwas immers ondertussen vrijduidelijk geworden datElmer

bedreigd blééfdoorde sombere,duistere (buitenlwereld en datalle
23 id.,p.106.
24 M ARRES,

(R.),op.cit.yP.56.

25 id-,p.37.
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ook deoffers,hetbouwen van een tempelen hetaansteken van kaarsen
vallen w eg in hetlaatstedeelvan hetw erk.
Elmer ,,bezondigt'' zich evenmin nog aan het rituele doden en be-

gravenvandieren (meerbepaald:vissen).Opp.j9treffenwenog de
volgendepassageaan:,,Ikbekeekze(d.i.devissenj doorhetglas,dat
ze enigszins scheen te vergroten. Spoedig verveelden ze me reeds.Ik

scheptezeereenvooreenuiten sneed ben meteen scbillemesjedeko?
aj''28.Na p.124 laatElmerditrituele sadisme volkomen varen:,,Ik
keek in de teilen (waarin vissen zwemmenq,doopte ermijn vingerin

en betuurde de muur''29.Elmer wi1of durft de vissen nietmeer aante raken.

Overde clubswordtnog even gesproken op p.124 (onderaan):
Elmergebm iktde club om opnieuw in contactte komen metW erther,
maarrepterverdermetgeen woord meerover.

Netzoalsbijfantasieen ritus,vinden weaan hetsloteen culminatie
in negatievezin van hetcluhmotief op delaatstebladzijdeve- ondt

ElmerW erther(W erthershandpalmenzijn gexhaafd).Totdanto'
ewas

hetaltijd bijtrekkenen duwengebleven.Naditincidentjepraten Elmer
en W erthernietmeermetelkaaren verliezen uiteindelijk e1k contact.

Hetaanvankelijke samen-zijn (van echte vriendschap is immersbezwaarlijksprake) isdusverworden toteen com?leetisolement.
Ook betconstructieve scbrt
jven (dus:hd op%uwen,respectievelijk
bevestigen van een nietofwe1bestaande situatie) maaktplaatsvoor
het ,ycommunicatieve schrijven'' Vanaf p.124 schrijft Elmer alleen
nog briefjes30.
Ook hetschrijf-thema bereikteen absoluutdieptepuntaan hetslot.
khrijven isvoorElmergewoonweg onmogelijk geworden:,,Ik begaf
menaarhuisennam een stukpapier,maargajerslecbtskrassen 0?''31.
Ditonverm ogen om nog ietsteschrijvenkondenwe- zijhetindirect
en zwakker- reedsvroegerin hetwerk constateren.Hiertoevergelijken
weeven > eebijnaidentiekescènes.Zowelop p.118 a1sop p.140 zit
Elmerin hetzelfdeplantsoentje,op hetzelfde stammetje en bespiedthij
telkensW erthershuis.Op p.118 echterhaalthijeen potloodstompje
voordedag en schrijftop een sigarendoosje:,,- Ik zitin despionnagetoren uittekijken naarW ertherzijn huis.Op hetogenblik zie ik nog
28id.,p.j9,wijcursiveren.
29 id.,p.142.
febuew
goi
nnnen maar vernidigthem) en eigenlijk
30id.
,p.159;p'
.140 (hijwas een
hijbr
oipeni
ook alo.
p p.125 (debrief,waardoor
contactkomtmd W erther).
31id-,p.144,wijcursiveren.
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niets.Alsik onraad zie za1ik een bode sturen'' Op p.140 daarentegen

is zijn reactie volstrekt anders,hoewel er ook op datogenblik niets
gebeurt ,,Ik rende een eind hetplantsoen in en zochtde plek op waar

ik al eerder tussen de struiken had zitten uitkijken en nam op het
stammetjeplaats.Op dezelfdewijze a1stevoren bleefik W erthershuis
bespieden.Ergebeurdeechternietsbizonders.De struiken gaven onvoldoende beschutting,zodat ik nat begon te worden en naar huisging''

Elmerheeftin ditlaatste fragmenthetschrijven duidelijk opgegeven.
A1swe dezevaststellingen even op een rijtjezetten,merken we dat
na p.124 de acties,die voordien een poging tot zingeving inhielden

(fantaseren,oprichten van clubs,uitvoeren van rituele handelingen,
schrijven),wegvallen en in de slotbladzijden zelfs totaalonmogelijk
blijken.

Slechtséén,totnutoe onvermeld gebleven actie treedt alsmaar sterker

op de voorgrond:111.betbespeden.In de eerste twee delen van het
werk nog een

langzaam aanzwellend m otief,groeit het uit tot een

belanyrijk thema in hetlaatste deel,zekernaarheteinde toe:Elmer
:aat,tijdenshetbezoek aan zijn tante,naarbuiten om naardetreinen
tekijken,houdtdaarnahethuisin hetoog,achtervolgtW ertherY ee-

maal(enbrengthem tweemaalaan hetschrikken)en gaat,indeslotregels,W erthersnieuwewoonstbekijken.
Hetjaillietw,adezingevingkon moeilijkduidelijkerworden gesteld:
Elmerslaagternietin om dewerkelijkheid teverklaren,te ordenen of
te beïnvloeden,erresthem alleen nog maar de registratie.
D e vorm van hetwerk staatop heteerste gezichtin contrastm etde
negativiteit die erin tot uiting kom t.V an het Reve introduceert im mers

in de slotalinea hetechoëffect (een deelvan de initiale actie duikt
weerop),waardoorhetwerkarti-ficiëlerwordten,gedeeltelijkalthans,
een kunst-matig ,,eilandje''wordt.Het krijgt via deze half-gesloten

vorm,een beperkte zinvolle (kunstige) structuurmee.MaarVan het

Reve heefthetw erk slechtsvoor een deelgesloten het l
tan niet- zoals
RuyslincksDe stille zomer - eindeloosop zichzelfvoortspinnen.
Aan de andere kant echte'
r wordt de them atiek benadrukt door de
half-gesloten vorm en despiraalstrucmur,diebeide vooreen deelfataliteit en onafwendbaar noodlot introduceren. D ie éne w ending van de
spiraalgeeft ons immers een voorafspiegeling van wat El
mer (en bij
uitbreiding DE mens)tewachten staat:eensteedsverderwegzinken in
het moeras van chaos,duisternis en onvermogen.
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Van het Reves pessimistische visie bli
jftnietbeperkttot W N we
treffen zeoveralin hetvroegste werk aan32.De titels alleen alspreken

boekdelen:De ondergang van depmilieBoslowits33,De/,,zJ/ejaren
vanmt
jngrootvader34en ookDeavonden35.
In Deondergang zwv de pmilieBoslowitsmaken we de aftakeling
van een joodse familiemee,v6t)ren tijdensW O 11 demoederwordt
langzaamaan neurotisch; de gedeeltelijk verlamde vader is aan zijn
rolstoelgekluisterd en pleegtaan hetslotzelfmoord ;één van de zonen

isachterlijk,wordtafgevoerd en vergast.
Ook in DeIaatstejlre//van wfz?grootvaderworden we geconfronteerd met een langzame aftakeling opa's gezichtsverlies, dementia,
kindsheid en dx d worden tot in de kleinste details beschreven.
H oewelD e avonden enigszins apartstaat,treffen we ook daarin een
gelijkaardige visie aan binnen hetbestek van dit artikelvolstaan we

mette ve- ijzen naarFrits'obsessieveb'
elangstelling voorkaalworden,
fysieke deformatie en lichamelijke achtemitgang (cf.degeregeldein-

spctiesvan zijn eigen lichaam voordespiegel).O ok het,al dan niet

ironischeslot,waarinFritsGod aanroept,isbelangrijk.Fritsvaltimmers
terug op een sx rtprimitief,elementair levensniveau ,,Ik adem,en ik
O eeg,dusik leef.''36

C.,
K rtberNieland ofdegodenscbemering inzzri/or/zc-l
Toblutoe hebben xze PFJf >>aan de oppervlakte''behandeld :we hebben
f naareen symbolische stm ctuur.Van het
nietgepeild naar sym % len o'
Reve nodigt OnSei
genlijk nietuitom iets dergelijks te doen.In het
(gefingeerde) intervieNzdatR.J*.Gorré vMrooos
li
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e methem had (1/6/
verbalen zegt hij1m e
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19j8)
mers:,,vooraldeallem rieismijeengmwel.(...)A lleen wie de 1lffX7tSheid enbeklemming van dedagelijksewerkelijkheidnietkan zien,gaat
allegorische,symbolische,of satirieke onzin opkoken''37.
@

Txh kunnenwein W N bezwaarlijk aan die,,symbolischeonzin''vx rsa oit vroegstewerk werd bijeengebrachtin:REVE,(G.K.) vAN HET,Verzameld F'
erl
(Ams
t
e
r
da
m,
v
a
n
Oo
r
s
c
ho
t
,
1
9j
6
)
.
33 REVE, (sl
sfox) vAN HET,De onderlang van de jamilie Boslowits, in:Criterium 1,
nc 15,dec.1946,pp.788-815 (eveneensl
n:Verzameld lFdrl).
34 REVE,
(sIMoN) vAN HET,De laatstepren van z?qr grootvader,in DeNieuwe Stem,
2,jan.1947,aflevering 1,pp.18-28 (eveneensin:Verzameld F4rJ).
35 REvE, (sIMoN)vAN HET,Deavonden (Amsterdam,De Bezige Bi
j,1947/1,1975/26)
(eveneensin:Verzameld Jr
4FJ).
36 1
*(
j.,P.222.
37 REVE, (G.K.) VAN HET,Tien Fr5àJ'
leverhalen (Amsterdam,Van Oorschot,1961/1,
1969/4),p.1j.

bijzien38.Nemen weeven delaatstebladzijden van hetwerk onderde
loep.Tegelijk methet dieptepunt datnà p.124 in hetwerk wordt
bereikt,zwellen een aantalelementen sterk aan.Het is bv.opvallend
hoehetwater,datin hethelewerk o.m.in devorm van regen aanwezig
is,in het laatste deel oprukt.Zo treedt Elmers angst voor het water

duidelijk naar voren ,,Ik had jullie eigenlijk water op jul/lie kopjes
willen gooien.Had je datleuk gevonden,Elmer?vroeg ze.(d.i.W erthersmoeder) - Hetwas we1aardig geweest,zeiik,naar de grond
ziend;hetisnog een beetje te koud ervoor.IL voelde me opleâ-p
ll
jk'':9 TijdensdebadscènemetW erthersmoeder,overlegtElmerhoe
hij,,hethuisuitzou kunnen rennen''*0en hijis,,sombergestemd''en
voelt,,deverlatenheid naderen''bijhetbekijken van devissen van zijn
Oom 41.

W ater bezit of is dus een negatieve kracht: hoe meer w ater, hoe
hopelozeren uitzichtlozerde situatie.D e m anier waarop het svater hier
wordtvoorgesteldisnietnieuw.VolgensBertSamsom 42 diegedeeltelijk
voortbouwt op W eisgerbers artikel, gaat deze voorstelling terug op

joods-mystieke en bijbelsebegrippen.Daarin iswaterhetsymboolvoor
vrouw,dood en chaos,watprachtig kloptin W N.Op dezelfdebijbelse
basisinterpreteertSamsom de andereelementen vuurisde geestGods,

Iucbthx rtbijde Geesten aardeisvrouw en dood.Samsom schematiseertzô,dathijuiteindelijk de volgendeoppositieso'
verhoudt:
2

1

linkerkant

rechterkant

vrouwelijk

mnnnelijk

Dnaan

zon
W lur

w ater

lichaam

actief
gevend
geest

dood/donker

leven/licht

passief
onw angend

Snmsom steltvast dat in hetwerk de negatieve,sombere linkerkant

domineert.Viazijnschemaslaagthijerineenhelereekssamenhangente
ontdekken en hetwerk voor een grootdeelte analyseren en interprete38 W eisgerber en Samsom hebben beiden hun artikelen gebaseerd op een symbolische
interpretatie van W N.

39 WN,pp.125-126,wijcursiveren.
40 id.,p. 128.
41 id.
,p. 141.
42 sAMsoN,

(B.),op.cit.
,p.j41.
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ren.VooreenvolledigeuitwerkingverwijzenweuiteraardnaarSamsoms
artikelzelf.Toch looptzijn analyse die uitermate verdienstelijk isop eenbepaaldmomentspaak.Ditkomtdoorzijnkeuzevanhetbijbelse
referentiekader:daarin wordtdesarJeimmersvoorgesteld a1s symbool
voor vrouw en dood.Deze negatieve symbolische betekenis kloptniet

in W N.Samsom iszich daarvan ongetwijfeld bewusten laatdan ook
hetelement ,,aarde''stilletjesvallen,terwijlhij de vuur-water tegenstelling opbouwt a1s ruggegraatvan hethele werk.
Toch bezit de aarde een niette onderschatten functie en betekenis in
hetboek.Zo zegtElmer :,,- Hetzi
jn tovenaars,(d.i.devissenq zeiik
hardop,datweetik best.Ik begroefde vaasmetalleswaterin was,zo
diep mogelijk./ - Ze kunnen niet meer boven komen, dacht ik''43.

En:,,- Ze(d.i.devissen)gaanin degrond,wanthetzijn heelvuile
beesten,zeiik bijmijzelf''44.Aarde staatduidelijk lijnrechttegenover
water(envissen).Aardeisdebeschermendefactoren neutraliseerthet
kw aad en de chaos, m .a.w .water en vissen.W e zien trouwens dat
Elmers geheime geschriften worden bewaard in een schuilplaats in de

dakgoot,die ,,degrot''wordtgenoemd45.Opnieuw een verwijzing naar
de aardeen haarbeschermende functie.

Hetwordtstilaan duidelijk dat de spil-oppositie in het werk niet
zozeer de tegenstelling tussen vuur en water, dan we1 tussen aarde

(positief)enwater(negatief)is.
Debron waamitgeputwerd,ofhetreferentiekaderwaarin deze twee
elementen met hun respectieve betekenispassen en datonsvoorthelpt
op interpretatiefgebied,isnietvertezoeken.In W N vinden weimmers

een aantalduidelijkeve- ijzingen.Zo zijn we getuige van een begrafenisrimeel,datvolkomen aansluitbijdeScandinaviscbegewoonten op
datgebied46 Elmer verbrandt een vogel,stoptde resten in een boot-

vormig dadeldoosjeen begraaftallesin een speciaalopgerichtbeuveltje.
De parallellen met de begrafenisplechtigheid in Beowulj vallen onmiddellijk op.Ook hetexperiment47metde brandende doosop het
water,doetonsaan gelijkaardige Germaanse rituelen denken,waarbij
hetlijkvan koning ofkrijgerin eenbrandend schip dezeewerd opgestuurd.Deze twee passagesverwijzen dusnaar de Germaanse mythologie.
43 W N,pp.61-62.
44 id-, p. 112.
*5 id-,p.111.
46 id-,p.75.
47 id-,p. 121.
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willen een brandendedoosop hetwater doen drijven.Aldezeexperimenten,die ofwelgerichtzijn tegen elementen van de negatieve pool
ofwelbedoeldzijn om elementenvan depositievepooltebereiken,mislukken echterjammerlijk.
M aartensfamilienaam,Scbee?maker,benadrtlktandermaalzijn pogingen om de chaos,m et name het water,te overwinnen,n1. door het
maken van schepen.
Het beschermende schip duikt nog op andere plaatsen in het werk

op:Elmerlaatzijn fictievebroermatrooszijnop hetscbi? ,,DeVoorspoed''en begraafteenvogelin een ôoozvormig doosje.
Hierbijzijn wedan aanbeland bijElmers,nu verklaarbaredrang om
alsmaardingen in de grond te stoppen.W e hebben reeds hierv66r een

drietalvoorbeelden opgesomd,maarerzijn ermeer de zojuistaangehaalde begraving van de vcgel;Elmers obsessieve belangstelling voor
grafkelders (erwordtzel
fseen ClubvoordeGrafkeldersopgericht)
hijsteltvoorom deledenlijstte begraven,wat dan ook prompt ge-

beurt50;hijstampteen watertorretjedegrond in,omdathij,,detemgtochtvan de tornaarhetwateronmogelijk (wilde)maken''51;en hij
drijftmd hielstampen een dx sjedegrond in52 Eén vooréén zijn dit
pogingen om de aardé/kosmoste laten zegevieren.

Elmers voorkeur voor kleine ruimtes (berghok,zolder, tempej'',
kast53) symboliseerteveneenszijn verlangen naarhetprenatale,baarmoederlijke stadium,dat dezelfde bexherming biedta1s het element
aarde/kosmos.
Elm ers belangstelling vx r vuur in allerlei vorm en, is de zoveelste
poging om hetpositia etelaten overwinnen.Toch isalle verzetvruchte-

loos.Elmerbeseftditmaaraltegoeda1shij,naenkelemislukteexperi-

mentenmetM aarten schrijft:,,-Ik ben in hetBetoverdeKasteel,(...),
maar het ishetwoonschip van de Dx d.Datweet ik :hetgaatin de

die?te zinken''54*
Het is inderdaad de negatiw e pool die het werk domineert.W e

worden geconfronteerd meteen grote vrouwellke aanwezigheid,met
name de chaotische mevrouw Nieland,die zowel metwater wordt ge-

associeerd (zewi1waterop dekopjesvandejongensgooienenzewi1
henbeideninhetbadkrijgen)alsmetdewatermonsters(zowelmevrouw
Nieland,a1sdewatermonstershebben hetop demannelijke geslachts50 JFN ,pp.92-95.
51 id-,p.108.
52 id,p.118.
53 id.,p.90.

54 id-,p.106,wi
jcursiveren.
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ber en de eerste dagen van J
anuari) en detotale afwezigheid van de
n
a
zon (dezonbreektin WN aar één keer door59).
M aar door de Germ aanse mythologie, DAeer bepaald Ragnarök, als

referentiekadertekiezen,injecteertVan hetRevetoch een soort,,hoop''
in hetwerk.De godenschemering en de daarmee gepaard gaande ,,apocalypse''isin de Germaansemythologieimmersniethetabsoluteeinde:

na een tijd verrijst er uit hetwater een nieuwe aarde,waarop zich
nieuwe,onbezoeldegoden en mensen ontwikkelen.Alleskan bijgevolg
opnieuw beginnen.M aar aangezien we ons in een mytbiscb kader bevinden,zullen na een tijdje verval en aftakeling opnieuw opduiken :
hetisduswe1een erg afgezwakte en ironische hoop die Van hetReve

formuleert.Hoewelwij,op heteerstegezicht,dichtin debuurtkomen
vande,in deinleidingaangehaaldeconclusiesvanJeanW eisgerberi.
v.m.
degeslotenheiden decyclischestructuurvan hetwerk,moeten wijtoch

onderstrependatdemythischetijdsbeleving (EwigeW iederkehren dus
geslotenheid)slechtsop één niveau van WN tevinden is.Een cirkelstructuurzite'
rvolgensonsdanooknietin (cf.onderdeelB van onze
uiteenzetting).
H etisechternietalleen viadegodenschemering datereen sprankeltj
e
hoop geïntroduceerd wordt.Ook dejamilienamen van dejongenswi
jzen
in die richting : H euvelberg, Scheepmaker en zeker Nieland. In de

drie namen treffen we verwijzingen aan naar land en aarde'
,m.a.
w.

positievekrachten.(,,Schip''en,,aarde''zijnimmersvandezelfdeorde).
Het sterkst komt de ppsitiviteitnaar voren in W erthers familienaam :
N ieland betekent,etymologisch gezien,,,nieuw land'',m.a.
w .een hoop

o'
peen (nieuwe)kosmos.

Toch is de uitgedmkte hoop uiterstgering de teneurvan het hele

werkisduidelijkpessimistisch,negatiefen dreigend.Dechaosoverwint.
I7.Slot
V oor een deel gaatde conclusie,die D ina van Berlaer-H ellem ans form uleert voor Claus'toneelstuk Vrldag,ook op voor W N.Zijzegt.

De afschuwelijke Zin van Artaud bereiktnu pashethoogtepuntvan
afschuwelijkheid:in de definitieve onzin,in de afgrondelijke leegte
die onderhetplatte,dagelijkse leven openbreekt,in de absurditeitvan
een wereld die niet slechts door God werd verlaten,m aar zelfs nooit
door enige God w erd gekoncipieerd''60>en :,,H et religieuze fundatment
59 W N, p.68.
60 BERLAER-HELLEM ANS (oI
xA) VAN,Dramaluqieen dramatische struktuurin ,,Fr##lg'
'
?

van Hugo Claus,in:Tsdschrijtvan de VUB,jg.21,nr 1 (1980),p.160.
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datdoorheen hethelewerk steen voorsteen werd opgebouwd a1svorm-

en Zingevendeondergrond(...j,wordtalshetwaredooreen explosie
uiteengeslagen.Bli
jven overop de puinhoop besefen noodzakelijke
aanvaarding van deabsurdezinloosheidin een welerg grijze,erg hoopen uitkomstloze wereld''61 Deze twee uitsprake'
n gelden i.v.m. W N

louter en alleen voor de oppervlaktestructuur (onderdeelB van dit
artikel).NetalsinVrldag,treffenweinJFN depogingaanom inde
wereld een zinvolheid in tebouwen.W aarin Vrfjdag dereligieuzezingeving hethoofdbestanddeelvormt,wordtzijin W N slechtsgedeeltelijk - via deritus eïntroduceerd.
In beide werken kri
jgt echter de grijze, zinloze, zichzelf-steedsherhalendewerkelijkheid debovenhand.Een uitkomstschijnterniette

zijn,behalvedanmisschien in het(structurerend)schrijven.HetmerkwaardigebijVan hetReveisdathij,in tegenstelling totClaus,een,zij

hetminieme,zininbouwtviadestructuur(half-gesloten einde)envia
de Germaanse mythologie,die hija1sreferentiekader gebmikt.Nu is
deze gedeeltelijke geslotenheid niet zo verbazingwekkend.W N is itl
datopzichteen mooievoorafspiegeling van Van hetReveslaterewerk

hijblijftsteedsop zoeknaareen arti-ficiëlestmctuur(opbouw vande

eigen mythe ;aanwending van hetkatholicisme a1sreferentiekader,o.m.

in sommigegedichten (bv.Sacrament)).DàtisvoorVD hetRevede
enige reddingsboeiin de chaos.

ERIC RINCKHOUT

A spirantN.F.w .O.

VrijeUniversiteitBrussel

,

61 id.,p.161.
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ln zijn recensie van mijn editie Lodewijk van Velthea De Guldens?orenslag
(Spiegelder Letteren,jg.25,blz.119-125) meentW .E.Hegman datik md
emendaties y,zeer karig''geweest ben.Hetis inderdaad zô,dat ik,geleerd d* r
de omgang metteksten,huiverig sta tegenover een overmatige aantuting van hd

overgelwerde tekstbedd en emendaties vermijd,waar mogelijk.Daarop nœmt
deh.Hegman een aantalgevallen dieJ.Verdam geëmendeerd heeften u armœ
ilcgeen rekening zou gehouden hebben.Deze opmerking bevreemdde mijzeer,
totik de vermxdelijke reden 1asop blz.125,w>r de recensentzegt y,over
de '
Tekstkritische commentaar'kan ik kort zijn: zij (sicj ontbreekt in hd
exemplaardatonsterrecensiewerd aangeboden''.Ditlaatsteisnuwerkelijk zéér
jlmmer,wantdedoordeh.Hegmm amgestiptetwaalfcmceszijn er(behzve
v.545en 885)allemulbehandeld.In hetbibliografisch adreshœftde recensent
mijn editie beschreven a1s inderdaad 108 bladzijden lang.Leek hethem niet
eigenaardig, dat aldus de tekst midden in kapittel 40 nogal bm usk ophoudt,

h- el ik in de inleiding (blz. 29) op de volgende verzen zinspeel en de
Tekstkritische commentaar'' in de inhoudsopgave aangekondigd wordt als be-

ginnend op blz.110?Voorlezersdie ongdukkige- ijzeeveneenseen dergelijk
defu exempl= zouden bezitten,wil ik hier nog nnn tœ vx gen dat naast de
twaalf, door de h.Hegman yylukrnnk'' aangestipte emendaties, er nog 280 ge-

vallen besproken worden,o.a.deopmerking aangaandev.62jen 1115 (zie xk
blz.49),waarvan de h.Hegman mœnt,datdie ,yuitdmkkelijk (had) mogen
worden vermeld'',ten nnnzien u arvan ik het dusvolkomen methem eens ben.

Nog altijd in dezelfde yyTekstkritische commentnnr'' vindt men plngestipt:
gaten in hd perka ent,uitgevloeideinkt,paragraaftekensen hun representanten,
rasuur, schrappingen, expunduatie,overgeho de letters, interlineaix toevoegin-

gen en teaanzienlijke spatie,alleselementen die de stelling van deh.Hegman,
dat ik hd mij bij de berhrijving van het handschrift yynogal gemnkkelijkjy
gemnAtheb,nid schijnen tebevestigen.
Hetis nietmijn gewoonte te reageren op rœensies.Aanvullingen neem ik
*

graag terkennis;zo heb ik de wx rdverklaringen van deh.Hegman op blz.121

met dank in mijn (compleetl'handexemplaar opgenomen.Maar ik acht hd
weinig logivh,datmijn werk alsnid ernstig zou worden beschouwd op grond
van een tclmixh mankementwm oor ik nietverantwoordelijk ben.
Gent.
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lk ben hetmetdeh.W aterschooteens.Natuurlijk heb ik ook gezien,dathd
exemplaar van De Guldens?orenslq datonster recensie wasunlb den een

defœtexemplaarwas.Vandaarmijn (enigszinsxhampere)opmerking overhd
ontbreken van de tekstkritische commentaar. Ik kon evenwel alleen maar hd

OekjebesprekendatmijterH hikkingwasgesteldenzoalsikdatvöörmijhad.
Tœh nog even dit de ,,rechtzdting''van Dr.W aterschx t wekt de indnak

alsof ik enkeloog zou hebben gehad voor denegatieve kanten van zijn editie.
Niets isminder waar.Herhaaldelijk (blzz.120 ,121) heb ik xk op de verdiensten van zijn uitgavegewezen.
W .E.H.

PAUL VERDEYEN, Ruusbroec en zi
jn Mystiek. Y vidsfonds, Leuvew z.j.,
254 p.,geïll.

Opverzoekvandewerkgroepdieditjaarwilgedenke'
ndatdemystiekeschrijver
Jan van Ruusbroecop 2 dœember 1581 is overleden schreefDr.P.Verdeyew
bekend dx rzijn studievanW illem van St.Thierry,ditbœk.
Heteerste gedeelte geeftin een dx rlopend verhaalde levensgeschiedenis van
Ruusbroec.Verdeyen heefthierin alle gegevens verwerkt die tot nu toe bekend

zijn overdemysticusen hijheeftdatop eenprettig leesbaremaniergedaan.Men
vindthierveeldatheren derverspreid isen datvoormenigeen nieuw zalzijn.
Daarom is hd een uitstekende inleiding om nader met Ruusbroec kennis te
e en.& n uitœnzetting van de leervan de m ysticusgeeft het echterniet.
Het tweede gedeelte is een bl- mlezing uit de werken van Ruusbroec.M en
kan op verrhillendewijzen blœmlezen :doordeintegrale tekstte bieden ofwel
dx r te vertalen, dœ r inleidend of afsluitend te kommentariëren, gescheiden
van de tekst sœ of intertexhled door middel van citaten in œn overigens

dx rlopende tekst.Op laatstgenoemde wijze krijgtmen de auteurom wie hd
gaat natuurlijk nid op onversneden wijze.Lezers die de auteur zelf willen
smpken zullen dat betreuren, voor het grote publiek is het we1 de passende
vorm. Verdeyen heeft met het doel voor ogen waarvx r dit werk geschreven

werd,dezewijzegekozen.Zo vindtmen in deze bloemlezing teksten in ,,hertaling''van Verdeyen (soms b- erkt) en van Moereels,geciteerde verzen van
Gezelle,txlichtingen tussendx r van de blœ mlezer en van anderen,kortom hd

zichtop dex rspronkelijketekstwordtsomsbeletzodatmen zouwillen zeggen:
ga eens op zij.M nnroverhd geheelgenomen isheteen bij-de-tijdse uitgave
die men veelsuccesmag wenxn en die datx k we1za1verwerven.De illustraties

zijn origineelen fraai.Isdebronaanduiding op p.200 nieteen vergksing ?
W . H. BEUKEN
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J.H.Alberdingk Tbl
jm.Een keuze ?z// zi
jn werk ingeleid en toegelicbt
doorde ?rojektgroe? jlAlberdingh Tâf
jzzi''van betInstituutNederlands
der Katbolieke Universiteit te Nl
jmegen.N.V.W .J.Thieme & Cie,
Zutphen,Klassiek Letterkundig Pantheon nr.192.
Ditwerk moetnaaronzeschatt
ing c'
a.1972van deperszijn gekomen (cf.aant.
150 op p. 221,p.236 onderaan e:
n p. 5j, n. 90,waar gerefereerd wordt aan

Knuvelder,Handboek III 2 19j9,terwijlin 1975 de vijfde dnzk hiervan verscheen,die nietmeer werd gebrtlikt).Hetjuiste jaar is evenmin af te leiden
uit de I.s.B.N.-signatuur achteraan een van de redenen om te betreuren dat

Nederland nOg steedsgeen wettelijk depotheeft.Uitgeversbelang ?
W ellicht is het werk dus oud maar het is niet verouderd ! W e koestere'
n

grote wMrdering Thijm zelf zou van yyde stem der sympathie'' gewagen
(p.225) voor hethier gepresteerde,alkunnen we enige bezorgdheid vxr
het tempo van de toekomstige werkzaambeden en resultaten niet verhelen.

Sedert1972 immershebben wevan deprojektgroep nietsmeervernomen.W e1
weten we datze sedert 1967-'68 onder deimpulsen de inspirerende (begelleiding van Coll.Reijndersaan hetwerk isgetogen,en meteen doorde jaren
heen wisselend aantal studenten-med- erkers zeker tot 1972 aan het werk is
gebleven.
Op p. 16 wordt ve- ezen naar een lo-tal met name genœ mde dr oraats-

studenten Nederlandsen naar een (per semester wisselend) aantalbijrichtingv
sm denten. Het gevaar aan deze aanhoudende wisseling van medewerkers ver-

bonden isnamurlijk datmen telkensnieuwemensen moetinwerken,die- zoals
ook eldersbewezen- bijinstitutionzisering vanwatin den beginneongetwijfeld
een spontane actie is geweest,hun bdrokkenheid en m otivering verliezen.HG

nutvan hetbewuste anonymaatop detitelbladzijdelijktbijgevolg efemeer.
Er1ag voor de Nijmeegse neerlandicieen ruim arbeidsveld klaar:nadat'de
nalatenschap Thijm na zijn overlijden bijhet Provinciaal Archief der Jezuïeten
teAmsterdam wasondergebracht nadathijheteerstaan hetRijksmusellm had
toebedacht(cf.p.188)- werd zijbijdestichting van deKatholiekeUniversiteit
in,1926 naar Nijmege'
n overgebracht,wpn.
r ze sedertdien in de Universiteitsbibliotheek bewaard wordt. Een omdopen tot Katholiek Dtvumentatiœentrum
geschiedde wellicht o'
m tr isch-budgettaire redenen ?
Sede'
l jaren Nzordt er vn.door geloofsgenoten, zoals,in de lijn der verwachtingen 1ag - betrekkelijk veelonderzoek aan dealbijaltœh nietsuperieuz
boven de restvan de literatoren van onze 19de eeuw uitstekende Thi
jm.besteed.

Zijn gedecideerd optreden in publiek, zijn vrijbuiterschap,zijn quemlantisme
(hd woord isnietvan deprojektgroep !),zijn vlotte pen en stijlhebben hier
ongetwijfeld toebijgedragen.Ook hetZuiden heeftdaarbijwe'
lenigeverdienste.
Zo'werden diverse aspecten van Thijms dichterschap en kunstbelichtmaarhet
(ondankbare) archiefwerk bleef onvoltooid.Onder deze taak heeftde projektgrOeP haar schoudersgezet:diverse doelstellingen we/orden simtllbaan aange-

pakt zoals uit diverse'verscholen allusie'
s uit tekst of voetnoten van de hier
voorlir ende bloemlezing kan worden afgeleid :
1.de bloemlezing zelf,waarover straks meer.
2.individuele publikaties door diverse leden van de groep - vnl. scripties

o.m.dxr P.G.L.van Rijswijck,J.B.Kcvk en Fr.Litmaath (p. 221)
resp.in 1968,1969 en 1970.Jammerdatdeze teksten nietin e'
en ofandere
vorm - in een tijdschrift- werden gepubliceerd.
3.een complde bibliografievan hetwerk van Thijm - een zeerbeknopteversie
vindtmen op p.6-11,maargezien de omvang en de diversiteitvan Thijm.
q
bijdragen aan allerleitijdschriften destijds door J.F.M.Sterck op,nlim
10 delen gernmmd belooft dit een tlitputtend gezoek in de meest diverse
kranten en periodieken te worden.

4.blijkbnlrishiergven bibliografie over Thijm voorzien ?W e1vindtmen in
de bloemlezing op p.12 een overzichtvan uitgegeven bundels briefwisseling

en OP P.15 van dito bloemlezingen.De nnmen van devoornaamste Thijmstudaxen vindt men lapidair op p.16 opgegeven.

5.een inventrisvan debriefwisseling :in Nijmegen alleen alca.7.000 b
'rieven
aan Thijm en ca.1.600 (ten dele ontwerpen en afschriften) van zijn eigen
hand.W ellichtheeftThijmszoon,L.van Deyssel,die alsA.J.een biografie
overzijn vaderpubliceerde (1895,p.49) te overdreven tœn hijop,basis
van een gemiddelde van twaalf binnenkomende brieven per dag, m im

veertig jaar lang,berekende datde Thijm-collectie meer dan 1j0.00'
0 stuks
zou hebben bedragen ? (p.169).
Komen we nu tot een bespl
reking van de bloemlezing, dan kan men, na

vergelijking metdeviervorige,resp.snmengesteld doorJ.F.M .Sterck in 1909,
d* rM aria Viola i
n hetzelfdejaar,dx rM.A.P.C.Poelhekkein 1920en door
M .van Can z.j.,stellen dathiereen anderetopzetvx rzat,n1.hetbenaderen en
accenmeren van Thijms talenten als kunstenaar,literator en vooral a1s PO'
2Averteller,waarvxrheen steedsveelmeerdeemancipator,destrijdbarekatholiek
pxn % '
d was gekomen.Dit impliceerde een afwijkende kellze van teksten:
kortere,meer in de richting van de moderne voorkeur, voor artistieke problemen

en vooral een vermijden van alte retorische of sentimentele formuleringen.
Men kan mstig zeggen datde snmenstellershierin zijn geslaagd,en watmeer
is,zijverantwoorden hun keuzenietalleen doortelkensvôördedriegrotedelen
waarin de bloemlezing uiteenvalt (nl.de dichter,de verteller,de publicisten
briefschrijver) een korteinleiding en verantwoording teplaatsen,die de hoofdlijnen van Thijms bemoeienis met dit subgenre aangeeft en commentarieed.
Respedievelijk beslaan die delen j0,90 en 60 pp.wat met hetoog op hun
bedoeldenadruk op hetproza,een harmonischeindruk nalaat.Thijm a1stoneelauteur of -criticus, a1s literair criticus of als vertaler (behalve in één geval,
p.j9-60 ,,Aan een jongeling'') komtnietaan bod.
Deze drie grote'delen worden voorafgegaan (van p.1j-56) door een uitstekende biografisch-synthetische inleiding, waarin Thijms proi
fiel in enkele
-
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m arkante trekken wordt getekend, a.h.v. eigen overwegingen van de samenstellers,geadstm eerd met een uitstekende kalee van citten van vx rgangers en
van literatuurhistorici. De formulering trouwens ook van de annotatie het

helewerk dx r- ishelder,bondig en overhligend.Thijm komterin naar voor
Zs een aparte persxnlijkheid in de tijd tussen de stichting van De Gids en
De Nieuwe Gids,een veelzijdig literator,de scheppervan dekunstgeschiedenis
in Nederland (nustBusken Huet?),en een zeer g>oelig registrato'r van de
artistieke stromingen in katholiek W est-Europa.In 1846 was hem door Potgieter

desuggestie overgemaakthety,Hollandsch-catholijke''in hetland te vertolken.
Eigenaardig genoeg kreeg hijhie>xr meer weerklank in het niet-kathol
ieke
b mp dan bi
jzijn geloofsgenoten.W nnrschijnlijk een gevolg van Thijmscombattiviteiten eigengereidheid,van zi
jn gebrek aan volpaamheid ofgehxrznnmheid x k aan de dem s

de priesters en de bisschoppen die liever M gr.

Vhaepman en Nuijens naarvoren schoven (cf.de oprichting van De Jrrâ/er
metop slag meer abonnenten dan Thijms eigen Dietsche IFkra/oJe,levenslang
qlm abonnees een zorgenkind en x k aangewezen op het vullen van driekwm

van dekolommen dxrThijm zelf).Een en andermpakteThijm eerder toteen
vx rganger dan tot een leider van hd katholi
eke bwolkingsdeel.Zijn vx rliefde vx r toneel en toneelopvoeringen, door hem om geen nnnxtu te geven
van 18jj (?) tot 1880 jarenlang onderdmkt, maar daarna van lieverlede

opnieuw lleden (in De Kx 's Amsterdammer),versterkte in latere jaren zijn
isolement,en verstevigde zijn contaden metanders-en brederdenkenden.
Volgteen gedegen uiteenzG ing OVer zijn jeugd,aard,karakter,levenshouding
en positie,een Gknoptoverzichtvan zijn professionele loopbaan,een simering
als openbaarpersoon en tijdschriftenleider en een synthetische schds van zijn
sGndpunten inzake kunst,religie en waarheid.M en kan verdergaan metciteren
en parafraseren : men leze het zelf ! Hetgeheel maakt œn authentieke, waarvhtige en levensechte indnlk : hier is met liefde en begrip, maar niet md
œ gkleppen aan geschreven, gewikt en overwogen. Na zoveel lo'f mag ons
m isschien een verzuchting van het hld.
, dat is n1.de ongelukkige aanhef van
hetgeheel die maakt dat de lezer van p. 1-14 zich <ht doorheen een biblio-

grafixh deelmod heenwerken,wpxrdxrdeinvalshoek nietaantrekkelijk wordt
en men hd lezen dreigtop te'geven.Had ditnu nietachternnn gekund,zodanig

datmen dadelijk kon starten met deze magistrale inleiding (p.1j-36)? A1s
Zustratie hieruitbv.Thijms doel:,yhd leven te stylere'
n totschoone eenheid''
(p.21).Md het vervolg: ,,Deze esthetische houding uitte zich o.a.in een
gestileerd en verzorgd gedrag en optreden,en mimer gezien in zijn vxl
rkelr
vxr alwat aristokratisch en voornaam w>.Z-n vond hij,,dat de edelste uitwendige vm chtder goede opvoeding in hd aO rd,in de attimde,in den toon,

in de gemakkelijke en '
bevallige omgangsformen gelegen is.'' (Ilustmtief hiervoor is bv.Thijms verering voor de jonge, bevallige en o'
ntwikkelde vrouw,
gesymboliseerd in Tesselschade.Cf. de op p. 72 afgedmkte prent van Joh.
Brna
nkensiek). Onmiddellijk daarna wordt de commentaar opengetrokken naar
Thijms zonen en derestvan de Nederlmdseliteratuur:,,Zijn zx nsFrank en
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vxralxk Karelzullen hem volgen in zijn opzetom een gotileerd kuns> erk
te maken van hetleven zelf.Bijhen echter treedteen verbiezonderde isolatie
op die devaderin zijn esthetischehouding,ondanksalle aristokratischeinslag,
nooit nnxtreefde.Vx rhem waren xhx .
nheid en kunsteen essentieelonderdeel

van hetleven,eigendom van allesen allen.In dezeopvatting week hijmedeaf
van Bilderdijk,voor wie ze waren vxrbehouden aan uitverkorenen,maar ook
vr Potgieter,diezeeerderzag a1sopvoedingsmiddeltotzedelijke en nationale
grxtheid dan als iets dat ieders.natuurlijke eigendom is. Thijm stond een
gemeenschapskunst voor, die het meest harmonisch werd belichaamd in de

kristelijke- datwasvoorhem :dekatholieke - kunst.''Kunsthoordebijgevolg
mnxtschappelijk,ideeël en transcendent te zijn.Hierop volgteen behandeling
van Thijmsdich> erk,stm end metde bekenderegelsover Bilderdijk (1844)
U min ik,Oude !metuw strœ fgeplooide trekken !
U,metdatstarend x g,dx r borstels overbraauwd...

Afgezien un hetvele gelegenheidswerk,datzijn verder leven begeleidt,valt
zijn waardwolle i.e. praktisch uitsluitend zijn episch-verhalende poëzie
tussen 1840 en begin 1850. De Vondel-bewondering geschiedt later in prozavorm .Zelden vindt men in wat men helaas meestal tœh wel mM kwerk moet

noemen een persoonlijkeuiting,een persoonlijketxn.Van een en andervolgen
hierop, zoals gezegd, meestal korte teksten of fmgmenten : de eenheid van

kunsten religie wordtgepostuleerd in De geboorte derkunst (1844),Thijms
strijdtegen hetmaterialismein het(lange) Voorgeborcbte (18j1).A1sspœimen
van de verhalende poëzie komt het vloeiende ,,De speelmxn van St.Cecilia'',

alsgelegenheidsvers,,Aan een jongeling'',dieThijmsideaalvanhoofsevrouwendiensten van vhx nheidsbeleving vemersoonlijkt.Nietalleslijktonsvlekkelxs
gednlkt:bijp.46,48,j0,j1,j2,55blijven twijfelsbestaan.
De inleiding bijdevertelle'
r (p.75-81) behandeltde historixhe nAellen en
rhetsen,die bijde Thijm van na 18j0 de voortzetting van zijn mische gedichten htekenden.Hijmuntte uit in genrdafereeltjes en had oog vx'
r het
historische detailof de dito nchtergrond,zonder dathijeen exacte reproductie
van het verleden nastreefde: de dichter à1s de verteller hadden een estetische

en een ethische bxdschap te verkondigen.De bedoeling die bij zijn verhalen
voorzatwas ,yhd Hollandmh-catholijke''vertolken,n1.door een belichten van
een ideeëlverleden zijn geloofsgenoten cnltureelop niveau brengen en hun een
gevœ l van eigenwaarde hergeven.Het gevolg was een strx m verhalen,opge-

nomen in de Volks-almanakken en achteraf gebundeld (1879-1884) in 4 dln.
Vers?reideverhalen.In den beginnebehandeldehijgewoonlijk deMiddeleeuwen,
later,nazijn verzaken aan zijn afwijzing van de Renaissance (cf.p.34)x k de
17een 18eeeuw.Jnmmergenoegwerd nazijn debuut,devloeiendeen roerende
verhslen De organistwar dedom (1848) en Geertruidewaz;Oosten (18j3) hd
lnndeelvan Thijmsemditie,bv.degenealogisch-heraldiekedetails,steedsgroter
en onverteerb= der.M en kan dus gewagen van verteltaferelen afgewisseld door

onderrichting en annotatie.Ook hier bleek Thijms vx rkeur vx r de spirituele
25j

'

Jonge vrouw : de manneli
jke personages vallen bleker uit en lijken op wensbeelden van Thijm zelf.W at de motieven betreft vindt men een beperkt aanbod:hetkunstenaarsmotief,hetgezelschapsmotief (hettype-verhaalspeeltin een
patriciërswoning en heeft een culturele inslag cf.Thi
jmseigen leven en de
doo'
r hem thuisaangehouden dins-en vri
jdagavonden,P.77)ha
er
ntsh
toecthj
te
ol
nij
gkehli
en
id
g'
s'.

motief: de ideale,verfijnde jongeman met ,,gereguleerde
W atdestijlbdreftgaatmd dejaren hetrationele,hetverstandelijke'overwegen,zodatweinig gevoelensdoorleefd en echtop de lezeroverkomea men vindt
er meer mededeling dan overdmcht. Cf. de zo zeer geprezen Portretten van

Joostzwr den Vondel,in 1876hoofdzakelijk uitdeVolksalmanak bijeengebracht,
om-en bijgewerkten voorzien van overgangen.Ook hier vindtmen een vxrkolrv* r losse genretafereeltjes,maar dit keer met veelantiquarische uitweidingen :Thijm heefthetwerk immers als een correctie op de Vondel-editie
na
nnexbiografie door Van Lennep geschreven en wilde erin het bdang van

Vondels overgang tothet katholicisme vxr zijn leven en werk demonstreren.
Cf. VD Vlotens bekende karakteristiek
'

Dit is nu geen VondelOP sterk-,

mpxrop wijwater''(p'
.80).
In het derde deel, over de publicist en briefschri
rdt
jver (p. 169-233) woi
plaatsingeruimd voorThijmstheoretische kunstbeschouwingen,grotendeels geN

Khreven tussen 18j0'en 1860 en gepubliceerd a1s Over de kom?ositie in de

kunst(18j7) en DebeiligeIinie (18j8).Iszijn stijlhiergedragen en beheerst,
nrndemisch,dan valtervooreen modern lezertoch meervreugde te beleven aan

zijn m lemieken,wnb
qrhijbeweeglijk,vurig,scherp,uitdagend optreedten gwat
argllmenteert.En in welke stroom dook Thijm hier onder er kon weinig of
niets og maatschappelijk, religialK, artistiek of historisch gebied gebolren of
hijmengde zich in dedismssie,als,hijhnaralnietuitlokte:Sterdcmnmde de
omvang hiervan op 10 delen.Berucht is hierbijzijn weigering te vlaggen of
anderszinsdeeltenemen aan deherdenking van deslag bijHeiligerlee (1j68)
ofAlkmaarsontzet(1j78) ofDen Briel (1j72)'
en overhetZgemeen aan iets
watmetde 8o-jarige œrlog te maken had.W eshalve men op.straatzong
A1s Alberdingk nietvlagt,

Dan smijten w'em in degmcht
Een uiting hiervan was zijn brief aan Jonckblod over een wanklank (het
W ilhelmusblazen'') op het 10e Taal-en Letterkundig congres van 1868.
Ook depraktischekunstpolitiek,n1.Thijmsijveren vx rdeneo-gothiek,voor
hetRijksmuseum en tegen de afbraak van oude monumenten en bouwwerken
komtin ditdeelaan bod,zijn opvattingen overldterkunde zijn grote bewondering voo'
rBilderdijk en devriend/vijandverhouding totDa Costa,zijn kritisch
dogmatisme als'ethicus en moralist,iets minder zijn grootnederlanderschap
om af te ronden meteen aantalvooralom hun uiteenlol
pende stijlbelangrijke
brieven aan zijn ouders (over hetvrouwelijke ideaal),aan Snellaert (met de
aankondiging vanzijnverloving -voorbodevan een nietzeergeslaagd huwelijk),
aan W ap (overzijn leermeesterBilderdijk) en aan S.J.van den Bergh (over
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een vergelijking Bilderdijk-Da Costa).Het merkwaardigst is echter een brief
aan zijn echtgenote uit 1869,waarin Thijm a1s eigenaar-diredeur sinds 1863
van de drukkerij-uitgeverijC.L.van Langenhuysen positie kiest in een sociaal
conflicten ditop typisch liberaal-patronale'wijzedoeten destaking breekt:zijn
beleid diende het belang van de zaak, en daarin hadden staat noch arbeiders
zich te moeien. Aan een en ander valt af te meteo hoe ver de 19de eeawse
economische concepties van de actuele af staan.
Besluiten we hiermee onze bespreking, dan kan men stellen dat hier ee'
n

belangrijk werk voor destudieen de herwaardering van onze 19de eeuw voorligten dat een bespreking van hetgebodene terecht meer aanspraak kan maken
op een apologie dan op kritiek.
ADA DEPREZ

VERDER ONTVINGEN W IJ:

VoortgangvanbetonderzoekindesubpculteitNederlands>zideFrfeUniversiteit Amsterdam,1, 1980.De Boelelaan 11Oj, 1081 HV Amsterdam. 160 blz.
De eerste aflevering van deze nieuwe periodiek bevat naasteen overzichtvan
wat in de titel opgegeven is een aantal korte bi
jdragen van tpnlkundige en

letterkundige aard.Van belang voo'
r de literair-geïnteresseerde zijn de volgende

Op'
sl
tel1en FidieveJJJIé/Co? S//z/Yci in 'S//N7jjf'
i;d*rL.STRENGHOLT,Cen
vels?ot (een cn'v in de Reinzert), door M.HOGENHOUT,Het ?roemium waa
êmeiII'dœi
rj.D.v.vAN HALSEMA en M.H.SCHENKEVELD,De e?isode van de

TerwiHeldebrieven in 'C/FNJ/Q Wildîcbuf doorW.BREEKVELDT,K0?QnX djscbeid -/ieen &z;# van bergen en dalen (= een bespreking van mlmmerXVI
uit'Een lege plek om te blijven'),Een JaJer voordeanalyse z'
azilyriek doo'
r
TH.vu Loo'
N,,,Mur :# gebeelanderf' (= een reactie op het voorgaande
artikel) doorR.ZEMEL,Onderzoek oudere Ietterkundelrenaissance (waarin toekomstplannen vooralin verband metdeHuygens-smdiegeschetstworden) door
L.STRENGHOLT,Een PCJCâQI?:///J/i# Coornbert(OVerdezesComedieFzr Iîrdelj
doorH.DulTsen ,,Allegoria''en deZeven X fjzd/z(in verband meteen verhaal
uitde GestaRomanorum) dx rF.J.H.DE BREE en OterJ: inter?retdties F2/0

JJSlex en Y:/
7':&-f&:ri;;in SZ/JJVNJ;HojwjjchdoorH.KOEMAN.
Betbels #câ,;J/J?:.Gedichten van Guloo GEZELLE en van MICHIEL ENGLISH over
de Zwm zusters van Brugge,Diksmuide,M enen,Oostende e'
n Veurne.Uitgever

MarcVan deW iele,Brugge (1981).72 blz.480 fr.
In een zeer fraaie'grafisch'
e vormgevi
ng van POHAN MAHIEU zijn hier,n,
a een
'ubileumgedichten in het algemee'
n en Gezelles
korte inleiding over profes- en J
relatie'
s met de W estvlaamse Zwartzusters, 22 aan deze kl
oosterlingen gewijde
gedichten, waarvan sommige me'
t muzieknotatie s'
amengebracht. Zestien,tekste'
n

stnmmen van Gezelle'
,vijf van de in 1962 overleden priester M .English en
één van de E.H.De M eester.
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De teksten van Gezelle steken onbetwistbaar b ven de andere uit.Hd werk

bevat een aantalinteressante illustraties en bij de meeste gedichten uitvoerige,
vx ral historisch-biografische aantekeningen van J. vu DEN HEUVEL en G.

vEM stsT.In de annotaties z'
ijn we1een paaronnauwkeurigheden (dnakfouten)
en inconsequenties geslopen.Een paar vx rbeelden :op blz.57 wordt Abraham

met Vnnhouwer geïdentificeerd,terwijlhij op volgende blz.metIsaac llijkgesteld wordt;het eerste gedicht wordt op blz.59 'Bethel'genoemd,hoewel
deze titelnergens voorkomt;op blz.65 leze men v.76 i.p.v.77 ;en storend

is natuurlijk een flandricisme als 'noemen'vxr 'heten'.O'
ndanks deze lichte
tekortkomingen blijftdeze uitgave een zeeraantrekkelijk werkje datmœr Jln
een bewijsvan Gezellœ nog teweinig bekendezin v*rhumorlevert.
FRANK c.MAATJE,Open ?lekken'
.Redeuitgesproken bijde nnnvaarding van het
ambt van gewoon hx gleraar in de theordische literatuurwetenschap in het

bijzondermd bdrekking tothetliterairewerk alstaaluiting pnn de Rijksllniversiteit te Utrœht op 12 mei 1981. Utr-ht, Bohn, Scheltemp & Holkeml 1981.
51 blz.

Onder,,01= plekken''verstaatProf.MsatjewatR.Ingardo Unbestimmtbeitsstellen nœmt,die de lezer (ev.toeschouwer van een drnmn) zelfmet Bhtllp
van zijn empirie en op buis van de textuele elementen moet 'invallen'. Hd
probleem,der 'genres'en hetdrnmn nenwn in deze rede geen r ringe pH ts in.
Scenarium,Deel5.O'
nl kend repertoire,kermis,klucht,komediant.DeW albttrg

Pers,Zutphen,1981,127blz.Deze belangrijkereeksvoortheateNdenschap die
in onstijdxhriftreedsd*rC.Tindemansuitvœrig vxrgesteld werd,behandelt
in hpltrvijfde doel de volgende onderwemen die methetNederlandse toneelleven verband houden :Vondelin â:J?ers?ectiej van n,l'bomme rJw///J''dxr
G. REKERS; Paulus Hilverding en de Vier Kronen (over e.
en l8de-œuws
marionettentheater) dx rB.SIEMAN ;Pyrdri
jders op deJeT-/JJe, van Deljten
Amsterdam,Hetbegin van hetcircus in N ederland,totheteinde van de Fmnse

tijd, door M.KEYSER;Antbony S?atsier, vermayd ,,serieus comiecq'' (17181777/,d* rB.ALBACH ;De invloed Fazide C/P'
C#;EUQ dell'drte in N:#er12N2
tot 1800,door R.t.ERENSTEIN,en Hetklucbtens?elin de Nederlanden,16001760,dx r w.A.ORNéE,vx r de toneelgexhiedenis in de Nederlanden we1 de

llmgrijkste bijdrage. Van alle opstellen worden Engelse ,ysllmmario'' bijgevoegd.

Z//r H.A.Gom?erts bi
j zjz; 65ste verjurdag. Hllix p=n de drie grnchtew
Amsterdlm 19.
80,224blz.Prijs:j5j,-.
Ditverjaardaygescbenk wordtdœ rde initiatiefnemi
ersin hun W xrd vooraf
om schreven a1s,yeen reeb m ikelen...,die in die zin samenhm g...vertonen dat
hd onderwerp ervan ligtop hetterrein van de Nederlandse letterkunde der 19e

en 20eeeuw,van deliteratuurwetenschap ofvan deliteratuurkritiek''(opgesteld
door collea 's,medewerkers, promovendi of leerlingen vnnnf Gomperts hnœ -

258

ming alshxgleraartotop heden).Nietalleen i.
n zake de behandelde onderwerpen,maar ook wat lengte en kwaliteitder artikelen betreft is er zoals dat

in een hulde-alb'lm veelalhetgevalis - enige ongelijkheid.Maarhetgehœl
is œn interesmnte collM ie bijdragen.Het boek bevat de volgende opstellen:
R.v.M.MARRES,Het?raeteritum jictionalisbi
*
jBlok iseen onding;A.NUls,
Over netwerhen en tegenstuur (vooralin verband metliteraire groepsvorming,
i.h.b.rond De'Revisor);P.vAN DER PLANK,De ges?leten'kritiek.Overmogelijkhedea en onmogelijkheden van toneelkritiek; A. vAN SANTEN, Poëtische
metajoren.
7;P.v.scHMlTz,Hirscb overGadamer,eensignipcantmisverstand;
J.F.P.DE SMIT,H.R.vax TUIJL en L.PEPPLINKHUIZEN,Persoonli
jkbeid en
Iiteraire rece?tie;A.DIRKSE-BOLHAN,Portretten van P.H.de Genestet (1829-

1861);B.DONGELMANS,Eeneliterariscbepntasielu/zC.Busken Huet(vxral
overde dnakgeschiedenis);E.FRANCKEN,Multatulien de krant;s.DRESDEN,

Periodisering :#'Herman Gorter;w.DE MooR,Heren alleen'ojeen beermet
zjjr meid.Enige trekken van overeenkomst tussen Frans Coenen en J.VD
Oudshoorn;K.vAN HETREVE,Freud overDostojevski
j ;H.DRION,W odebouse;
C. F. P. STUW ERHEI
M,Woorden,zwevend,zingend (overP.N.vanEycks,gedicht

metdeze Oginregel);H.x.wAGE,Dicbteren'bundelaar (weneensoverVan
Ey& l;).GOEDEGEBUURG Cba?linaie (in de Ned.literatuur);H.SCHOLTEN,
'Een nieuwejeugd ging o?waœtsin z# ster'.Reismeiefen aankomstthema bij
'
jong-katholieken'in hetinterbdlllm ;EM.KUMMER,Drieu la Rocbelle en Du
Perron;H.SCHMI= -KOLLER,Kwestie van Karakter (over Bordewijk);P.vu
ZONNEVELD,Het web z'm de onmacht (Over Herjstdraden van G.K.van hd

Reve);).PAARDEKOOPER,Mensenboekeninrevisieoj:eenuitzinnigekruidenier
zi
jnnegotie(overderœenteheM tgavevanDeT> #erLiejdeenLieveJ/A;::A;J
dœ rG.Reve).

ToN BRoos,Lhtvan boek-en p/aa/zwerleziuitgegeven doorojin samenwerking
metJ/â/rpelAllyt.DeBoekzaal,Amsterdam 1979.64 blz.Tebestellen dx r
Aermaking van / 8,25 op gironr. 2284077 t.n.v.Stichting De Boekzaal te
Amsterdxm.

J. Allart was tijdens de 18e eeuw œn der productiefste O ekdmkkers in
Nederland.Bekend zijn mim 700 publikatiesvan meer dan 1j0 auteurs,onder
wie Feith,W olff en Deken,Post en Bilderdijk.Hiervan wordtin dit A kje
een vxrlopigebibliografie Mngeboden metverwijzing nn'
arwerken en plaatsen
wurin de opgenomen titels vxrkomen,in hetbijzonder de Catalogus die in
1818 methetoog op de veiling van M arts nalatenschap diens bezitam A kew
platen en drlzkmaterio beschreef.

Van deKoninklijkeBibliofheek Albert1,Bmssel:
JobnFlanders/ JednRa;1887-1964.Catalogus,ingeleid engeschraen dxr
J.B.BARONIAN.Doblmentatie en chronologisch rnnmwerk dx '
r FR.Lovls.
77 blz.Geïll.
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Scbenking Iancbelevici Tekeningen. (Catzogus van d,
e tentoonstelling 50
mei - 11 juli 1981). W oord vooraf door M.WITTEK. Inleiding door
c.BRoxxE.jl blz.Geïll.

EdvdrdMuncbScbilderjjen,1900-1906engrdjiek.l26blz.(waarvan84blz.
reprodudies. Bevat verder de opstellen H et F> WJZZC, en flwarJ M unch

door A.EGGUM,Muncbs grajiscbe werk door G.woli en een uitvoerige
lijstBiograjiscbe gegevens.
Studia Germanica Gandensia,XXI, 1980-1981, (Rijksuniversiteitte Gent,Faculteitvan deLetteren en W ijsbegeerte),Gent.3j6 blz.Hierin o.a.De verhouding tussen Polde M onten'de FkziNu en Straks-Beweging dx rG.FM xçolsen

Towardsand Integrated A??roach to tbe Descri?tion oj Dialogue Texts in
English Fiction doo'
r R.COPPIETERS.

NOAM CHOMSKY,Regels en Fé/F:JJAC/J/VJ.De grammatica ZS mentaz Orgam .
Vertaling :HENRY coRvER.Bohn,Scheltema & Holkema,Utrecht1981.24j blz.

A.HAGEN,Standyrdtaal& dialects?rekendekinderen.Een studieovermonitoring
van tpnlgebnaik.Dick Coutinho,M uiderberg 1981.201 blz.
Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Iiteratuur z;a 1945.O'
nde'
r redadie van

Ao zuloEaEx'
r,Huco BREMSen ToM vAx DEEL.Samson Uitgeverij/ Alphen aan
den Rijn-Brussel,W olters-Noordhoff/ Groningen.
W ijmenen ditlexiconnietbetertekunnenvoorstellen danmetenkelegegevens
diewijaan deaankondigingsfolderen hetwoord voorafontlenen.
Kritisch''wordtditwerk genoemd,omdatgeen encyclopaedische samenvatting

van informatienagestreefd wordt,mpareen mengeling van obj- ieve informatie
overee'
n bepaald œuvre en de persoonlijke inzichten van de betreffende medewerker daarin.
H et gaat hier om een ,ylosbladig''lexicon, dat doorlopend informntie brengt

wnnrin ampassing aan nieuwe ontwikkelingen en veranderingen mogelijk zijn
en telkens nieuwe auteurs besproken kunnen worden. Per auteur vindt me'
n
achtereenvolgens een korte biografie, een kritische beschouwing van het werk
in essayvorm,primaire en secundaire bibliografie.De inhoud van hethoofdwerk

en dein 1980 verschenen aanvullingen (440 pagina's,in fraaie en solide rinp
band) bestaatuitbijdragen over 36 auteurs,die in de drie aanvullingen van
1981 met de bespreking Van OngCVCCC evenveel literatoren zullen aangevuld

worden,reedsgedeeltelijk aangevtlld zijn.Deprijsvan hetlexicon,same'
n met
de eerste aanvulling van 1981 bedraagt 1.677 fr.Voor 1981 (nog twee aanvullingen) bedragen de kosten hiervoor 288 fr.per aanvulling. H et geheel

maakteen goedeindruk en voorzietongetwijfeld in een bestaandebehoefte.
ROOSE
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GO RTER S LIED

H et ligt voor de hand het woord lied,waarm ee de dichter van M e'
i

directalin de'
tweedeversregelzijn gedichtaanduidt,op tevatten in
de algemene betekenis van gedicht.Toch zou men na lezing van het
hele gedicht bepaalde kenmerken ervan ktmnen omschri
jven a1s de
kwaliteiten van een Iied in de meer specifieke betekenisvan hetwoord.
M et deze bepaalde kenmerken bedoel ik de muziek die door hethele
gedichtheen klinkten in nauw verband daarmee degemoedsstemmingen
die door de woorden tot uiting w orden gebracht. Ter w ille van de

duidelijkheidciteerik deeersteregelsvan hetgedicht1.
Een nieuwe lente en een nieuw geluid :
Ik wi1datditlied klinkta1s hetgefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht

ln een oud stadje,langsdewatergrachtIn huis was 't donker,maar de stille straat
Vergaarde schemer,aan de lucht blonk laat

Nog licht,ervieleen goudenblankeschijn
Overdegevelsin mijn faamkozijn.
In de eerste strofe van totaal twintig regels geeft de dichter aan hoe

hijwi1datzijn poëzieza1klinken a1shetgefluitvan een jongen die
in de avondschemering dooreen oud stadje dwaalt.Op tweeërleiwijs
klinkt door deze versregels de muziek : de muziek van de fluitende

jongen en demuziek van dehelderklinkendewoorden.Ik denk bijdit

laatste aan de vele assonanties en allitteraties,m aar ook aan de w'
elluidendheid die van e1kwoord apartli
jktuittegaan.Verdervaltop hoe
mooide beelden zi
jn,diedewoorden hieroproepen en hoe doordeze
combinatie van klank en beeld een gemoedsstemming wordt gesugge-

reerd die op geen anderemanierverwoord lijkttekunnen worden dan
juistdoordezedichtregels.
1 Ik citeer uit de oo
'ievaarpocket-editie : HERMAN GORTER, M ei, een gel/f'i/, ingeleid

doorGARMT STUIVELING,Den Haag,19695.In hetvervolg vermeld ik steeds de bladzi
jde
in hetartikel.
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V an Eeden is de eerste geweest die op de klankschoonheid van het
gedichtgewezen heeft.Hijdeedditin zi
jnbespreking inhetjuninummer
van de N ieuw e Gids van 1889,hetjaarvan eerstepubli
catie van M ei.

Hijzag in ditgedicht,waarvan demakerhem toen nog volledig onbekend was,deverwezenlijlting van deidealen van denieuwedichtersen
legtin een soortpoëticahetnieuwevan hun dichtktmstuit.Zo schrijft
hijdatde woorden van een gedichtnietopgevatmoeten worden a1s
wegwijzers naar een gedachtelijke achtergrond, a1s betekenisdragers,
maar ,,W oordenreeksen zijn zielebeelden zoo goed a1s melodieën ;
wie datnietvoelt,kan geen verzen verstaan.M et ,,gedachten''bedoelt

men logischeschikking ofvergelijking van zielstoestanden.M aariedere
versregelisde meestjuiste expressie van een bepaalden zielstoestand,
is in algemeenen zin een gedachte, zooals ook een m elodie of een

kleurenbeeldeengedachteis, ''2Eneenpaarbladzijdenverdermerkt
hijop dateen gedichtopgevatmod worden a1seen geheelvan geluid
en ritm e.

Ileze opmerkingen van Van Eeden zou m en, zo m en wil, kunnen
herkennen in het tweede gedeelte van de definitie die V on W ilpert
geeft voorIied.D eze definitie luidt ,,wichtigste und schlichteste Form
der Lyrik zum reinsten und unmittelbarsten Ausdruck m enschlichen
Gefûhls in seiner W echselbeziehung zur Natur, durcbgesultet von
Rbythmus und M elodie der zugrunde liegenden Gestimmtheit,Ja/per in
plâew W rbâltnis zur M usik und dem Streben wenngleich nicht notwendig- zurVertonung (...)a1sVollendung seinesW esens.DieForm
isteinfache strophische Gliedertm g m it Reimbindung ''3*
M aar ook een andergedeelte van Von W ilperts lied-defi
nitie lijkt
vatbaar voor hetgedicht:dewisselwerking tussen menselijk gevoelen
de natuur. Ter ondersteuning van deze gedachte citeer ik de leeserva-

ringen van Marsman,toen hijhetgedichtvoorheteerst1as4.,,Ik 1as
sommigestukken drieen vierkeerentoen ik eindelijk,geheelo'
vergolfd
doordielijfelijkezielsvermkking metlezen ophield,washetlandschap
w aarop ik uitkeek veranderd en ook ikzelfwas nietvolkom en dezelfde

meer a1s daarvoor. VD hoeveelgedichten kan men dit werkelijk
zeggen ?-''.HetmerkwaardigehierbijisdatMarsman hiereen innerlijk
procesbeschrijft,datvolgensVon W ilperts'definitie aan hetlied zelf
ten grondslag ligt.Even verder merktMarsman op datna jaren het
2 FREDERIK vAN EEDEN, Gortees Verzen ; i
n:De Nieuwe Gids,jrg 4 (Aprilnummer)
Amsterdam,1889,p.129.
3 voN w ILPERT, Sachwsrterbuch der Li
teratur, Stuttgart, 19695,p.43j.(De cursivering

is4vaHn mij,A.Z.)
.
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MARSMAN, Veru meld Jx rl, Amsterdam, 19632,p.569 en ook p.655.

gedichtnog nietsvan zijn ongeëvenaarde frisheid en klaarheid verloren
heeft.M aar toch bevat het gedichtnaast spontane natuurli
jkheid iets
Zlnstmatigs,,,en nietalleen in zijn allegorie en zijn homerische vergelijking,maarheelduidelijk o'
ok in zijn beeldspraak,in zijn barokke
ornamentiek.''En,zo gaathijverder:,,misschien bereikthetzijn bizonderebekoring zelfsalleen dank zijditartificiële,datonnaspeurlijk opnieuw overgaatin natuur;een uitersteeenvoud,die- hoebloemrijk en
volook metbeelden nietslechtsonmiddellijk opweltuitde natuur,
maar die tevens ontstaat doordat het gedicht langs een toppunt van
kunst ertoe terugkeert. - en de wonderlijk-gemengde bekoring, de
dubbele gewaarwording die de mei'
'mij telkens weer geeft, houdt

ongetwijfeld verband metdeze twee naturen,dezedubbele natuurlijkheid. De overgangen van nabaur die poëzie wordt en van poëzie die
uitruist in natuur, '' M ethetchiasm e in deze laatste zin veronderstelt
M arsman duseen wisselwerking tussen natuuren poëzie in hetgedicht
zelf.

Hetwordtnu tij'
d eenstegaan kijken in hetgedichtzelfoferinderdaad een speciale opvatting van hetgedichta1seen lied in de structuttr
ervan terug tevinden is.
Om de gedachten van de lezer te bepalen geef ik eerst een lcorte

samenvatting van hetbelangrijksteuithetM ei-verhaal.Zoalsbekend is
M eide personificatie van de lentemaand.Voorhaargeboorte op aarde

stond zijsamen metdeanderemaanden op dezon.Zijwordto.
p aarde
geboren wanneer de stralen van de ondergaande zon .
de zee raken.De

nachtbrengtzijdoorop hetstrand om devolgende dag haarlentetocht
doorhetHollandselandschap tebeginnen.Tweeontmoetingen markeren

deze zwerftocht:de ontmoeting met'
de stroomvrouw walmeerzijhet
dtzinlandschap heeft verlaten en '
&e met de dichter aan het slot van
zang 1.
ln zang 11 is zowelM eia1shetlandschap veranderd.Hetlandschap
bestaatnu uitbergen,waarlangs een beek zich schallend naarbeneden
stort.M eiis nu vrouw geworden en één verlangen overstem t al haar
gevoelens:hetverlangen naarde go'
d Balder,die haar als in een visioen
verschenen is en wiens liederen haar van nu af aan voortdurend door

hethoofd spelen.Tegen de wi1van haarmoeder,de maan,verlaatzij
de aarde om in verre hemelen haar god te vinden.Zo begint haar

tweede zwerftocht,waarop zij achtereenvolgens .
de W olkespinster uit
het N oorden ontmoet,de goden en tenslotte Balder zelf.M ei's geluk

isnu bijna volmaakt,de ontgoocheling des te wreder.Balder vertelt
haar dathijnooitmetiemand andersen alleen metzichzelf gelukkig
,
z4j

kan zijn.Zijn geluk bestaatin beluisteren van zijn zielsleven.Mei
kan voorhem nietbestaan.
Zang III is hetboek van de weemoed en de droefheid.De dichter

wachtM eiop alszijvan haarhemelsetochtop aardeisteruggekeerd.
Een Y eedeontmoeting metde stroomvrouw vindtplaats;en samen met

dedichterbrengtMeihaarlaatstedagen doorin en om hetoudestadje
waardedichterwoont.Zijzietopeen nachthaarzuster,Juni,alvoorbijkomen,zoalszijvôörhetbegin van haarzwerftochtin zang Inog een
glimp heeftopgevangen van April.Dan sterftzijin de laatste stralen
vandezon,haarvader.Zijwordtdoordedichterbegravenophetstrand,
waardegolven hetzand kom en toedekken.

Een belangrijk structuurkenmerk van hetgedicht is de symm etrisch
gem arkeerde driedeling, zoals door veel onderzoekers opgemerkt en
doorM eeuwesse mettalvan voorbeelden verduidelijktis5.Zo heeft
Van Eyck o.m.opgemerkt dat de geschiedenis van M ei's noodlottige
liefde voor Balder zich mooiin 'tmidden afspeelt,links en rechts,in
zang I en zang 111,geflankeerd door M ei's ontm oeting m etde dichter.
V lak na haar eerste ontm oeting m et de dichter aan het slot van de
eerstezang hoortzij,in hetbegin van zang II,de stem van Balder;en
vlak vôör haar tweede ontm oeting m et de dichter aan het begin van
zang 111,heeftzij Balders stem voor het laatst vernom en. D eze symm etrie springt ook in hetoog w anneer m en letop de twee ontmoetingen
@
m etde stroom vrouw ,11l2an# I en 111,vooralals m en w eet dat de eerste
ont
bl
ijmktoet
teing
zijneindigtmeteen voorspelling,diebijdetweedein vervulling
gegaan.Talvan andere punten van symm etrie worden besproken aan het begin van het artikel van M eeuwesse, waarnaar ik

graag verwijs.Ik refereernu alleen nog aan dewoorden van Stuiveling,
diehetgedichtmeteen drieluik vergelijkt:,,A1sdetwee zijluiken van
een triptiek o'
m sluiten eerste en laatste zang het grotere en grootse

middenstuk,datdoorzijn visionairkarakterprachtig contrasteert:het
dramatisch verhaalvan de eenzame dwaaltochtvan hetM ei-meisje,nu
nietdoordelanden dernatuurof de steden der mensen,maar,O'
P zoek
naarhetgoddelijke,doorhetzinrijkelandschap Van de ziel-''6.
Datook Iied alsmotief in deze symmetrisch gem arkeerde driedeling

meefunctioneert,blijktmisschien alenigszinsuithetgegeven datIied
vier maalwordtgenoemd in de eerste en ook vier maalin de derde

zang.Hetwordtmisschien duidelijkerwanneerik erop wijs,datlied
5 PROF.

DR.KAREL MEEuwEssE,De structuur van Gorters t,M ei'';in :Dietsche W arande

en Belfort?115e jrg.1968 (p.90-106 en p.194-210).

6 In zi
ln inleidlng op het gedicht, o.c. p. 9. Dit citaat wordt ook aangehaald door
M eeuwesse.
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zowelin deopgaandeverhaallijn van verwachting en hoop van zang I
alsin deneergaandeverhaallijn van deceptieen droefheid van zang II1
mee opgenomen is.
De eerste keerdatlied voorkomtin hetverhaalzelf,dusna de proloog,waarin hetop heteerste gezicht slechts de betekenisvan gedicbt

inhetalgemeenlijkttehebben,iswanneerMeidestroomvrouw ontmoet
en haarvertelthoezijsamen methaarztlsters,de anderemaanden,op

dezonluisterdenaarhetmisenvandezee.Enzijvervolgt(p.39):
Men kan van alleshoren in zijn lied,
Omdathijwolken kentèn lichte zon ;
Zo hoorde ik namen waaruitik me S.
POn
Dewondre dingen zelf,ik waszo blij

Toe'
n mijn beurteindlijkkwam.Nu heb ik bij
Duizende dingen alelks naam genoemd.

De parallelplaats in zang III komtwanneer M eihaar laatste nachtop

aardedoorbrengtingezelschapvan dedichter(p.1j2):
Zozong zesomsalleen en somswijsamen
A1ssombere bedroefde koren,namen
Van vele dingen die ze had aanschouwd,
Beefden nu weervan hare tong,berouwd

Doorldaaglijk lied,eentonig lang getralr,
H etisde laatstekeerdatIied in hetgedichtwordtgenoem d en heelhet
er tussen liggende M ei-verhaal ,,het verhaal van de hem elvlucht en
dewedernederdaling''om metdewoorden van Diepenbrock te spreken 1

lijktzich onszo voortedoen a1seen kleurigeregenboog,waarvan de
uiteinden zich bijna onmerkbaar in dit liedmotief oplossen. Vooral
-

wanneer deze twee plaatsen m et het liedmotief apart genom en worden,

blijkthetY eedecitaatduidelijk de indruk te geven van:hetisvoltx id,hetwerk is af.

Hetnaamgwen aan dedingen,hetbenoemenvan deaardseverschijnselen iseentaakbijuitstek van dedichter.Doorzijn woorden krijgthet
indifferente bestaan zin en betekenis. M en zou zich zo oo'
k we1 het

ontstaanvan detaalkunnen indenken.Heteerstelied-citaatdoetmijin
ditverband ook denken aan een fragmentuithetbijbelboek Genesis,
waarin wordtverteld hoe God alle dieren bijAdam brachtom tezien
hoehijdeze noemen zou8.Adam kreeg a1sopdrachtdehofvan Eden
7 ALPHONS DIEPENBROCK,

Melodie en Gedachte; in: Verzamelde Geschriften, uitgeg.

DooR ED.REESER,Utrecht/Brussel,19j0,P.36.
8 Genesis 1 : 19b-20a.
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te bewerken en te bewaren.Ook M eiheefthaar opdracht:,,hetmooi

Meiwerk''(p.56).Zijmoetdeaardesieren metmooigekleurdebloemen en bloesems.Vanafhetstrand waszij haar lentetochtbegonnen.
Zijheeftdoorhetduinlandschap gedwaald.In een duinvijverheeftzij
vo1blijdeschrikhaareigenbeeltenisgezien.Dan volgtdestrofewaarin
haarlentebrengende taak wordtbeschreven.Zijvindtaan de overkmt
vaneenbeekjeeenbloemkorf,dieonuitputtelijklijkttezijn.Steedsmaar
weerscheptM eihandenvolbloemen eruit.Zijstrooitzein een vrolijke

danstelkensweerin hetrond (p.36):
Zijdmste rond en heeldeweihad baat,
En ook de beek,want a1s een springfontein
Die een kolom spuit,maarin druppen klein

Gemnnktwordt,zo vielbijhaarschoudersneer
Een vluchtgebloemte.En telkens wierp ze weer,
De luchtbliesze open.A1seen goœhelaar

Satijnen '
ballen gxit,die doordkaar
Ombx g gaan,dat het oog kleurbogen zid Zo vielen x k veelbloemen in den vlid ;
Die nam ze mee en hechtte ze in den >nd

Vanlanderijen,datheelHolland brand
Vatvan die vlnmmetjes.Deschepezeilen
W orden metweidegeurgevuld,en mijlen
Ver wordtde bonte bloesem opgetast
Dx r wind op ooftbomen.M aar 'tis geen last.

A1sMeiuitmstvan haarwerk,ziet zij de stroomvrouw,aan wie zij
verteltwatzijzojuistgedaan heeft:,,Nu heb ik b
'ij/ Duizende dingen
alelksnaam genoem d.''.
W e doen M ei tekort door haar w oorden niet serieus te nemen. In
haar werk vallen lente en dichterschap samen.D e dichter alsverteller
van het verhaal over M ei maakt dit (lt
zitltllij1:door een naerkyvaardig

stmctuurprincipe > ee ogenschijnlijk verschillende motieven,in dit
gevalhet lente-en het dichtersmotief,worden in een spiegelende verhouding tegenover elkaar geplaatst.Dezelfde spiegelende oppositie is
te vinden in de allereerste versregel,waarmee hetgedichtzo triom fantelijk inzet:#,Een nieuwe lente en een nieuw geluid''.Lente en dichterschap vallen samen in hetgedicht,dat de dichter in de eropvolgende
regeleen lied noemt.Ook in detweede strofevan de proloog isdithet
gw al,waar de beelden van ontwakend dichterschap en lente directen
zondernadere uitleg elkaar opvolgen.
M en dientrekening te houden m et de gedachte datvanaf hetbegin

vanhetgedichthetwerkvanMeidatvaneen ('
de)dichterisenomge246

keerd.H un werk zou omschreven kunnen w orden als:de dingen uithtm
winterslaap wekken door deze metnamen of woorden te noemen.M ei
en dichter streven hetzelfde doelna en totop zekere hoogte is hetlot

van Meiin zang IIIdatvan dedichter.Ten bewijzehiervan wi1ik op
nog een motief wijzen,dateveneens functioneertin de symmetrische
drieluikstruduur van het gedicht.M en zou het het opwekkingsmotief
ktmnen noem en.
W anneer de dichte'
r M eivoor het eerst ziet,vervult de aanblik van

hetlentekind hem zo,dat hij zijn verhaal onderbreektom van zijn
gevoelensblijk tegeven.Metzonsondergang iszijop aardegekomen.

Nuvaartzijineengelebootnaarhetstrand (p.19):
En een gele boot
Kroop uit de nevel en daarin school rood.
Vooraan en v66rhd linnen zeil,een kind

W ee>we'
emij>nu mijn hartmijoverwint,
En mijn stem stom slaatnu ditnieuwste wxrd
Geboren werd

er is iets dat bekoo'
rt

In ieder ding,en die datweet,hijgaa'
t
Altijd langswatren,doorjong gras,en laat
Zijn nog zijn vode'
n koelin dauw van wei.
V oor hem is 't nimmer nev'lig,m aar een M ei
Van kind'ren en ee'
n strx m van bloemen waar

Zijn woning is,en zôis'txk mij maar
Ditkind waslouter,ni
ets dpn lieflijkheid;
Deze onderbreking is een plaats van immanente poëtica, zoals Endt
heeft opgem erkt9.H et citaat toont de dichter die voor een m om ent het

dichten zelf tot onde- erp maakt.Maar hettoont meer:terwijl de
dichterhetlentekind tevoorschijnroept,breken zonnigevoorjaarsgevoelens in hem los. H et aardige is dat de naam M ei hier nog niet het
lentekind geldt, maar het gevoel van geluk dat de dichter hier overstroomt.W eer dringtzich de figuur van een dubbelmotiefOP,die nOg
duidelijkerwordtvoorwie1etop dewoorden ,,nevel''en ,,nev'lig''H et

lentekind wektde dichteruitzijn nevelig bestaan,terwijlhijhetzelf
metzijn woord uitdeneveloproept.Datdeneve'
lwijkten dezon van
de lentegaatschijnen,laatde dichtergelden voor een ieder die weet
daterine1k dingietsisdatbekoort.Ikkan mijmaarnietaan deindruk
onttrekken datdoor de plotselinge overgang,aangegeven door de drie

puntjes nog eens dezelfde figuur van het dubbelmotief is ontstaan,
9 E. Exo'
r,Een lied J# hetuittreden;in:Spektator1,1971-1972,nr 7-8 (To'
n Cramnummer)p.388-389.

waardoo'
rhetlentekind gelijkgesteld wordtaan datietsdatin e1k ding
bekoort.Meteen soortgelijkesententiebegintoverigensdestrofediede

zgn.pianopassagebevat(p.4j) ,,Erligtin e1k ding schuilend fijne
essence / Van and're dingen.'' Deze strofe volgtdirectna Mei'sontmoeting met de stroomvrouw en zitvolbeelden om aan te geven hoe
gevoelens van zachte droefheid M ei's hart overstrom en ; gevoelens die
in M eiw orden losgemaaktdoor de laatste woorden van de stroom vrouw.
In deze strofe wordt het opwekkingsmotief metwisselende beelden zo

duidelijk belicht:opwekken uiteen gevoelsarm bestaan ofuitde slaap
dooreen prinsmetzijntoverwoord.Omdathetinditgedichtnuvooral
om dedichtergaat,laatikdesententiein hetbijzondervoorhem gelden
en omschrijfwatik dan hetopwekkingsmotiefheb genoemd a1s:door
tedichten komthijin een staatvan geluk.
D at deze gelukssim atie ook voortduurt,daarvan getuigt de Passage
waar,
dedichtera1sverhaalpersoon M eiontm oetaan het slotvan zang I
en daarvan getuigen ook de eerste strofen van zang II.In de allereerste

strofevan zang 11zijn ereveneensdebloemen,dekinderen en dewoning ;dezevatik op a1sdesymbolen van hetdichterlijk geluk zoalsin
'tkortalwas aangeduid op de plaatswaar de dichterhetlentekind in
de geleboothetstrand zag naderen.Ik citeervan deze eerste strofe de

beginregels(p.j9):
Nu staat er midden in het land een dom
Van zuilen die ik stapeld',en rondo'
m
Buigen zich popels e:
n de treurcypres.
H et groeit vo1 leliën,er hangt een tres

Van rozen afaan elke schacht,een rij
Van kinderen ziten zingtzijaan zij,
Roodwangjg op de treê met open kelen
Een orgelhing ik nnn den wand te spelen

En binnen zette ik een meisjesbeeld.

En zoalsdezestrofe verwijstnaarde eerste ontmoeting van de dichter
met Mei,zo lijkt de volgende strofe te verwijzen naar zijn tweede
ontmoeting metMei,toen hijzijn zoeteMeizielsverliefd op delippen
kuste'0.De dichterdenktmetspijtterug aan hetmomentdathijM ei
10 Ik bedobeel
me
do
elt eerste ontmoeting''die in de auktoriële vertelsituatie;md de tweede

ontmoeting
ik die in de ik-vertelsituatie aan het slotvan zang 1.Het 1ijkt mij
onjuistin dezeversregeleen verwijzing telezen naareen werkelijkheid buiten hetgedicht,
zoals o.a.G.A.vAN Es doetin zijn artikelDe compositie zwzf GortersNei;in TNTL,
jrg. 77, 1999-1960, p. 262-283. 00k de probleemstelling waarmee Van Es zijn artikel
begint,iszeerdiscutabelin hetlichtvan demoderne literatuurwetenschap.Men vergelijke
hiemoorBBERHART IAMMERT,Baujormen des Erzâblens, Stuttgarq 19704,p.246-247;en
RENé wELLEK AxD ausrlx wARREN,Tbeory /,
/literature,London,19683. p.141.
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weer alleen moestlaten.Aanwijzing voor de gedachte dat de dichter
hierdoeltop zijn tweede ontmoeting metMei,vind ik in de tweede
helftvan de strofe,waarin een zelfde beschrijving van nattlurbeleving
bijavond en nachtherkend kan worden a1s die tijdens de wandeling

van dichteren Meiaan hetslotvanzang I (zieook noot14).Ter
verduidelijkingciteerikbegin en slotvan dezestrofe (p.60):
Hoekon ik 'tooitverlaten waarmijn ziel
Duizeld',hetlichtver van mijn oge'
n viel
Mijn xg en oorwerd alsdegrotehemel
W aar de nacht
De aarde sloot,den hemelopenlacht'

Uitsterre'
n witspruitend metklaargekijk,
M aarzwijgend naarhetzwarterijkerijk
Der aarde,waarde bloemen meteen zucht
Geboren werden in de donk're lucht,
Het nachtegaalgeklaag l
uid uittjuikte
Bove'
n de bloem,die pas zich uitlikte.

Debloemen diegeborenworden,doenmijdenken aan delentebrengende taak van Meimethaar twee aspecten van ,,voorjaar''en ,,dichterxhap''.In de tweede ontmodingspassage,aan hetslotvan zang 1,toont

dedichterzichnietalleeneenverliefdejongen,maarook eenaandachtig

luisteraar(p.j1):
Gijleektzo vo1geheimen en ik vroeg
Zeu en 1% z'en voelde ze in damp
Van warmte uitu wellen.W elk een lamp

W partgijmijn handen,ik biju debij
Uw zoete honing purend,zoete M ei.

Deze dichterlijkeaandachtvoordewoorden dieMeispreekt,blijktnog
duidelijkerin de erop volgendestrofe,diealseen terugblik wordtver-

teld (p.j1-j2):
Ik zatbiju a1sbijeenkleinewe1
Van levend water,waar 'trood elvenspel
Tezien is,op den gelen zandgrond en
'tOm,
hoog komen van.M bbels kristallen.

Gijspraaktheelstilen veelen gaaftm'een schat
Geheimen dien ik bergdebijmein destad.

Het,,opgewektworden''uiteen niet-dichterlijk en een gevoelsarm bestpanisveranderdin eenontwaaktzijn.Hetanderefacet:hetdichten in

de zin van hetopwekken van de dingen uithun winterse sluimer,is in
zang 11verbleekt.In hetopwekkingsmotiefheeftzich een verschuiving

voorgedaan,waardoorhetaccentkomtteliggen op hetontwaaktzijn.
Hetmotiefheeftzich a.h.w.vergeestelijkten verliestzijn lente-verwekkendecomponent.Zo volgen op de aanroeping van de muze dan ook

beelden diemeerhemelsdan aardsgenoemdkunnen worden (p.61)
Kom nu mijn jonge zoete zuster,kom
Te lang suisde de zeis alrond ons om ,
Kom b'
londe zusteruitons zonnig koren.
W anthx r,o hoor,daar verweg isgeboren
Zonogig kroost,hetreit'
a1en draagtom
M uziek en wierook,zoete zuster kom.

Indedaarop volgendestrofegaatdedichtersamen metzijn muzeterug
naarzijn tempel,die dewoning isvan zijn dichterlijk geluk.Op het
passiwe genieten ligtde nadruk en nietop hetaktiefbezig zijn.Ook
het,,noemen van namen''pasthierbij.In zang Iwasdatdelente verwekkendetaakvanM ei,maarhierwordtdedichterzelfsamen metzijn
muzegenoemd enwe1doordekinderen van zijn lentegeluk.
Zie,ik wi1nu zoetklinkende schalmei

Hernemen,geefuw hand en stabijmij
Leerdansen metmijheen uw rodevoeten.
Dnsrstaatdetempel.Rijzen en begroeten
Onsaldie kind'ren al?Zelijken bloemen
Zoals ze wieg'lend geuren,hx r,ze noemen

Mijn nanm en d'uwe,blijftnu bijzesGan,
Gijzelfeen bloem,en laatmijbinnen gaan.

In zong 11voertin hetopwekkingsmotief dushetontwaaktzijn de

boventoon,diezotriomfantelijkklinktinBalderslied (p.70):
Ontwaak-tzo alsik eensontwaA te,
Zo ben ik nu,hetwas aan 'tstrand

Derwijdvergulde zeewaar'savondsblaakte
De hoge zonnetoortsvan 'tgodenland.

In deeerste 11strofenzingtBalderoverzijn verleden,in devolgende
10 strofen,diebeginnen metdezojuistgeciteerderegels,overdemerkwaardige verandering die zich in hem voltrok,en in de laatste 9 strofen
overzijn uiteindelijk verwowen geluk,datvoor hem durend en zelfs
eeuwig is.D e laatste strofen van Balders uitleg aan M ei, aan het slot

van dezezang,gaan overzijn zielsleven ,,Datleven heefteen beeld,

hoormijngeluk,...''(p.130).Hetiseen eeuwigdurend,absoluuten
2j0

om zotezeggengoudengeluk,datzich zotrotsmaaroo'
kzoonwezenlijk
welfthoog boven hetaardse,lente-achtigegeluk van dedichter.Beelden

en klanken schieten Baldertekortom hetgeluk van zijn zielsleven te
beschrijven,totdathijergeheelhetzwijgen toedoet.Van ,,opwekken''
in dichterlijke zin is in de ervoor liggende strofen zeker we1 sprake
geweest,maar beslistniet in de lente verwekkende betekenis.Zo laat
zich in zang 11hetopwekkingsmotiefslechtsin zi
jn hoge,hemelseklank
horen,w attoch een verarm ing en verschraling van hetm otiefbetekent.
Op dezelfde manier klinkthetook door in de verhaalfiguur van M ei,

van wieverteld wordtdatzijop haarhemelsereissteedsmaarweeruit
haar dromerijen on> aakte''.Dathetisolementvan Baldermetdeze
verschraling samenhangt,behoeft dacht ik,geen betoog.Het ,,in zich
zelf besloten zi
jn''van Balder vindt zijn weerspiegeling in Mei en

blijkensdeproloog van zang 11ook in dedichter12
Na deze excursie,waarin zijhetkorten onvolledig,besproken werd
hoehetopwekkingsmotiefzich in hetgroteremiddenstuk gedraagt,kom

iktenslotteuitbijzang111.Hierklinkthetmotiefvanafdeeersteregel
de hele zang door in een weemoedige en droefstemmende klank.Eén

plaatsin hetbijzonderroeptbijmijde herinnering op aan de lyrische
ontboezeming van dedichter,toen hijin zang Ivoor'teerstMeizag,
alsof hier het m otief in hetzelfde akkoord klinkt m aar dan in m ineurklank.D e regels van dit citaat gaan vooraf aan die,waarin de dichter,
ditkeera1sverhaalfiguurde stroomvrouw zalontm oeten en haar hetlot

vanMeiza1vertellen (p.139):
Ik liep dan voortea waarhd weiland dalen

Ging naareen sloot,sleepteik mijnevoeten.
Er s'
tonden bloemen die door hetontmoeten

Metmijne voeten schommelden,ik ging
Boven zelangznnm en mijn zwaarhoofdhing.
11 Zie in hetgedicht:p.62,95,114 en 11j.
12 Plaatsen waar dit in zichzelf besloten zijn van Meiduidelijk verbeeld wordt,zijn:

p.66 (haareenzaamheid p.77)p.84,87,115 en 11j.

Brandt Corstius heeft op dit dromerige van Mei in zang 11 al gewezen. J. c. BRANDT

coRsnus,Herman GorterJ/J Tachtiger;in:NTg jrg 38,1945,p.12-21.
PROF.STUIVELING merkte na lezing van het typoscriptvan mijn artikel op datin de
tekstzelfvan hetgedichtenkele keren een duidelijke ldentificatie van Meien dichter te
lezen valt.Daarben ik hetvolledig mee eens.Hetduidelijkste voorbeeld van deze identificatie,lijktmij,geefthethierboven albedoeldecitaatop p.115:
lk weethetniet,wantaldien ti
jd was ik
Diep in u, Mei, u zelf,geen ogenhlik

Keken wijrond,maarvoelden diep in ons
Een warmte en zachtheid a1s vogeldons.

Uitditcitaatblijktduidelijk dathetin zichzelfbesloten zijn van Meiin zang 11ook geldt
voor de dichter in deze zang.

Ik geef toe dat ernog alNvat af te dingen is op de gedachte dat dit

citaat de herhaling,uiteraard in mineur,zou zijn van de dichterlijke
ontboezeming,ontlokt door de aankomstvan M ei.Nevel,kinderen en
w oning ontbreken.Toch bevathetm .i.genoeg reminiscentie om aan te

nemen dathethierom dezelfdedichtergaata1sdie tijdenszang Iéén
momentzijn eigen dichten totonderwerp maakte.Zou dan ook in deze
zang nietdiezelfde metapoëtische betekenislaag onderde regelsverscho-

1en liggen ?In dewoorden van deverhaalwerkelijkheid beluisterik de
belevingswereld van de dichter van de prologen en van de geciteerde
onderbreking,m .a.w.de belw ings-of binnenkantvan hetopwekkingsmotief,waarin nu gevoelensvan rouw en droefheid heersen.

Door het hele gedicht zijn er immers verwijzingen over en weer
tussen proloog en verhaal, m aar ook tussen auktoriële en ik-vertelsituatie.Via het speltussen proloog I en hetverhaalvan zang I werd

duidelijk hoehetlied van de dichtermoestworden opgevat:lente en
dichterschap,beidein debetekenisvan opwekkend toteen nieuw en rijk
leven,spiegelen elkaartoteen raadselachtige twee-éénheid.Hetverhaal-

figuurtje M eibleek de personificatie te zijn nietalleen van de lente,
maar meer nog van het lenteverwekkende dichterschap,en daarmee

dieconclusieheb iknog nietgetrokken,maarzijligttoch zozeervoor
de hand - van hetlied van de dichter,waarin natuur en poëzie elkaar
spiegelend weerkaatsen.Ook op andere plaatsen wordt ditspeltussen

proloog en verhaalgespeeld.Hetslotvan proloog 11verwijstalnaar
M ei's hemelse vlucht;hetgeluk van Balder in zang 11 correspondeert

metdatvan de dichtervan de proloog.De dichteroverschrijdtsteeds
degrenzen diehijzich in hetgedichtgesteld lijktte hebben.Zo kust
hijaan hetslotvan zang Izijn zoeteM eihartstochtelijk op de lippen,
waarhijdaarv6ôrnog deauktoriëleafstandwisttebewaren.Hijstoort
zich aan geen vertelsituatie en a1sverhaalpersoon in zang IIIweethij
reedshet1otvan Mei,nog voorzijop aarde istemggekeerd van haar
hem else vlucht.Zo,ook is er de flauwe glim lach van herkenning tussen
dichter en stroom vrouw in zang III terqvi
jl de eerste strxmvrouwpassage auktorieelverteld is.
W ie eenmaalgestoten is op de metapoëtische laag, die onder het
gehele gedichtdoorloopt,beginthette glinsteren en te vonken van de
steeds opnieuw oplichtende betekenissen. Lied- en opwekkingsmotief

smeden er de verhaalwerkelijkheid om toteen veelkantig juweelvan
immanent poëtische thematiek. Zo'n passage volgt bijvoorbeeld a1s
verteld is hoe M ei in zich het leven voelt wegebben.Een winterse kou

breidtzich in haaruit.,,Zijhuiverdeen deed mijontwaken''(p.146).
2j2

En dedichterverwarmthaarmetzijn adem :
**@'kleundeop mijn arm
En ademde 0P haaren weder warm
W erd ze als im mer,zi
je'
en bloedebloem

En toen mnnkte ik mijn adem totden roem
Van adem,golfjesklank,veren van klank,
En zong een liedj'en zweeg,zezeihaardank
Nog niet,wantôp zatzeen zag mijaan
En zeia1swou ze in haarstem Verr an

Gijzijta1shij a1shij in uwestem-''
En toen kuste zemij,maarkuste hèm
Op mljnen
' mond,en toen op mijneogen,
M aarhare ogen waarden in den hoge.

Hetliedjeisnunog maareen zwakkeechovan hetliedmotief,waarmee
hetgedichtzo triomfantelijk inzette.Hetwektin Meinog éénmaalhet
verlangen,hoeweleen twintigtalregelshiervoorde ,,kinderen van wen-

sen en verlangen''al ))*1f1 haar S,Ch00t'' gestorven leken te zijn,het
verlangen n1.naar Balder, de voor eeuwig Ontwaakte,die in een belevingstoestand van geluk verkeerd zoalsde dichterdienooitza1kunnen
bereiken.M eideed hem ontwaken,zoalsook hier,waar de dichterhaar
n0g eenstotnieuw leven wektdoorhaarteverwarmen metzi
jn adem,
die Nzordttotroem van adem,zijn stem.Datisdestem van een dichter,

die weetdater,,in elk ding schuilend fijneessence''ligt.Hetopwekkingsmotiefmetde innigeverstrengeling van ,,opwekken''en ,,opgewekt
worden''in de m etapoëtische zin van het woord, klinkt hier nog eens
op,nu metdroef om floersteklank13.

Ik wijstotslotnog op detweedehelftvan destrofewaarin verteld
wordthoede dichterMei,alshetavond geworden is,in zijn huisont-

vangt(p.142-143).Hetopv/ekkingsmotiefklinkthierzo smartelijk
Alles was donker en de stilte wenst'er
Klanken en wx rdgeraas,en aamde zwaar

Van haarnaar mij,van mijtothaar,een schaar
Van lange zuchte'in hm gende gewaden.
13 I
n het opwekkingsmotief zou men een binnen- en buitenkant kunnen onderscheiden,
ik meen in dezelfde betekenis a1s waarin Endthet bedoelt; vgl.Exo'
r, o.c.,p. 387.Endt
spreekt ook van ,ydrempelsituaties''.Eenzelfde drempelsituatie lees ik in de 5e strofe van

zanj 11 ,,Dan treedt op zijn drempel 1 Een bloot beeld'' (p.61),maar ook weer in

M el's verlangen naar Balder (vgl.p.80 en p. 115). In Marsmans opst
el over Herman

Gorter (o.c.p.647-683) lees ik datGorter zelf de eerste is geweestdie in een gesprek

metVerwey wees op overeenkomst tussen Mei en Verwey's Rouw om het jaar.In dit
gedicht is een zelfde drempelsituatie a1s in proloog II.

In dechiastische stijlfiguurwordtde aard van de stiltew eergegeven :
destem van dedichterstokt.Zi
jninspiratie,afhankelijkvan de,,willensw oede'' hetw reed begeren''zoalsBalderzegt,ebtweg (vgl.p.127)
zijn gedicht loopt teneinde. M aar ook de verbeelding daawan levert

prachtige poëzie op.Even te voren vertelde de dichterhoe zijn oren
suizelden en zijn ogen zich bijna toesloten.W ateen contrastmetzijn
dichterlijkgelukinp'
roloog II,waar,,hetlichtvervan mijn ogenviel,/
'
Mijn oog en oorwerd a1sdegrotehemel/ ''!Depeinzende stilte
wordtverbroken dooreen lied van de nachtegaal,dateen poëtologische

omschrijving krijgt (vergelijk hiermee ,,Het nachtegaalgeklaag'' in
proloogII,p.60)
Het werd geb ren uit de stilte,taal

Van stilte zelf,alsofhetzwijgen sprak,
Onmerkh ar overgaand in sprnnk die brak.

Endttnerktehierbijalop :,,Hetzijn altijd ogenblikken van ilmigheid,
pandachten stilte,waarin deinnerli
jke stem spreken gaaten beluisterd
wordt.In de beschrijving van hetnachtegalenlied lijkthetontstaan in
hem vanpoëzieverwoord.'''4.Iksluitmijgeheelaanbijdezeopmerking
maarzou graag willen datzijgelezen wordtin hetlichtvan degehele
M ei-thematiek,waarvan ik heb willen aantonen, dat het lied- en op-

wekkingsmotieferzo'n belangrijkerolin spelen.

Gortersliediseen eenvoudig lied,zonderfranje,opsmuk enoverbodige
beeldspraak.Daar bedoelik mee dat dit lied een dichter toontdie tot
het uiterste geconcentreerd is op het beluisteren van de stem in hem,

waarvan hijhetheldere maarzo tragische inzichtheeft,datzijalleen
maartothem kan spreken op diemomenten dathijdenatuurtotin al

devezelsvanzijnlichaam heeftbeleefd,z6dat,,e1kding''(verschijnsel
iseen veeltespiritueelwoord)in hem beginttezingen.Zoiserdie

wisselwerking m ssen hem en de natuur.H etisook een tragisch inzicht,

wantditerotisch gevoelvan namurbeleving isimmersafhankelijk van
ebbe en vloed van de levensbegeerte, die de wereld soms met felle
kleuren siertmaardan weermeteen bleke mistoverdekt15.
14 ENDT,o.
c. p.589.Men vergel
ijke ditnachtegalenlied nog methet nachtegaalgeklaag
in proloo'
g I1, 2e strofe; en methetzingen van de nachtegaaltijdens hetsamenzijn van
M ei en dichter op p.55.

15 Ik druk mijhierzo goed mogeli
jk uitin termen van hetgedichtzelf.Bijde ,ybleke

mist''dacht ik i.
h.b.aan de slotwoorden van de stroomvrouw in zang len III (p.44 en

p.140) en aan 't ,,nev'lig''bestaan op p. 19 (de nevelwaar de gele boot uifknliptis
een geheelandere.).Zonlichtbantook dedoffe ban desslaaps,vgl.p.45.
2j4

M aar steeds is er de wisselwerking tussen de dichter en de namur,

tussen binnen-en buitenwereld.Zo schrijftGorterhetook in zijn later
afgekeurde dissertatie,doorDiepenbrock vertaald.,,Dektmstenaarmeent

dathijhetding isof de eenheid van dingen,waardoorhijwordtbewogen.Ditgevoelmoetnoodwendig hetsterkstegevoelzijn.W anthet

ishetmachtigstevergeten zijn van dewerkelijkheid (dewaarheid)en
van vele dingen in hem .''16@
Deze gedachte in een proefschrift dat Gorter volgens Diepenbrock
aan Nietzschehad opgedragen 17,iseen gedachte die a1seen rode draad

doorhetwerk van Nietzscheheen loopt.Zijkomtvoorin een college
aan studenten in Baselover Homerus en de filologie18totin de losse

aantekeningen van zijn nalatenschap,waaro,
.m.staat ,,DieKunstund
nichts als die Kunst!Sie ist die grosse Ermöglicherin des Lehens,die
grosse Verfiihrerin zllm Leben, das grosse Stimulans des Lebens.''19
Zowelhet college a1s de nalatenschap kan Gorter in de M ei-periode

nooitgelezen hebben.Maarhijkan dezegedachtewe1herkend hebben
alseen eigen inzicht,toen hijsamen metDiepenbrock Die Geburtder
Tragödielas,waarzijdoorhetheleboek heen zo duidelijk spreekt.Ik
citeero.a.dezevolzin :,,DieV erziickung desdionysischen Zustandesm it
seiner V ernichm ng der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des
Daseins enthâlt nëmlich wëhrend seiner D auer ein letbargiscbes Element, in das sich alles persönlich in der Vergangenheit Erlebte eintaucht ''20.En Diepenbrock citeertdezelfdegedachte uitGortersM ei

(P.130)
Zijisdeliefste,allerliefste,moeden
Die zich moe leefden,aan hetzien en sm aken
D ervolle wereld drinken haar en raken

Haarsomsmetlippen,willen haaraltijd,
Zijgeeftvan alleshun vergetelheid.
16 Zie Herman Gorter J/f
w/zier/l/je, samengesteld door ENNO ENDT, Amsterdam, 1964,
p.163 ;Jn 'tvervolg H GD.

17 HGD p.181.Ook de twede dissertatie:De interpretatione Aeschli zziEz/a//â/rlrzM

had Gorter gerustaan Nietzsche kunnen opdragen,lijktmij,a1s ik de bespreking ervan
doorFresco (M.v.FREsco,Herman Gorteren d'
e â/a.
rJj:â:oudheid in:AcbtoverGorter,

fEw reeks Jdlf'
â///v'jrper over poëzie en politiek onder redactie z/
lrzGARMT sTulvELlxs,
Amsterdam, 1978, p.69-161) 1eg naast opmerkingen van Nietzsche in Die Geburt de,
Tragödie a1s: ,,Die M etapher ist fiir den echten Dichter nicht eine rhetorische Figur
sondern ein stellvertretendes Bild,das ilAlxlwirklich, an stelle eines Bepiffes, vorschwebt.,:
En : ,W odurch schildert Homer so viel anschaulicher a1s alle Dichter ? W eil er um so
yielmehranschaut.'' Vgl.NlETzscHE,1FerJein drei Bânde,herausgeg.von KARL SCHLECHTA,

d1.1,p.51.Vgl.ook nog een opmerking doorGorterin een briefgemaakt(HGD p.141).
18 xlE-rzscldE o'.c.I1I p.1j9.
19 xlE-rzscHE o.c.1II p.692.
20 xllE-rzscuE o.c.Ip.4g.

En datdeed hijin hetartikelM elodie en Gedacbte,waarin hetlied van
de lente de kunst door de geschiedenis heen zo vaak uit de winterse
sluimer wekte 21.H etcitaatgeeftweer hetverlangen naarhet extatische
en zo uitzinnige zielsleven van de blinde en in zichzelf besloten Balder,
.

diensOntwaaktzijn,waawan dedichterssomseen echo horen in eigen
ziel.

Gortermoetzeerveelvan watin hem leefde,herkend hebben in Die

GeburtderT-:J#je.HijmoetNietzschemisschien meernog dan hij
zelf zich bewustwas,verwant zijn geweest.Iser niet in het gehele
fragmentdatvan zijn afgekeurdedissertatie bewaard isgebleven22de
spiegelende wisselwerking tussen de dichter en denatuur?Zo,schri
jft
#
e
v
oe
l
s
m
e
ns
c
he
n'
'
hijoverde,,allersterkstestemmenvanmenschen,van
,,Zi
jgaan doordenatuurenzingen deboomen deluchten hetwater,zij
zijn alleen metzichzelf en zingen hunne phantasiën,die alleen hunne
stem zijn en zijkunnen nietmeer inhouden devolheid hunnerziel.

.

Zo schreef N ietzsche in een lezing,gehouden op j maart 1872 ,,ober

dieZukunftunsererBildungsanstalten'' ,,zu ihm (de jongeling,die
ophetjuistepadgehoudenmoestworden!)miissen derW aldundder

Fels, die Bergeshalde in ihren eignen Zungen reden,in ihnen m uss er
gleichsam sich wie in zahllosen auseinandergeworfenen Reflexen und
Spiegelungen,in einen bunten Strudelwechselnder Erscheinungen wiedererkennen so wird er unbewusst das metaphysische Einssein aller
D inge an de'
m grossen Gleichnis der N aturnachem pfinden und zugleich
an ihrer Beharrlichkeit und N otwendigkeit sich selbst beruhigen.''23.

Een half jaar daarvoor had hij deze gedachte dichterlijker maar ook
geheimzinniger genoem d ,,die D uplizitxt des Apollinischen und des
Dionysischen''*

Metbehulpvan ditbegrip,waarvanhijdeafzonderlijkecomponenten
had kunnen vinden in W agnersessay UberdieKunstund die Revolution
schreefN ietzsche een ontstaanspoëticavoorepos,lyriek,lied en Attische
tragedie.De opvatting van Schopenhauer van Die Welt als W ille und
21 DIEPENBROCK o.c. p. 34. Veel uit dit artikel herinnert aan Die Geburt. Zie voo'
r
deze functie van hetlied 1
-n Diepenbrocks artikelp.57,p,
.38,p.40.Daarnaastwordt hd

lied nog genoemd op p.30,p.55,p.37,p.58,p.59,p.40 (2 maal)p.44.
22Overdegehele kwestievan de afgekeurdedissertatie lichtREESER onsin.Zijn artikel
Een /r;lE'
l:r# dissertatiejragmentvan StvzraF
;Gorterheb ik gelezen in debundelLessen
in lezen 1,EJJJJJ uit12 jaargangen N=/J/z#,Ooievaarpocket,Den Haag,1967,p.95-105.
M isschien heeft Diepenbrock het fragment wel daarom bewaard omdat het zo echt de
intentie van hetM ei-gedicht weergeeft en waarvan ook veelterug te vinden is in Diepen-

brocks artikelen.Diepenbrock bewaarde hetfragmentachterin een klein notitieboekje dat
grotendeels aantekeningen en ontwerpen voor artikelen uit de jaren 1892-'94 bevat (zie
p.96).Hetcitaatvan Gorter hierna,in HGD p.16j.
23 NlETzscHE, o.
c.IIf,p.252.
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Vorstellung metdaarin de spiegelende oppositie tussen de > ee kennis-

wijzen van schijn en blindewilspeeltdaarin een belangrijkerol.Op de
achtergrond ewan bevindt zich das Ding an sicb van Kant,waarmee

deze filosoof aan heteinde van hettijdperk van de Verlichting voor
altijd hetgordijn had dichtgeschoven voor de totdan toe heersende
godsvoorstelling.Daarmee had hijhetuitzichtop het,,niet-ik''a.h.w.
achter een wit scherm verborgen,waarop Schopenhauer a1svanzelf het

tattwam asi''kon projecteren24.Ook de Traumtheorie van Schopenhauer,doorW agnerin zijn essayBeetboven verderuitgewerktmetbehulp van de termen Scballwelt en Licbtwelt speelt in deze ontstaans-

poëticaeen belangrijkero125.
En zo kom ik terug op het liedmotief in hetM ei-gedichtna deze wat
uiw oerigeuitw eiding,waarin ik heelin 'tkortheb willen aantonen dat
Gortertoen hijzijnM eischreefeen exponentwasvan een zo in zichzelf
besloten wereldvisie datmen misschien we1van een wi
jsgerig narcisme
na
m
o
e
i
z
a
a
m
worstelen heeft
kan spreken26en waarvan hijzich Pas

kunnen bevrijden - van ,,hetgenotderzichzelfbeluisterende,zichzelf
genietendeemotiebijde durendebewustheid derzielvan degestadige
schepping van haar eigen Ik,die de zichtbare wereld is''27 op zoek

naar eep God die hem nietmeeroverleverde aan zichzelf,totdat hij
dezebuiten-ik waarheid eindelijk vond in ,,hetmenschengeluk''28.Hiervan spreekthijin zijngedicht,,Dedaggaatopen a1seen gouden roos;''.
Ook deze ontstaanspoëtica wordt in hetgedichtverbeeld !N aasthe'
t
dicbten zelfin zi
jn specifiekebetekenisvan ,,opwekken uiteen gevoelsarnRbestaan''en debeleving tijdensditdi
chten,het,,opgewektworden

totdegelukkigestaatvan ontwaaktzijn''wordtook hetontstaan van
24 Dit,,tattwam asi''(datben jij)1asik in een fragmentuitDiebeiden Grundprobleme
der:/â/J a1sopgenomen in ARTHUR SCHOPENHAUER,Auswablaus seinen Schrijten,besorgt
und eingeleitetvon s.FRIEDLAENDER,M ûnchen, 1962,p. 174.
25 RICHARD w AGNER, Ge
sammelte Schrijten und Dichtungen, Leipzig, 18983, bnd 9,
P.68 e.v.
26 W ijsgerig narcismedan we1in z'n meestabstractebetekenis.(In hetwerk van Darwin
en Freud zou veelte herkennen zijn van deze filosofie!).Van Schopenhauer via W agner
naar Nietzsche vindter een accentverschuiving plaats,van een het hele bestaan omvattende
filosofie naar een kunstfilosofie.Zo lijkt het mij dat de verhaalwerkelijkheid van Mei
getekend is naar Schopenhauers wijsbegeerte en de metapoëtische betekenislaag naar de
Nietzscheaanse van Die Geburt.
27 DI
EPENBROCK, o.c.p.62.

28Hd ,ymenschengeluk''waarover Gorter spreekt in zijn gedicht:De dag :>/ open
a1s een gouden roos is te vinden in o.a. HERMAN GORTER, Verzamelde lyriek to'
t 1905,
Amsterdam,1966.Van Gortersworstelend zoeken getuigen natuurlijk ook de Voorberichten
bijDeSchoolder Poëzie uit 1897 en 1905.Dezezijn ook opgenomen in de Verzamelde
lyriek.Ookeen briefvan Gorteraan zijn vriend Diepenbrock getuigtervan (HGD p.349),
waarhijKantmetname noemt.

het dichten in het M ei-gedicht verbeeld. Hoe het gedicht, het lied,

ontstaat,ishetgemakkelijkstte zien in de Balderpassage aan hetslot
van zang II,waarhetgedichta.h.w.op zijn schraalst,op zijn smalstis
en het de rijk gestructureerde lenteve- ekkende beeldenkracht mist

(p.121-122):
Zo was datland waaralwatBalder dacht,

Hijlandsheeren landsgod,zichzelvebracht
Tevoorschijn en terwerelden bleefleven
Totnieuwe onderdanen hetverdreven.
W antaldie dinge'
n die M eivoor zich zag

W are'
n zljn onderdanen,zljn gezag,
'tW aren debeelden van zijn zielsmuziek;
In hem zijnsliedsgenlisop zijn ritmiek,
M aar buiten hem de levendlichte schemer,
Schimmenafbeeldsels in een spingewemel.

Zo zaten ze,hijstilmuziek temaken,
Zij,zonderhoren,zag zewe1genaken.

Ik wijsop despiegelendeverhouding tussen muziek en deb'
eelden van
dezezielsmuziek,dieeenvoudig gezegd hetlied in zijn meestinnerlijke
en m eest elementaire vorm doen ontstaan.M aar hetm ist hier de lenteverwekkende kracht, het erotisch getinte verlangen naar de essentie in
de aardse dingen.Balder vorm t een in zichzelf besloten zingende en

beeldenverwekkendeeenheid.Hijvormteenbestaanbinnenhetmensenbestaan,maardaarvan volledig geïsoleerd.Hijisdegodgeworden lyrische G nstenaar,zoalsdie welte herkeM en is in Nietzschesbeschrijving : ,,Er ist zuerst, als dionysischer K iinstler, gXnzlich m it dem UrEinen,seinem Schm erzund W iderspm ch,einsgeworden und produziert
dasAbbild diesesUr-Einen alsM usik,wenn andersdiesemitRechteine
W iederholung der W elt und ein zweiter Abguss derselben genannt

worden ist;jetztaberwird dieseMusik ihm wiederin einem gleicbnisartigen Traumbilde, unter der apollinischen Traumeinwirkung sichtbar*''29@
29 Nl
ETzscHE,o.c.1,p.57.
s'
rtuvEl-lxG merkt nog op datik in mijn artikelde Balder-figuurzoveelminder essentie

toeken dan nodig lijkt.,,Perslotvan rekening blijftBalder een godheid,een bovenaards
wezen,ditin tegenstelling tothetMei-meisje.
''Hierbijwi1ik graag aantekenen datmijn
studie tot doel heeft het lied- en opwekkingymotief in het Mei-gedicht aan te tonen. Ik
heb dan ook alleen maarbeoogd Baldertebeschrijven in zijn fundiebinnen hetspanningsveld van deze motieven.Daarmee zijn zeker ltiet alle raadselen rondom deze god opgelost.(A.
Z.)
2j8

In Balderculmineertenerzijdsdehelftvan hetopwekkingsmotief,nl.
hetontwaakt-zijn en anderzijdsdehelftvan hetliedmotief,n1.hetin
dromen verzonken zijn ! De mssenliggende schakel,waarmee beide
deelmotiwen verbonden zijn het dichten zelf,ontbreekt bij Balder
n nog ge
hoord aan het begin van
nagenoeg.W e1 heeft M ei2jJ'n liedere'
@*
2ang 1I,nnaar aan hetsl
otvandezezangzwpgtBaldergeheel(p.151-

132),w ant:

't zijn woorden niet,/ 'tZijn dingen niet,'tzijn

klanken niet,geen lied /V
be
nné
ge
Al
i'
s
ener
vbro
eel
gdt
/de
Ofzilealast
vwe
altgi
hnge
eti
ennoe
ing.
sto
f,les'
beeld,@
ISbeeld van haar,

En Balderblijftstom van extasein deeeuwigeverrukking van zijn ziel
achterin ,,deblauwerijlcheid/ Van zon-en etherbrand,diezijn gelijkheid/ Nietheeft,maarzelfzich brandten nooitverslindt./ Hetvuur

vechtdaarmetvuur,géénoverwint.''(p.122)30.
Balderisblind en stom en zieten hoortalleennogmaarzichzelf,zijn
diepste ik,zi
jn ziel,zoalselk ding een zielin zich heeften e1k ding

schoon is,,omdatheteenzaam is''(p.22).W atBalderontbreekt,is
het dichten zelf,zoals Nietzsche dat omschreef in de zin die volgtop

dezojuisthiervoorgeciteerde:,,lenerBild-undbegriffloseW iderschein
desU rschm erzes in der M usik,m itseinerErlösung im Scheine,erzeugt

jetzteinezweiteSpiegelung,a1seinzelnesGleichnisoderExempel.''
In deze Balderpassagewordthetlied driemaalgenoemd.Volg ik het
liedmotiefterug dan kom ik hetheteerstin M eizelf tegen,diein haar

dromen,haarontwaken en haarin zicbzelj besloten z//z,in haarverlangen naarBalderzo zeerop hem isgaan lijken,zoalsin proloog 11

alisaangekondigd (p.11j):
*@*En daarbeginteen lied
W eer in haar,datze toch niethx rt,hœ wel
Ze zelf hetzingt zm lsuitdiepen de1
Doorlover,oever en door zon bekx rd,
Ee'
n bronwel springt maar 't springen zelf niethoort.

Lied kan hier ook in dezelfde betekenis genom en worden a1s in de
Balderpassage.In en buiten M eiklinktmuziek.En hoe dichter zi
jbij
Balder kom t,hoe duideli
jkerzijdiemuziek hoort,diezich in prachtige
kleuren visualiseert (p.116-117).Erworden aan di
tliedmotieftwee
notiestoegevoegd :de ,,onbewustheid''waarmee hetgezongen wordten

devergankelijkheid.Datlaatste proef ik in devergelijking van M ei's
30 Ik citeer deze versregels omdat ze o'
ok weer zo goed aangeven : hd met zichzelf

bezig zijn,datzowelin hetbestaan van Balder,Meia1sdedichterde (tragische?) essentie
is, Deze essentie ligt ook al in de gedachte dat e1k ding schoon is omdat hd eenzaam
is (p.22).

l
ied m et de fontein.D e notie van ,,onbewustheid''is in de fluitende
'
Jongeman links (i
n deallereerstestrofevan 2an# 1)en deneuriënde
jongeman rechts (dichteren Meizien hem OP de avond v66r M ei's
laatste nachtop aarde;slotvan zang 111,p.1j1)31vandezezangjdi
t
middenpaneel,terug tevinden.Datde springfontein hetvergankeli
jke,
verbonden aan ebbe en vloed van delevensbegeerteverbeeldt,leesik uit
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de bloemkorf om,schept steeds maar weer handenvol bloemen eruit,

die zij omhoog werpt.Heel de natuur van Holland wordt zo met
prachtigekleuren getooid,,,wanta1seen springfontein / Dieeen kolom
spuit,maarin druppen klein / Gemaaktwordt,zo vielbijhaarschou-

dersneer/Een vluchtgebloemte.''(p.36).
Hetistrouwensprachtig om te zien hoe hierhetbeeldmotief,datals

eenlanggerektedraadvanafdeduinvijverpassage,waarMeibeschroomd
haar eigen beeltenis ziet, hier langs scheert om in het lied van de

slechtszichzelfziendeBalderteeindigen.Het,,mooiMeiwerk''(p.36)
wordtnamelijkook (a.h.w.aanderechterzijdeervan!)vergeleken m et
de zuilen van een kerk die met% eldjesvolgebeiteld zijn.Om nog
duidelijker in te zien datin de vergelijking met de springfontein de
notie zit van ,,vergankelijk,wantafhankelijk van de levensbegeerte''
wijsik,zijhetmeteen zekereschroom,op hetmomentvlakvoorM ei
het lied van Balder hoort.Daaris zij zo zeer vrouw geworden dat
sexueel-erotische gevoelensa1sin een orgasm ein haaropspuiten ,,

of

eenbron/Zeuithaarzelveopspootindezon.''(p.66).

In de overige liedpassagesheeftIied deelsde functie van leidmotief
vanaf haar ontmoeting met de goden, de laatste ontm oeting voor
Balder, wordt Iied relatie'
f frequent genoemd deels de functie het

verlangen naarBalderuittebeelden.MeistreefternaarBaldergelijk
tezijn.Zo heeftzijin de ontmoeting metdemaanmoederhaaraards
lentewerk vergeten en wi1zijalleen nog maarr,mooimaken''de ,,marmerpaleizen''van deliederen van Balder.Maarzijnwoning isalmooi
e ze hangt vo1van tooi, / Zomers gebloemte hangt, winters
1) *** zi
f
kristal,/ Metijsbehangen en metrood koraal/Dewanden,o ik zelf

begraafmein rozen.''(p.80).

Aan degoden steltzijzich triol
mfantelijk voorin een lied,waarmee
ziJ
-zich Balderwaardig acht.Zijheeftin hetW alhalla dergoden de
31 MEEUwESSE heeft op dit symmetrisch afrondend motief gewezen ;o.c. p.95.

32Het voorjaarswerk van Mei (hetopwekken) en hetverlangen van Meinaar Balder
(hetontwaaktzijn) worden dusallebeimeteenzelfde beeld vergeleken !
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vereniging gezien van de aardse tegenstellingen N oord-zuid en winterzomerin hetman-en vrouwbeeld,en zoalsze dieook alkentuitBalders

lied33.Daarom wijstzijin haar lied de goden erop datzij doorhaar
afkom stvan zon en m aan in iedergeval één aardse tegenstelling in zich
heeftoverwonnen nl.dievan nachten dag34.
In de ontmoeting m et de W olkespinster uit het Noorden''wordt
Iied nietgenoemd.M aar hier heerstneta1sin de andere ontmoetingspassagesdehelftvan hetlied-en hetopwekkingsmotief:hetontwaakt-

zijn,datvoorMeibetekenthetaangetrokken worden doorBalder,hier
zichtbaar door de nadruk die op naam ligt. De wolkespinster zegt

(P.90):
Balder,zijn nanm isbalsem en a1sdauw.
DeOPCn OCCn VD een jOn#CVCOUW
Drinken hem in en vullen 't diep lichaam

Metweeld'en 'tklanken van zijn rijken nnpm.
Omdatze dan hethoofd boordevolheeft
Van datgeluid en in haar ogen beeft,

Achterhaarogen,zijnwild flikk'rend beeld,
Zoektze hem ook,ik wed hd,en verbeeldt
Zich 'tvinden alvoom it,o 'k weethetwel.''

Beeld en klank,dekenm erkendetrekken van hetlied zoalsdatin Balder
en ook in M eiin zang 11 leeft,worden ook hier,in de woorden van de
wolkespinster,zichtbaar.

Totslotkom ikdan bijdepassagewaardeontstaanspoëticahetmeest
volledig wordtverbeeld,de proloog van zang II.Precies de middelste
strofe geeftdeze ontstaanspoëtica weer:

Zo hoorik ook terwijlik speel,heelver
Van over de velden komen a1s schemer
Van woorden,alsik slaap dromen rondom :

Daarom,mijn jongezoetezuster,kom.
D eze ,,schem ervan woorden''is het gedicht dat de dichter in zich voelt
opkomen en data.h.w.a1seen waasvan fluisterendewoorden opgestuwd
wordt door de vloed van een muzikale gemoedsstemming35, die de
33 Vgl.MEEUwESSE, c.c.,p. 199.

34 Het lijkt net of Mei zich zou willen ?resenteren a1s de belichaming van ook de
tegenstelling tussen winter en zomer,in hd lledgedeelte over haar afkomst van de maan

zingt zij: yykoud is de winternacht'',maar in hd ,)zon''gedeelte laat zij,,zomer''weg.
W el noemt zij zich nog de helichaming van ,ykoud,en ,,heet,,,daarmee de goden we1
k1e andere tegenstellingen van winter en zomer,en noord en zuid suggererend !
:5 BRANDT coRsnusheeftin zijn lezing Herman Gorter,de dichter (in:Jaarboek van
de maatschappijder Nederlandse letterkunde te Leiden, 1963-1964,Leiden, 1964 (p.14261
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Totslotkom ik in verbandmetdeontstaanspoëticanog één keer terug

op deallereerstdoormijgeciteerde liedpassage,waarin Meivan haar
werk vertelde aan de stroomvrouw en datze omschreef a1s ,,Nu heb

ik bij/ Duizende dingen alelksngam genoemd.'' M eiverteltdatzij
de nam en niet zelf heeft gevonden,m aar ze had ze al gehoord toen
ze nOg op de zon stond.En sprekend over ,,hetmompelen van de zee''

(p.59)zegtzedatzijop dezon zograagnaarhetgeluidvandezee
luisterde:,,M en kan van alleshoren in zijn lied,/ Omdathijwolken
kentèn lichte zon ;/ Zo hoorde ik namen waaruitik me spon '
/ De
wondre dingen zelf, ''.Deze passage bevatvoor mij één van de
aanwijzingen datde zee,waarmee het gedicht alsverhaal over Mei
inzet,niet zonder meer de verbeelding is van de Noordzee. Ik lee'
s

daarin nog meerde verbeelding van de dichterlijkegemoedsstemming
waarin hetgedicht in kiemvorm alaanwezig is.Aanwijzing hiervoor
vind ik ook in de comparativi ,,frisser''> 1,Helderder'': ,1droger'' en

1)lichter''(p.16-17),diem.i.deverhevigingenverhelderingbetekenen

van de gem oedstoestand van de dichter,de m uzikale gem oedsstem m ing
die door de inspiratie langzaam maar zeker omgezet wordt tot steeds

concreterwordende beelden.Hetgedichtneemtduidelijkervorm aan
een jonge Triton ontwaakt,het helle zonlichtverandert daarna vrij
plotseling in de in deverhaalwerkelijkheid functionerende schemering.
D an kom en er de meermannen,nim fen en elven der zee.En de tritons
bouwen m ethet geluid van htm trom petten een lange straat over het

zeegelaat (p.18-19).Dan isde voorbereiding voltooid beelden en
muziek,dekenmerke'
nvanhetlied,zijntotop zo'n puntvan verdichting
genaderd dathetlied in zijn meestgeconcentreerdevorm,zijn zuiverst
gedichte vorm , n1. a1s M eiuit de nevel zichtbaar w ordt; de v,schem er
van woorden''kom tvoor het lichtte staan 38.

Nog een aanwijzing vind ik in Baldersuitleg aan Mei,waarin hij
erop wijsthoe in de dichter een gedichtontstaat.De dichtervergeet
hetleven enluistertnaarwaterin zijn zielaan leven geborenwordten
naar,,dewondredaden / Die 'tdieperzelfbedrijft,en naarbeladen /

Winden metklanke'en woorden ongehoord.''.(p.129).W elnu,deze
zelfde beladen wind waaitook over de zee waaruitM eigeboren wordt

(P.17)
Kinkhorensmurmelden hun melodij
In mst,op 'tgonzen van de golf dreef vx rt
Helderder ruisen als in droger woord
Vochtige klinkers,schelpen rinkelden
38Vgl.hiermee Meip.22:,,maarhetstaatvoor 'tlicht/Zijn leven lang.''

In 'tglinst'rend waterglasen kiezelen
M etalen ringen,en op veren wiek
Vervoerde waterbellen vo1muziek
Geladen,lichter wind.

Deze ,,waterbellen vo1muziek''StiJ
'gen OP van dezee,drijven door de
luchttotin de tuin van Holland,waar ze ,,schoon en vol''zinken.Kan
men er tevensnietook een voorafspiegeling vinden van heel het M eiverhaalin de drie fasen van ontwikkeling ? Zo kan m .i.in de tweede
strofevan de tweedeproloo'
g aldeopwaartse beweging van M eiworden
#elezen,waarvan eveneens,,m uziekballons''opsti
jgend van de baren de

verbeeldingvoorafzijn (p.60)
Hoekon ik 'tooitverlaten waarmijn ziel
Duizeld',hetlichtvervan mijn ogen viel,
Mijn oog en oorwerd a1sdegrotehemel
Boven de zee met alhaar waterwemel
Van prisma'skleuren van muziekballons

Opstijgend van debaren,en van dons
Geplukt uitgolvevleugels?

Deze strofe zou bestwe1eensktmnen verwijzen,zo veronderstelde ik
eerder,naar de ontmoetingspassage aan het slotvan zang 1,w aar de
dichter a1s verhaalpersoon o.m . luistert naar de geheimen van M ei

(P.j'
2'
):
lk zatbiju alsbijeen kleinewe1
Van levend water,waar 'trood elvenspel
Te zien is op den gelen zandgrond en
't Omhoog komen van bobbels kristallen.

Hetlijktofhieraldekienlsvordtgelegd voor de tweede zang,o.f de
dichter in deze ontmoeting met M ei inspiratie vond voor de tweede

zang,waarin destemmingvanhetontwaakt-zijn deverzen doortrektvan
dieper gekleurde gevoelens.De melodie ervan ,,is het lied geworden

verlangen van den Meester,datde schijngestalten van hetdrama verwarmtmetzijn dweependen adem,scheppend in den hoogeren schijn
van dekunstwathetlevenhem onthoudtin zijn hardenoodzakelijkheid
en bitteren dwang.''39.Ishetaltegewaagd hierzang 11teomschrijven
met de woorden van Diepenbrock,o'
ok allaathij deze gelden voor
M ozart ? Ook zang 11 is im mers het lied geworden verlangen, dat vergetelheid wi1zoeken in de kunst ?
39 DIEPENBROCK, o.c.P. 50.
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Hetlijktmijdatgeen anderhetgedichtMeiin alzijn verwikkelingen
zo begrepen heefta1sDiepenbrock.Hetis alsof veelzinnen uit zijn
artikelen gekleurd worden door zijn door diep inzichtgerijpte liefde
voorditgedicht.In de tijd datGorterzijn Meischreef,washijinnig
bevriend met Alphons Diepenbrock,grootbewonderaar van Nietzsche
en W agners muziek. Diepenbrock speelde Gorter voor uit W agners

partituren en nam hem mee naarenige W agner-uitvoeringen.Op zijn
beurtkwam GorterDiepenbrock op dienskamertelkensnieuw voltooide

fragmenten van zijn gedichtvoorlezen.Zo groeiden ze samen in het
gedicht,waawan Diepenbrock elke wending leerde kennen 40
Velen hebben de aandachtgevestigd op de muzikaliteitin hetdichter-

schap van Gorter.Van Eeden heefteen kleinehonderd jaargeleden in
zijn bespreking van Gortersgedichtdemuzikaliteitgenoemd dievoorafgaat aan de compositie van een muzieksmk o,
f een gedicht.En deze

herkendehijin.hetgedicht.M arsman schreefdatde,,geestdermuziek''
in w ezen Gorters geest was.En Ter Braak : Volgensmi
jheeftGorter
in debeideperioden van zijn scheppendewerkzaamheid maaréén verhouding tothet leven gehad de muzikale.''41.M eeuwesse brengt het
muzikale karakter van Gorters dichterschap in nauw verband met de

structuurvan Mei.Terechtmerkthijop datwie uitsluitend 1etop de
symmetrie-scheppende repetitie van m otieven uit het eerste in het derde
boek, slechts één aspect ziet van die strucmur.De structuur van M ei
wordtveelmeerbepaald door de ,,voortdurende herhaling van tot symboolgeworden motieven in een patroon van correspondentie scheppende
parallellen''en deze herhaling iseen typisch muzikalefiguurnl.die van
de leidm otieven in de W agneriaanse zin van hetwoord *2.

Ikvraagmijafoferin destructuurvan Meio'
oknognieteen andere
muzikale figuurte vinden is.Ik denk daarbij aan de dubbelstmctuur
@

van zow elhetlied-a1shetopwekkingsm otief 11R 2ang I en 111.In het
lied worden natuur-en dichtersmotief OP elkaarbetrokken natuurwordt
poëzie en poëzie ruistuitin natuur,om de woorden van M arsman nog
eens aan te halen.Of om het eens te zeggen met een toespeling op
woorden van Diepenbrock : de lentedans van M eiwekt ,,de zoete bekoring van de woordklankenval,die door het gedicht bloesemt in het
lentegevoelvan de dichter''43.Ishetnietoftwee them a'shierdoo'
relkaar
40Hierop heeftMEEUwESSE nog eens nadrukkelijk gewezen;o.c.p. 209-210.

41 MENNO TER BRAAK, Verzameld 044 i
n 7 #/r,Amsterdam,1980,dl4,p.64.Ter Braak
noemt hem fn ditartikel Dogma en p/
izdzgl,de muziekmens, o.c.p.6j.
42 M EEuw EssE, o.c.p.208.
43De zin waarop gezinspeeld wordt,luidt:,,In alle tijden nu wekte de bedwelmende,
macht van hetrhythmische fatum in de volksziel de dansmelodie,en de dansmelodie weer
de zoete bekoring van den woordklankenval die bloesemde door de tijden in de eeuwige

26j.

heen zingen in een contrapuntische verstrengeling van melodieën ?Het

gedichtlijkteen harmonievanklanken,dieopgroeituithetcontrapunt,
uit de zichzelf voortplantende melodie, een tweede melodie uit de

,,

eerste ontluikende en hare gelijkenis,of de omhelzing en omranking
van de eerste melodie door een tweede.''44.Ik citeer hier de woorden
van Diepenbrock omdat deze merkwaardigerwijze een Paar keer het
volkslied noemta1s toppuntvan m lyfone kunst45.
M allarmé zou de poëzievan denieuwe schoolin de Franse dichtltunst

(hetsymVlisme) Orphischepoëziehebben willen noemen,omdathij
er de identiteitvan de lyricus en de musicusin hersteld zag.Orpheus
wasmusicusen dichter46.VoorM allarmébetekende ditnietalleen maar
datde woorden imitatie zijn van de muziekklanken,m aar vooral ook
dat de m uzikale stlalctuur van them a en variaties de logische gedachtenZan: vervangt47.In verband metdeze Orphische poëzie kan misschien
ook hetcitaat van M allarmé begrepen worden datIliepenbrock boven
2jJ-n artikelM elodie en Gedacbte plaatste ,,
Je crois que la Poésie est
faite Pour le faste etlespompes suprêmes d'une société constituée où
auraitsaplacelagloiredont1esgens semblentavoirperdu lanotion.''48*
H eeft de Poëzie hier niet een zelfde Orphische taak a1s de dichtervan
M ei de dingen opwekken uithun winterse sluimer,en hetindifferente
bestaan zin en betekenisgeven ?

Depolyfoniein destructuurvan Meiisniet20verwonderlijkalsmen
bedenkt dat de wisselwerking tussen natuur en menselijk gevoel,die
volgensV on W ilpert aan hetlied ten grondslag ligt,in hetgedicht zelf
verbeeld wordt. Ik denk in dit verband ook aan de ,,Duplizit:t des
Apollinischen und des Dionysischen'', die volgens N ietzsche het kennlerk is van de antieke lyriek en hetvolkslied.Ook hijWJ
i'stop de
identiteitvan de lyricusm etde m usicusin de antieke lyriek 49.V oor hem

gold Orpheusalsde dichter die metzijn woorden de mensen wistte
bezielen :,,Hiersind Hoffnungen ;waswerdetihrvon ihnen sehen und
lente des levensgevoel.'' En Diepenbrock gaat verder met: ,,Zo.
o schiep de rhythmus tlit

de gewijde gezangen het volkslied, opgroeiend naast de abstracte kunst der geleerde
contrapuntisten en zich allengs mengend,we1 in plechtiger houding,maar toch met zijn

wereldsche woordenbeelden in den zwaren processie-gang der polyphone sacrale kunst.''

(o.
c.p.57).
44 D IEPENBROCK

,

O.C.P.36.

45 D IEPENBROCK, o.c.P.37 en P.40.

46Vgl.ANNA BALAKIAN,TheJJYl&jJ/motemenh J criticdlJFFCWJX NeW York,1967,

p.84-8j.
4: BALAKIAN , O.C. p.86.

48 Het citaat van M allarmé is uit: RLponse J I'Enquête ,,Sur l'evolutio'n littéraire'''
in : Oeuvres Complètes de STéPHANE MALLARME
' (zoals te vinden is in de ed. Pleiade,
Paris, 1951,p.866-872.
49 xls-rzscHE, o.c.1,p.57.
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hören, wenn ihr nicht in euren eigenen Seelen G lanz und G lut tm d
M orgenröte erlebthabt?Ich kann nur erinnern - m ehr kann ich nicht!

Steine bewegen,Tiere zu M enschen machen - wollt ihr dasvo'
n mir ?
Ach,wenn ihr noch Steine und Tiere seid,so sucht euch erst euren

Orpheus!''50.Ditcitaat lijktwillekeurig geltozen,maar mijnsinziens
ishetheleboekvan Die GeburtderTragödieausdem GeistederM usik
gebaseerd op deze Orphische taak van de dichtkunst.De dupliciteitvan

hetDionysischeen hetApollinischezou ikvoorzichtig willen omschrijvena1sdewisselwerking tussen menselijkgevoel,waarin dewereld zich
weerspiegelten dedichterlijke taal,dievorm geeftaan datgevoel.In
het literaire ktm stwerk ,jzeigt sich das Dionysische, an dem Apollinischen gemessen, a1s die e'
wige und urspr:ngliche Ktmstgewalt, die
ûberhaupt die ganze W eltder Erscheinung ins Dasein ruft in deren
M itte ein neuer Verklârungsschein nötig wird,um die belebte W eltder
Individuation insLeben festzu halten.''51
D e kunst van Orpheus bestaat eruit de mensen op te wekken to'
t
nieuwe en ri
jke gevoelensen zich niette laten neerdmkken doorde

walging om een bestaan data1sstrafen schuld gedragen lijkttemoeten
worden 52.M arsman heeftop hetheidense karaktervan Gortergewezen

en sprak van ,,zijn gewetenloospaganisme''53.Ik denk datGorterzijn
hele leven ernaargestreefd heeftde mensheid tebevrijden van een in
dagelijksegrauwheidgekluisterdbestaan.Hijwasdaarbijeen kunstenaar
in dediepstezin van hetwoord.TerBraak merkte op ,,datde com pleetheid en geslotenheid van Gortersmarxistisch systeem aan niets zo sterk
herinnert als aan een compositie, ''54. En G orter za1 zeker de zin
herkend hebben Niaarnlee N ietzsche Die Geburt J:r' Tragödie laat
openen en besluiten denn ntlf a1s Xsthetisches Phânom en ist das
D asein und die W elt ewig gerechtfertigt''55@

Ik vraagmijnadezestudievanhetgedichtM eiaf,ofimpressionisme
en symbolisme niet alles metelkaar te maken hebben. H et gedicht is
Tachtiger poëzie in de m eest zuivere vorm hetvoldoet geheel en al

aan hetcriterium datVerwey in zijn Inleiding totde Nieuwe Neder-

landscbe D icbtkunst ervoor laat gelden : ,,De poëzi
e die wij voelen,

wordttegelijk a1s onderwerp van ons nadenken,voorwerp van onze
50 xlETzscHE,
c.1I,p.167 (vgl.1,p.104).
51 NlETzscHE, o.
o.c.1,p.155.

52 Vgl.NlETzscHE,o.c.111,p.295.
53 MARSMAN , o.c.p.6j5.
54 TER BRAAK, o.c.dl4,p.68.
55 xlEvz-scuE,o.c.1,p.40 en 151.
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KRON IEK
MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN VAN HET RECEPTIE.ONDEM OEK
Een bericht over een lezingencydus aan de Katholieke Universiteit Leuven *
De afdeling Algemene Literattmrwetenschap van de Katholieke Universiteit
Leuven organiseerde op vier middagen in febmarien maart 1981 een lezingenqdus over receptie-onderzoek. Deze cyclus vindt plaats in ee'
n periode waarin
werking en receptie van literatuur massaal in de belangstelling van de literatuurwetenschap staan.Hetinitiatief voor deze colloquia was dushoogstactueel.
De organisatie was in handen van M evrouw Dr. R. Ghesquiere, Professor

H.van Gorp en schrijver dezes.In het onderstaande zal ik beknopt verslag
doen van de resultaten van dit Letwense colloquillm.Ik za1proberen details en

specialistische zaken te vermijden, om daarmee het geheel ook voor degenen
die devoordrachten nietkonden bijwonen,leesbaarte houden.In mijn verslag
wi1ik nietin delouterebeschrijving blijven steken,maarook kritisch evalueren.
Daarbijlaatik mijleiden door dezetweevragen (1) waar liggen de grenzen
van de mogelijkheden vx'
rreceptie-onderzoek ?; (2) kunnen we ondanks die
grenzen toch mogelijkheden creëren vxr relevant receptie-onderzoek in de
.

,
Jir
fcz
ygg (
De organisatoren beoogden een representatief programma op te stellen,zowel

qua sprekers als qua onderwerpen.Zij slaagden erin vooraanstaande receptiespecialisten alsElm d Ibsch,N orbertGroeben,W olfgang Iser,GqnterW aldmann
en Heinz-Dider W eber in Leuven te laten spreken. Het programma was verdeeld over vie'
r onderwerpen die op dit ogenblik binnen het receptie-onderzoe'
k

het meest actueel zijn : (1) historisch receptie-onderzoek, (2) contemporain
receptie-onderzoek, (3) rœeptie-esthetica en interpretatie en (4) receptieonderzoek en didactiek.

1.Historiscb rece?tie-onderzoek
Sprekers:E.lbsch,B.Shlmpel,Y.Chevrelen R.Ghesquiere.

Bijhet histoi
risch receptie-onderzoek is de eerste vraag die eigealijk gesteld
moet worden: ,,Is historisch rœeptieuonderzoek eigenlijk we1 mogelijk ?''Dit
probleem heeftde gemoederen delaatste jaren danig beziggehouden.De stand
van zaken in devakliteratuuroverziende,lijkterop ditmomentspraketezijn
* Dit verslag werd geschreven tijdens een verblijf aan de Universiteit van Konstanz,
datmede mogelijk gemaakt werd door de DeutscherHla#tzzz
ijlwcâer Austauscbdienst (juli
1981).

van ee'
n gelijkspel. Sommige'
n zijn ervm overtuigd dat historisch receptieonderzoek haalbaaris;anderen zijn daarin woord en geschrif'tnogalnegatief
over. Dit laatste op grond van hd feit dat historisch receptie-onderzoek de

aanwezigheid van receptiedocumenten (lezersuitspraken dus) veronderstelt.Deze
zouden volgens een aantal sceptici voor bepaalde perioden geheel ontbreken of

teweinig in aantalzijn om geftmdeerd receptie-onderzoek tekunnen verrichten.
W at voor standpunt namen de colloquiuln-sprekers over dit onderwerp 1
*11.
)
Hd isinteressantteconstateren datdrie sprekers in hetgeheelniet reppen over
het probleem van het gebrek aan receptieve donlmenten. ,,N iet spreken over''

isnatuurlijk verre van hetzelfde a1s ,,geen probleem hebben met''.Tœ h is het
significant.

Bob Shlmpeliszelfsuitgesproken positiefoverde mogelijkheid van receptieonderzoek vx r zestiende-eeuwse literatuur:,,W e dienen zo goed mogelijk te
achterhalen hoe 't dan zatmetde intenties en pretenties van die producenten,
en md de verwachtingen, eisen en reacties van de consllmenten. W at waren
de doelstellingen van de producenten en recipiënten van in de volkstaz gedrultte

teksten ?Ik ben optimistisch overhetvooreen belangrijk deelachterhalen van
die doelstellingen - vGlraldie'van de producenten,maarvervolgens ö(
5k van de
consllmenten - door een systematische studie van alle plaatsen in de dnzkwerl
cproduktiesuitde zestiende eellw zélf,waarin die doelstellingen worden verwoord
of heldergeïmpliceerd''.
Het is hier niet de plaats om te concluderen of gefundeerd receptieonderzoek

inderdaad mogelijk is en of e'
en lezersgeschiedenis in plaatsvan een tekstgeschiedenisinderdud te schrijven valt.Hoewelwe passinds een jaar oftien
systematiscb speuren naarreceptieve in plaatsvan tekstuele bronnen,lcan niemand

voorbijgaan aan de beperkte omvang van de receptieve doolmenten.W e stote'
n
hierbij ontegenzeggelijk op één van de grenzen vatl het historisch receptieonderzoek.
Vx r creatieve wetenschapm rs vormen de ogenschi
jiijke grenze'
n tevenshd
startptmtvan nieuwemogelijkheden.En datisin de literatuurwetenschap gelukkig so> œ k het geval.A1s voor Stumpel het receptieve materiaal ontbreekt

ofin onvoldoendemateaanwezig is,neemthijzijn toevluchttoteen reconstructie
van de zestiende-eeuwse receptie. Hijwi
1datdoen door een specifieke analyse
van een tekstproloog.l4ijzeihierover:,,A1sjevan diep'
rologen alledichésen
retorische versieringen afschraapt,kun je je een scherp beeld vorme'
n van de
zestiende-œuwsereceptie,op zijn minsttotop hetniveau wnxrop deze doorde
Producenten gestimuleerd wordt.''

DatStumpelmijin zijn enthousiasmeietsteoptimistisch lijkt,doetmisschien
minder terzake.Stnlmpelgaatbijvoorbeeld ietste lichtvaardig vx rbij aan het
captatio-benevolentiae-kaçakteç van een dergelijke proloog.Verhoudinge'
n zoals
diein derealiteitbestaan,kunnen op dezemaniergemakkelijk scheefgetrokken
worden.Blijft echter staan dat zijn poging tot reconstmdie ee'
n interessante
mogelijkheid biedtom dereceptiwe grenzen alshetware teverler en.

Ook Rita Ghesquiere sprak over rœonstmctie in het kader van haar lezing

over de receptie van kinderliteratuur.Met reconstructie bedoelde 2ij enerzijds
de reconstructie van totale corpus kinderli
teratuur (vele teksten zijn in de loop
der tijden verdwenen),anderzijds doelde zij ook op de reconstmctie van de
receptie.W at dit laatste betreft er bl
ijken tamelijk veeletsen en tekeningen
van lerende kinderen te bestaan op grond waarvan zeker een am tal receptieve

konstantenafteleidenzijn.
Dereconstmctievan dewerkelijke receptiealsmiddelom receptiegeschiedenis
Ok bij afwezigheid van voldoende dx lmentatie mogelijk te maken, is,een
gedachte die sindseen paarjnnraan krachtgewonnen heeft.Ik kan hier verwijzen naarpublicatiesvan H.U.Gllmbrecht,F.Niessen J.J.Kloek.Datdit
idee ook op het Leuvense colloquillm ruime steun vond,wijst er naar mijn
overtuigingop datdereconstmctie-trend ermedevx rkan zorgen dathetgelijke
spel tussen voor- en tegenstanders van historisch receptie-onderzoek o'
mgebogen

wordtnaareen overwinning voordevoorstanders.Natuurlijk isdaarmeer voor
nodig :met name een gefundeerde b'
estudering van de receptieve bronnen.

2.Contem?orain rece?tie-onierzoek
Sprekers:N.Groeben,M.Janssensen A.van Assche.
De middag over contemporain receptie-onderzoek stond vx r een groot deel
in hetteken van NorbertGroebenspleidooivooreen empirische literatuurwetenschap.Een pleidooi datveelaanwezigen in de uitgebreide en levendige discussie
tmrhtten te relativeren of te weerleggen.

Hetobjectvan een empirische literatuurwetenschap zijn de lezersreacties die
n=raanleiding van een tekstgegeven worden.Deze lezersreacties worden opge-

spxrd met sociaalwetenschappelijke onderzoeksmdhoden. De aldus verkregen
resultaten worden m eestal verwerkt mct statistische techniek-en. Groeben m aakt

een onderscheidtussen Text-jormularen degerecipieerdetekst.HetText-jormulc
kan door zgn.'material-objektiveVerfahren'beschreven worden.Groeben isnu
van mening datop grond van ditonderscheid in principe e1k lclassiek probleem
van de hermeneutische lietramurwetenschap door een empirische literatuurwetenschap op te lossen is, voor een deel zelfs explideter en preciezer. Op grond

daaaan claimt Groeben voor zijn empirische literamurwetenschap een nieuw
paradigma.

Een belangrijkevraag in ditverband is watkan Groebensempirischeliteratuu- etenschap nu bijdmgen aan hethistorische receptie-onderzoek ?In princim
lijkt hd alsof het antwx rd y,weiaig of niets''zou moeten luiden.Im,
mers,
Groebensmethodeschrijftvoordatje overlevendelezersofop zijn minstover
lezersreadiesbeschikt.Groeben dichtditgatin zijn methodeerg goedkoop door
testellen datdeempirischeliteratuurwetenschap nietgeïnteresseerd isin bijvœrbeeld de rœctiesvan een zestiende-eeuwselezerop een zestiende-eeuwse tekst.Dat

isvx rhem 'völlig uninteressm t''.IateressantzijnvoorGrœbenalleen dereKties
nnno 1981op historixheteksten.

n aangeTegen Groebens positie werden in de discussie nogal wat bezware'
voerd.Ik kan er hier maar een paar aanvoeren.In de discussie'heb ik stelling
genomen tegen Grœbens irreële oppositie hermeneutische versus empirische
literatuurwetenschap.Groebens opvattingen over empirische literatuurwetenschap

zijn zodanig striktdatongeveeralleoverigebenaderingen alsanders en dus
alshermeneutisch vxrgesteld worden.Bovendien,doorzijn ontkenning van het
Glang van dehistorischecomponentvoorhetliteramurwetenschappelijk bedrijf,
ontkrachtGrœben zijn eigen stelling dathijde brenger van hetnieuwe paradigma is.Zijn dehistorisering van hetverschijnselliteratuur druist rechtstreeb
111tegen één van de meestwezenlijke kraktertrekken ervan.
@

In d'
e discussie is ook de status die Groeben aan de tekst toekent ter sprake

gekomen.De consequenties van zijn voorstellen impliceren in feite een functionalistische literatuurwetenschap.Ditwi1 zer en een literatuurwetenschap die

zich slechtsuitsluitend bezighoudtmetIiteratuurin junctie,hetgee'
n metname
inhoudt:hetreceptiemateriaal,de tekstconcretisaties.Onduidelijk bleef waarom
Groeben in depraktijk de'consequentiesvan zijn fundionalistisch standpuntnid
trekt,en geforceerd althansvanuitzijn perspH ief- de teksterbij'sleept'(in
de vorm van het Text-jormular).Wi1 Groeben methodologisch verantwoord
werken,dan moethijnaar mijn mening de teksta1s o'
bject laten vallen.Het
gevur dat hem dan echter bedreigt is dat hij een lezerswetenschap ontwerpto
die voorde Iiteratuurwetensclup van betrekkelijk marginaalbelang lijktte'zijn.
Toch moet men niet concluderen dat empirisch onderzoek à la Groeben van

geen nutisvxr de moderne literatuurwetenschap.Hettegendeellijktmijhet
geval, mits een adequate instelling wordt gevonden wnxrm ee men een bepaald

problee'
m te lijfgaat.Zo zette Armand van Asscheuiteen waartœ een dergelijk
empirisch o'
nderzoek, met poëzie a1s uitgangspunt, in staat is. Ook M arcel

Janssens'lezing over de'receptie van Vlaamse literamur in acht Nederlandse
kranten tussen 19j0 en 1960 toonde nltn dat men met empirisch onderzoek

interessanteresultaten (vaakook in devorm vannieuweproblemen)kan lhalen.
3.Rece?tie-estbetica en inter?retatie

Sprekers:W .Iser,H.Servotte,H.Steinmetz,J.Hoogevee'
n en G.deVriend.
ln zijn inleidende lezing plaatste W olfrng Iser zijn werkingstheorie in een
historisch kader.Hijonderstreepte datdewerk-ingstheorieniet alseen plotseling
geschenk uitde hemelin de Bodensee gevallen is,waanli
t
1hijhetopgevistzou
hebh n.Zoals de hermeneutiek van Gadamer de noodzakeli
jke voorwaarde was
voor het ontstaan van d.
e werkingstheorie,zo geeft de werkingstheorie o'
p haar
G UX weer gelegenheid tot het stellen van andere vragen, waardoor weer een
nieuwe m ethode zou l
culm e'
n ontstaan.

UitIsersvx rdrachtb
'leek dathijvooreen deelook alanderevragen aan het
stellenis.HijprobeerdezijnAktdesLesensalseenhistorisch achterhaaldepositie
te beschouwen.Hij deed dat door de volgende drie sleutelbegrippen vx r de
moderne literatuu- denschap te postulere'
n : 'struduur' 'fundie' en '
coml
muni-

catie'.Ditzijn alle drie reductionistische'begrippen.Hetstmctuurbegrip zou de
tekst totzijn semantische dimensie reduceren het functiebegrip reduceert de
teksttotzijn pragmatischedimensie;hetcommunicatiebegrip to'
tde syntagmatische.Het smringsmechanisme achter deze drie essentialia is hetiml
aginaire'
.Iser
houdtzich op ditogenblik bezig methetonderzoek naarditlaatsteverschi
jnsel,
dat in Leuven vooralsnog betrekkeli
jk vaag bleef.
Gedurende de rest van deze colloquiummiddag werden doo'
r bovengenoemden

uitvoerige kantekeninge'
n geplaatst bij Isers standaardwerk voor de werkingstheorie:Der AktdesLesens (Mûnchen:Fink,1976).lk kan hierslechts een
enkel discussiepunt vermelden.
De kritiek van de referente'
n Steinmetz en Servott
e draaide'voornamelijk om
het (aloude'
) probleem van de fictionaliteit. Horst Steinmetz vroeg zich af in
hoeverre alle processen die Iser in zi
jn boek signaleert bij de'receptie van
fidionele teksten,ook aanwezig zijn,bi
jde receptie vun niet-fictionele teksten,

ja zelfs bijdereceptie van onze dagelijkse werkelijkheid.De door Iser gehanteerde definities van fidie en werkeli
jkheid zouden volgens Steinmetz herzien
moeten worden.

In zijn antwoord gafIsertoe daterniettwee verschillende soorten van lezen
bestaan :het lezen van fictionele'en datvan niet-fictionele teksten.Het onderscheid dat tussen beide tekstsoorten bestaat, zou liggen in de status van de

discurs.Bij het lezen van fictionele teksten gaat het om een geënsceneerde
disctlrs;bij andere teksten er sprake van discurs-zonder-meer.Afhankelijk
van hetaldan nietgeënsceneerd zijn,verandertdeinstelling van de lezer.Het
fictionelesignaalvan de'enscenering isin s'
taateen andere'instelling bijdelezer
op te roepen.Alleen op deze manier zou je een onderscheid kunnen maken
tussen fictionele en niet-fictionele teksten, waardoor de oude oppositie fictie-

werkelijkheid uitgebannen kan worden.
ln het verlengde hiervan merkte Professor Servotte op dat de verschillen
tussen beide tekstsx rte'
n niet teruggevoerd kunnen worde'
n op het verschil in

leesactiviteiten die zij beide impliceren. A1s voozbeeld noemde Servotte een
historische beschrijving van hetLonden in de negentiende eeuw,e'
n een roman
van Dickens waarin een soortgelijke beschrijving van Londen een belangrijke
rolspeelt.
Iser was het daar in principe we1mee eens.Hetverschilzit 'm dan volgens

hem in defunctievan demededeling.Bijeen niet-fictionele tekstisde functie
die van het historische verslag, louter beschrijving. Bij een fictionele tekst
daarentegen wordtdie beschrijving gebmiktom e'
en anderdoelte dienen (bijvxrbeeldzoalsin OliverTwisthetopwekken van socialebewogenheid).Bijhet
lezen van fictionele teksten wordt het voorstellingsvermogen van de lezer in
principe in andere bm en geleid dan bijhetlezen van puurdenotatieve teksten.
De discussie raakte in een stroomversnelling ; algehele consensus werd dan

ook nietbereikt.Juistdezediscussie rond hetTrojaansepaard van deliteramurwetenschap,defidionaliteit,toontmijnsinziensdenoodzaak aan van samenspel
tussen werkingsonderzoek en experimenteel (c.q.empirisch) receptie-onderzxk.
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Alleen het laatste type onderzoek kan uitslitselgeven over de eventuele verschillen in leesactiviteiten bi
jfictioneleen niet-fictioneleteksten.Allee'
n datsoort
onderzoek kan ons leren in hoeverre Isers,stelling over de e'
nscenering jtzistis.
De vx rdrachten en de dismssieswarenerg levendig.Hd waswe1jammerdat

het eigenlijke thema, de verhouding tussen receptie-esthetica en interpretatie,
enigszinsonder de waterspiegelgebleven is.Hd wasook jammer datwe iets
te veelzijn blijven steken in kritiek op de positie die Iserin zijn DerAktdes
Lesensinnam.
.Hetzou zinvolgeweestzijn,onswatmeerafgevraagd te hebben
wat we met de werkingstheorie kunnen doen en hx we die verder kunnen
ontwikkelen.

4.Rece?tie-onderzoek en didactiek
Sprekers:G.W aldmann en H .-D.W el r.
Ik geloof dat het in het Nederlandse taalgebied de eerste keer was dat de
literatuurdidactiek aan de orde gesteld werd op een congres, waar het toch

primair over literatuurwetenschappelijke zaken ging.De o'
rganisatoren meenden
goederedenen te hebben om de literatuurdidadiek hetsluitstuk van hetLeuvense

colloquium telaten zijn.Nietalleen ishetliteratuuronderwijséén van deweinige
onderdelen van eenvak datnognauwelijksbestaat,maarwaarwein detxkomst
nietonderuitzullen kunnen om datte ontwikkelen.Ik doelhierop.de toegepaste
literatuurwetenschap, een begri
p dat ik analoog hanteer aan bijvoorbeeld toe-

gepaste taalkunde.Maar een even belangrijke reden de literatuurdidadie'
k een

plaats in dit colloquium te geven,wordtgevormd door de in didactische kring
alom erkende noodzaak om de huidige literatuurdidadiek andere wegen in te
laten slaan.
Hoezo andere wegen ? Het vreemde is, dat- terwi
jl er tœh relatie'
f veel
aandacht besteed wordt aan het literatuuronderwi
jsop de middelhre school-

alditonderwijstxh weinig echteliteratuurlezersoplevert.Hoeveelmensen lazen
niethtm laatste (verplichte)roman (ofwashetuittreksel?)in delaatste maand
van de laatsteklasop demiddelbareschool?Hoeisdatnu mogeli
jk ?Hiervoor
zullen ongetwijfeld vele redenen verantwoordelijk zijn die met het literatuuronderwijsalszodanig nietsofweinig temaken hebben.NVekunnen bijvoorbeeld
denken aan debetrekkelijk snelleo'
mslag van de lees-naarde beeldcultuur,die
na de tweede wereldoorlog plaatsgevonden heeft.W e ktmnen verder wijzen
op degeweldigeverandering in devrijetijdsbesteding,die- medeonderinvloed
van gunstige economische o'
m standigheden - in dezelfde periode opgetreden is.

Terwijlde mnatschappelijke contexten de literatuurtheorie zich de'afgelopen
dertig jaar enorm veranderd hebben, lijkt de literatuurdidactiek in diezelfde
jaren nauwelijksaanveranderingenonderhevig geweesttezijn.Natuurlijk hebben
weeen uitbreidingvan hetobjed vanonderwijskunnenconstatere'
n:veelleraren
hhandelen nu x k triviale teksten.Ook jeugdlitemtuur ging men geleidelijk
aan alseenvolwaardig literairverschijnselbeschouwen.Toch krijg je de indruk

datdedidactiek,dewijzewaarop hetobjectgezien en onderwezen wordt,vrijwel
identiek is gebleven.

Het receptie-onderzoek biedt aan het literatuuronderwijs goede kansen zich
nen te passen aan de gewijzigdemaatschappelijk contexten aan de gewijzigde
opvatting over literamur binnen de universitaire theorie.Hetreceptie-onderzx k

heeft die mogelijkheden, omdat - zoals Gûnter W aldmann betoogde - de
v eptie-esthetica met haar cmciale begrippen 'receptie'en 'recipiënt'de lezer en

dtu de leerling en zijn maniervan lezen totprimaironderzoeksobjed gemaakt
heeft.

Het zou onjuist zijn te veronderstellen dat de receptie-esthetica pasldare
onderwijsmodellen zou afleveren.Daarvxr is zij te eng,eenzijdig, vaag en
O stract, zoals zowel W aldmann en W eber betoonden.M et name W aldmanns
kritiek op de toepasbaarheid van Iserswerkingstheorie heeft ons de grenzen van

dereceptie-esthetische'mogelijkhede'
n in ditverband laten zien.Iser abstraheert
te zee'
r van de maatschappelijke bepaaldheid van de lezer, die daardoor te
unbestimmt,te vaag blijft.Vooreen te o'
ntwerpen receptieve literatutzrdidadiek
is het daarom noodzakelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die het
empirisch-experimentele receptie-onderzoek heeft om die mpatschappelijke contextzodoendeweerbijhetleesproces,tebdrekken.
Totwelke conclusies'heeftdeLeuvensecyclusoverreceptieonderzoek nu geleid ?
Ik meen ervie'
rte moeten onderscheiden :

1.De perspedieven voor een adequaat historisch rœeptie-onderzoek lijken
gunstig te zijn.W e zallen daarbijonze speurtxht naar receptieve bronnen
moeten vxrtzetten.Bijnegatieveo,
fonvoldoendepositieve restzltaten,kan de
reconstmdie van een receptieve historische situatie betrek
'kelijk betrouwbare
gegevensopleveren.Doelstelling van hethistorisch receptie-onderzoek is bij
voorkeur de fundiebepaling van literamur of van het lezen van literatuur

in een bepaalde histo'
risch-ma,
a,
tschappelijke context.
2.Empirisch-experimenteellezersonderzoe'
k kan een ber
langrijkerolin hetgeheel
van receptie-onderzoek spelen. Het is van groot belang voor onze kennis
van het leesproces,voo'
r de toetsing van hypothesen uit de receptietheorie'en

voorde ontwikkeling van hetreceptieveliteratuuronderwijs.
3.ln dekomendejaren za1gewerktmoetenwordenaaneennadereconcretisering
van de werkingstheorie.Deze kan dan het best beschouwd worden a1s een
Mlortrepertoire van essentiële hypothese'
n over werking en leesproces,die in

empirisch en/of experimenteelonderzoek nader getesten omschreven zttllen
moeten worden.

4.De receptie-esthetica kan aafl het literatuuronderwijs goede mogelijkheden
bieden om andere wegen in te slaan.Voorwaarde is dan we1 datde receptie-

esthetica hetloutertheoretischeterrein verlaaten zich in e'
en duidelijk pragmutische richting ontwikkelt.

Gezien het niveau van de sprekers en hun voordrachten,de grote belangstelling en de levendige discussies, mag het initiatief van de afdeling Algemene
Literatuurwetenschap van de Leuvense universiteit geslaagd genoemd worden.Ik
geloof zeker datde Leuvense discussiesmede de richting zullen beïnvloeden die

hetreceptie-onderzoek in de jaren '80 za1 inslaan.Daartoe kp-n ook hetboek
bijdragen,waarin men allelezingen vanhetcolloquium in herschreven vorm kan
terugvinden.Dit boek verscheen onder de titel Rece?tie-onderzoek. mogeljkbeden en grenzen bijdeuitgeverijAcco teLeuven,onderredadievan R.Ghes-

quiere,H.vanGorpen R.T.Segers(prijs:39jBF;j28,25).
R.T.SEGERS
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IN M ARG IN E
NAAR EEN OUDERE KAREL ENDE ELEGAST *
1. INLEIDING

De Karel ende Elegast wordt terecht '
beschouwd a1s een klassiek werk uit de
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Velen zullen met hl
d verhaal en met de
studie daarvan hebben kennis gemaaktvia de editie '
van Prof.Dr.E.Rombauts

in dereeksNlbojjsNederldndseKldssieken1.In dezeteksmitgave evenalsin
een uitvoerig tijdschriftartikel2heeftRombautsbewezen zeergœd thuiste zijn

in de overlevering van hetM iddelnederlm dse werk en de vreemdtalige versies,
alsx k ia de secundaire'literamur over deze teksten. Zi
jn commentaren op,het

Middelnederlandse gedicht en zijn beschrijving van de samenhang met de
overigeepischeliteratuurzijn waardevol.
Rombautsheeftzich totvoorkortbeperkttotde studie van hetliteraire werk
zoals dit isovergeleverd.De ontwikkeling die verhaal en tekstvoordien hebben
dx rgemaakt,bleven b
'uiten beschouwing.Het geeft me enige voldoening, dat

heteerstedeelvan mijnBj
jdragen'totreconstructievan de,,Kare1endeElegast''3
vtmr hem aanleiding is geweest zich te verdiepen in de problematiek van tekstreconstrudie in het algemeen en van de tekstgeschiedenis van de KE in het

bijzonder.Zijn artikelenserie in voor>ande afleveringen van dittijdschrift4is
daarvan hetresultaat.Rombautsuitwaardering voor mijn inspanningen,maar
komt toch tot de condusie dat tekstreconstmdie zoals ik die vx rsta, geen
toekomstheeft.

Ik ben mijn opponent erkentelijk vx r zijn uitvoerige uiteenzdting,wannlit
duidelijk wordtin hoeverreweheteenszijn en m'tM onzewegen zich scheiden.
De aangevoerde bezwaren zijn gelukkig minder ernstig dan Rombautsmeent;
zerechtvaardigen geenszinsdekrasse conclusiesdiehijaan zijn betxg verbindt.
Tekstreconstmdie is een terrein vo1 voetangels en klemmen. Hoe omzichtig
Rombautszich ook in dithem vreemde gebied beweegt,enkele valstrikken heeft
* Dezebijdrageisin klein corps gezet om de publikatie te bespoedigen.
1 Achtste druk, tweede oplage. 's-Gravenhage 1979. De voorgaande door Rombauts
bezorgde drukken verschenen te Zwolle en te Culemborg in de reeks Klassieken uit de
Nederlandse Letterkunde.
2 E.ROMBAUTS: 'Le ,,Kare1 ende Elegast''néerlandais etla Chanson de Basl
*n#># In :

ftudes germaniques 31 (1976) p.569-391.

3 Assen 197j.Neerlandica Traiectina 21.Het tweede deel is in 1981 in dezelfde reeks

verschenen bijW olters-Noordhoff/Bollma's Boekhuis te Groningen.
4Jaargang 21 (1979) P.265-283,22 (1980) p.168-199 en 23 (1981) P.1-26.lk za1
hieronderbijdecitaten slechtsverwijzen naardebladzijden.

hijnietkunnen vermijden.Datheeftzijn oordeelovermijn Bi
jdragen ongunstig
beïnvloed. Gaarne benut ik de m imte die de redactie mi
j biedt,om enkele
hinderlagen en valkuilen te markeren die hetpad van de tekstarcheoloog onveilig

maken.ln alle fasen van het onderzoek kan men misstappen o'
f tzitglijden.
Hieronder za1aandachtworden besteed aan de doelstelling van tekstreconstm ctie

(j 2).Overdemethode handeltj 5,overde toepassing daarvan q 4,en over
deresultten j j.
2. D OELSTELLING

Binnen de Middelnederlandse filologieistekstreconstmctieonvermijdelijk.Over
de nxdzaak en hetnutvan tekstkritiek lijken Rombauts en ik het eens.Niet
iedere mediëvist-filoloog behoefteen tekstcriticus te zijn,mparbinnen hetvakgebied a1sgeheelgeldt,dattekstkritiek mod.,yNiemand za1ditin twijfelwillen
trekken.Allerminstwanneer hetgaatom een gedichta1s de Karel ende Elegast,

datin een zolaattijdigeen deelsgebrekkigetekstoverlevering toto'
nsgekomen
is''(p.25-26).Rombautsmeent dan ook,datde bezwaren die hijtegen mijn
werk heeft, slechts de methode betreffen, want hij vervolgt: ,,De vraag is
maar:moet hetzoals in deze Bi
jdragen gebeurt?''.Zijn antwoord laat zich
raden :y,zeker nid''.

Zoalshieronderzalblijken,bestaan erinderdaadverschillenvan inzichttassen
Rombauts en mi
j md betrekking tot de te volgen methode en de toepassing
daa>an, alsook ten aanzien van detailkwesties.Rombauts'oppositie is evenwel
in essentie te herleiden tot een verouderde opvatting over het doel van de

tekstkritiek,diehijeen tebeperktetaaktoekent.Tekstkritiek isnaarzijn mening
het voorbereidend werk voor een kritische tekstuitgave.De tekstkritiek dient de
teksteditie5.

In devorige eeuw,toen slechtbekende en moeilijk bereikbare teksten vô6r
alles uitgegeven moesten worden,was de ondergeschiktheid van de tekstkritiek
pnn de teksteditie vanzelfsprekend.W ie op basis van verscheidene bronnen ee'
n
tekst wi1 uitgeven, wordt geconfronteerd met varianten. Die dwingen tot een
verantwoorde keuze,dustottekstkritiek o'
fteweltekstreconstmdie6.Het editeren
van teksten is echter geen doel op zichzelf,doch een middel.Ee'
n editie maakt

de verspreiding van de tekst en allerleivormen van tekstsmdie mogelijk.Eén
van die vormen is de tekstreconstmctie,het diachrone onderzoek naar de voor-

geschiedenisvan deovergeleverderedactiets).
Het za1 we1 voor iedereen duidelijk zijn dat we na wat we hierboven schreven,
onmogelijk een positief antwoord kunnen geven op de vraag,die we a1s titelboven dit
artikel hebben geplaatst. Deze Bldragen leggen geen basis voor de reconstructie van een
Ka
rel ende Elegast-tekst die, beter dan de kritische editie van Kuiper en Bergsma, d'
e
'

oorspronkelijke'of een 'oudere'lezing van hetgedicht zou benaderen'' (p.7).Vgl.ook
verrichten al
vorenseen begin kan worden gemaaktmeteen werkelijke '
vernieuwde'kritische
p. 10 : ,,Er is, wat de Karel ende Elegast betreft, nog heel wat voorbereidend werk te
editie, die aan de eisen van de tegenwoordige wetenschap voldoet''.
6 De termen hebben precies dezelfde inhoud ;vgl.hieronder p. 504.
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Zeker kan men slechts zijn ten aanzien van de lezing der overgeleverde
redacties.Het lil;tdaarom voor de hand een leestekst-editie te baseren op een
overgeleverde bron.M aarwelke bron van de KE kiest men dan ? De bekende
redadiesvertonen opvilende varianten.Reeds in de vorige eeuw hebben Kuiper

(1890) en Bergsma (189'
5) besloten tot een kritische itgave.Beidetediteurs
beoogden de tekst te reconstmeren van de archetypus, de niet-overgcleverde
redadie die ten grondslag ligt aan alle bekende M iddelnederlandse bronnen
en de tekst van de Karlnzeinet-compilltie.Ook in de nieuwe teksmitgave die ik

alsopvolgervan Rombautsin de serie NjjbojfsNederlandse K/aJJj:l:z;heb
mogen bezorgen, is opnieuw gekozen voor een uitgave van archetypus x, ten

laatste circa 15j0 geschreven.In grotetrekken komtmijn reconstructie overeen
met die van mijn voorgangers.Maar er zijn verschillen;en die komen niet
alleen voort uit een andere keuze ten aanzien van de arbitraire varianten.

Erzijnin dezeeeuw tweenieuwebronnen bekend geworden,G en BR.Voorts
is het stemma der redactiesnauwlceurigervastgesteld.M et name het belang van

de Rijnlandse bron K is groter gebleken dan indertijd werd aangenomen7.
K gaatzelfstndig op'x tem g,netalsy,de archetypusvan alle bewaarde M iddelnederlandse bronnen :
X

/ XY

K

Datbdekentondermeer,dat een gemeenschappelijke lezing van K en één of
m eer der M n1.redacties ook in x m o'
etworden aangenom en.H G stemm a geeft

geen uitsluitsel,wanneerK afwijktvan de Mnl.bronnen,oolcalstemmen die

alle overeen. Heel vaak kan dan evenwel de gereconstm eerde lezing van een
aan x voorafgaande redactie oplossing bieden.W anneer een lezing der overgeleverde bronnen overeenstemtmet een oudere gereconstmeerde redactie,kan die

lezing ook in x worden n'
angenomen.Vooralin ditopzichtzijn ervorderingen
gemaakt.

De titelvan Romhuts'bjdrage onderstreept nid alleen zijn opvatting o'
ver
de beperkte functie van de tekstkritiek.De vraag Naar ee'
n jlvernieuwde''K,p'
:/

ende Elegast.
7 sluit ook aan op de laatste zin van mijn recensie (in Ntg 7l
(1978) p.74-76) van de achtste druk van zijn uitgave (1976).lk citeer de

slotalinm
De hierboven gemaakte opmerkingen bewijzen,datRombauts'uitgave meer is dan
een 'schooleditie'. Zijn werk kan a1s een introductie in de Karel-ende-Elegast-

filologieworden beschouwd.Juistdaarom mag in een volgendeuitgavenietworden
volstaan met kleinere aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen. De nieuwe
inzichten in de overlevering van deze tekstvragen om een geheelvernieuwde editie.

Rombautshœftdelaatstezin kennelijk opgevata1seen nnnsporing om (op basis
van mijn reconstmdies) te komen tot de uitgave van een vernieuwde tekst,
7W e komen in j 4 op de onderlingeverhouding derredactiesterug.
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terwijl ik hem vroeg zijn editie om te werken. A1s gezegd, is de integrale
reconstmctievan de KE van 1500,12j0 of 1200 eenvoudigweg o'
nmogelijk.Er
is dan ook helemaalgeen bezwaar tegen o'
m opnieuw uitte gaan van de archetypus x,al moete'
n er ten opzichte van de edities van Kuiper en Bergsma we1
verbeteringen worden aangebracht.
M aar al leidt het diachrone tekstonderzoek niet tot de vaststelling van een
volledige oudere tekst, het reconstmctiewerk heeft vele Plaatse'
n in de lezing

van de archetypus verduidelijkt,allerlei eigenaardigheden in het verhaal zijn
begrijpelijk geworden.Daarvan kan en moetin decommentaarmelding worden
gemaakt.Ook de wetenschap datde KE zoals we die kennen,een jonge bewerking is van een veel ouder verhaal, waarin door bewerkers en kopiisten
bewust en per abuis ingri
jpende veranderingen zijn aangebracht, moet van

invloed zijn op debenadering van deovergeleverdetekst.Men mag nietblijven
doen alsofdetek
'stzoalswediekennen,dooréén auteurgecomponeerd zou zijn,
die men verantwoordelijk kan stellen voo'
rde structuurvan hetverhaalen voor
e1k detail.

DatRombautsmijn.kritiek geheelen alverkeerd heeftbegrepen,lijktmeeen
gevolg van zijn opvatting ove'
rdebeperktero1van de tekstreconstmctie,die z.i.
gerichtmoetzijn op e'
en ,,vernieuwdetekst''.Tekstkritiek isechterook en vooral
een zelfstandige vorm van diachroon teltstonderzoek,die belangrijke bijdragen
kan leveren tothetbegrip en deverklaring van deovergeleverde redactiets).Ik
hoop dat in mijn teksmitgave die binnenkort verschijnt, duidelijk te hebbe'
n
gedemonstreerd.
3. M ETHODE

Rombauts ziet tekstkritiek alshd middel om tot een betrouwbare teksteditie te

komen.Naarmijn mening istekstkritiek ook en vooraleen vorm van tekstsmdie
waarbijmen zoveelmogelijk overhetverleden van een tekstprobeertte achterhalen.Sommigefeiten uitdetekstgeschiedeniszijn metvrijgrotezekerheid vast
te stellen;andere zijn aannemelijk,of mogelijk,of niet uit te sluiten.Zelfs
gefundeerde vermoedenshebben waarde,wanneerze in een omvangrijkerhypo'
these kunnen worden ingepast of wanneer ze steun krijgen van elders, men
denke aan vreem dtalige versies.

Hetis duidelijk,datrœonstructieszowelnaar de vorm als naar de inhoud
onontkoombaar moeten zijn,willen ze gebmikt kunne'
n worden ten behoeve
van een teksteditie,die niet met onzekerheden en gissingen mag worden belast.

Geen wonder, dat zeker 70'% van mijn reconstmdies in deel 1 van mija
Bjdragen in Rombauts'ogen geen genadekunnen vinden ze ,yhouden gewx n
geen steek'' (p'
. 197-198). En het is ook geenszins verbazingwekkend, dat
Rombautsmijn methode op menig puntnietof verkeerd begrijpt.Hetis hem
niet duidelijk eworden wat ik met mijn reconstmcties beoog. Hij ziet niet
schem,datmijn tekstkritische studiën van een geheelandere aard zijn Jan de
negentiende-eeuwse tekstkritiek.
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Namijn methodetehebben afgewezen,besluitRombautshetlangebetoog metdeze
opmerkelijke zinnen: ,,Met dit alwordt het verder wachten op de zo gewenste
nieuwe kritische uitgave van de Karel ende Elegast. Ik vrees dat we nog geruime

tijd vrede zullen moeten nemen metde edities van Kuiper en Bergsma''(p.26).
Hehhen deze filologen dan zulke monumentale tekstkritische studies gepubliceerd,
zo betrouwbare methoden voor tektreconstructie ontwikkeld, dat er zelfs na een
eeuw niets aan hun werk te verheteren valt? Ik denk niet, dat Rombauts dat wi1
beweren.Het gaat niet om de kwaliteit van het tekstkritische werk van toen en
nu, doch om de aard daarvan. Rombauts aanvaardt de vertrouwde kritische tekstuitgaven uit de vorige eeuw,maar weet geen raad met de andersoortige diachrone

tekststudie,diezich van deteksteditie verwijderten er nietop aan werkt,die nid
totzekerheden komt doch tot waarschi
jnlijkheden,die veilige grenzen overschrijdt
en gebaande paden verlaat.

Rombautsis eroprechtvan overtuigd,datmijn methode nietdeugt.Hijheeft
zich grote moeite getroost, dat in een gedetailleerde bespreking aan te tonen.

Daarbijciteerthijmijuitvoerig,nauwgezettrachtend mijn argumentatie rechtte
doen.Toch interpreteerthijmijn intenties telkensverkeerd,en hij vecht mijn
argumenten aan op gronden die binnen mijn doelstelling nietterzake zijn.Het
zou evenveelbladzijden kosten a1sRombauts'bijdrage lang is,om zijn gehele
G toog te becommentariëren. H at ik m,
e beperken tot enkele punten waar de

verwarring hetduidelijkstis.
Reconstrueren van en vanuitdearcbetl?us
M et de verschillende doelstellingen van tekstreconstructie hangt het volgende
onderscheid ten nauwste sam en.K uiperen Bergsm a streven naarde reconstm ctie

van dearchetypus,naarhun enmijn mening deoudstenietovergeleverderedactie
die met redelijke zekerheid naar inhoud en vorm hersteld kan worden8.In
mijn Bl
jdragen wi1ik verderin de telcstgeschiedenisteruggaan.Op grond van
de overgeleverde redacties tracht ik eerst de lezing van de archetypus vast te

stellen,daarbij gebmik makend van alle tekstkritiek die reeds door anderen
geleverd is.Op veleplaatsenin detekstvechtikvervolgensdeoorspronkelijkheid
van delezing van de archetypus (redactiex van ca.13j0) aan,en trachtlangs
systematische weg te bepalen,hoe de tekstin vroegere redadies luidde :wat er

werd meegedeeld,en hoe deoudere,mogelijk de oorspronkelijke verzen erten
naaste bijuitzagen.Nu hoeven almijn reconstmdiesnietjuistte zijn ;ik za1
zdter nietalle spijkersop de kop hebben geslagen.Over de resultaten zullen
we hetstraksnog hebben.Hetgaaternu om,datRombautsmijop volkomen
inadequate wijze bestrijdt.
Het onderscheid tussen de reconstrudie van de archetypus (die Kuiper en
Bergsma '
beoogden, en die ik a1s eerste stap x k nastreef) en verdergaande
tekstverkenningen isvoorhem nietscherp.Bijherhaling9voertRombautstegen
reconstructies die vanuit de lezing van x vertrekken, de eenstem migheid aan
8 Er is dan ook geen sprake van,dat ik hun werk zou depreciëren,zoals Rombauts het
op p. 172 en 173 doetvoorkomen.

9 Vgl.pp.176,179,180 (meermalen),181,187 en 192.
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van de overgeleverde redacties.M aar die doen wanneer de archetypus eenmnal
bepaald is,in hetbetoog nietmeer ter zake.Eén vx rbeeld uitvele :regel 1j4

luidtin allebronnen Stjn orsende Jjz;gesmide.W e mogen daarom aannemen,
datditookdelezingvan dearchetypusisgeweest.Nuzijn erallerleiargumenten
om aan de x rspronkelijkheid van deze rege'
l (en de omringende verzen) te
twijfelen.O'
ndermee'
rhetfeitdatgesmidein de KE een hapax legomenon is,
elderswordt vx r 'paardetuig'hetwoord gereide gebmikt,geeftte denken.Het
gaatnu nietom dewaarde van deze observatie,doch om Rombauts'tegenwerping.
Gesmide staat z.i. sterk het komt n1.in de 4 basis-redacties van onze telcst

VOOf.
!'>(p.180).Maardatfeitisin ditstadi'lm!vanhetonderzoek van generlei
belang.Op grond van deovereenstemming derredadiesisdearchetypusmetvrij
grotezekerheid bepaald.Nu gaatheterom,o,
fdielezing ook oorsproakelijk is.
Telkensweerblijkt,datRombautsnietgoed beseft,watweeigenlijk aan hd
doen zijn.Zo ishetvolkomen ovetbodig naastdelezing van de archetypusalle
jongere redactiesaf te dmkken,zoals op p.176 en 187 gebeurt.W anneerde
lezing van regel 1j2 in de archetypus is vastgesteld a1s Ginc die coninc met

Iiste,ishetvolkomenirrelevantdatredactieN,i.p.v.dieconinc,âfleest(p.179).
Ik laathetbijnog tweecitaten ,Tegen dezeveronderstelling pleitevenwelde
eensluidende lezing van de hierboven geciteerde vier redacties. Reden te meer

om hiergeen 'onregelmatigheid'in te zien !''(p.180).,,Voorlopig willen we
alleen deopmerking maken - en ditmod txh totvoorzichtigheid aanmanen

datdeviergeciteerde redr ies,watditfeitbetreft,eensluidend zijn''(p.181).
Terminologiscbe verwdrring

Doordat Rombauts de mimere doelstelling van de tekstkritiek niet herkent of
erkent en daardoorook geen scherp onderscheid zietmssen reconstm die van en

vanuit de archetypus,brengtmijn werkwijze hem in verwarring.Hijzietwel,
daterverschilismethetwerk van Kuiperen Bergsma,doch hijlegfdituita1s
een verschilin methode (i.p.v.alseen verschilin doelstelling en daardoorook
in methode);en hijprobeertditverschiltevatten in detweetermen dieik als
synoniemen naast en door elkaar gebmik tekstkritiek en tekstreconstructie.
In de optiek van D.zijn tekstkritiek en tekstreconstructie wel te onderscheiden,
maar niet te scheiden. De laatste vormt om zo te zeggen de bekroning van db

eerste.Het verwijtl?) dat hij tot Bergsma en Kuiper richt dat zij zich in hun
tekstkritiek ,,zo goed a1s geheel''hehhen beperkt,,tot studie der varianten'' (45j)
wil hij niet te horen krijgen.Tekstkritiek moet verder gaan :zij moet,metall'
e
middelen waarover zij beschikt,hetherstelnastreven van de ,,oorspronkelijke''of
toch van de oudstmogelijke achterhaalbare lezing'' (p.172-175;vgl.ook p.271
en 15).
Tekstkritiek evenwelis tekstrœonstmctieen omgekeerd.Hetdoelvan tekstkritiek
oftewel tekstreconstm die is een tekstreconstm die, een herstelde lezing o'
f zo

mogelijk hetgereconstrueerde verhaalofde gereconstrueerdetekst,de tekstdus
van een niet-overgeleverde bron,zoals x,de archetypus,o'
f 0,het origineel,o,
f
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een fase daarmssen.Kuiper en Bergsma presenteren zo'n gereconstm eerde tekst,

hun editieisgebaseerd op tekstreconstrudie ofteweltekstkritiek,zijhebben een
)>kritische teksmitgave''gepubliceerd.

De terminologische verwarring in de tekstkritiek isvrijalgemeen,en hangt
ten nauwste samen met het feit dat tekstreconstmdie voor velen nog een on-

betredengebiedis.Toegegeven zij,datdetermentekstkritiek en tekstreconstructie
een oppositie suggereren.Het feit dat tekstreconstructie nietalleen de adiviteit

aanduidt,maar a1s telbaar nomen ook het resultaat (een tekstreconstructie of
tekstreconstructies)vergrootdeverwarring,dieook blijktuite'
en opmerldng van
Lulofs onlangs in De nieuwe taalgids:,yeen reconstructie berustop tekstkritiek,
maar niet alle tekstkritiek leidt tot reconstm ctie''10. Ik heb elders tegen deze
terminologische verwarring gewaarschuwd,die mede wordtveroorzaakt door het
feitdatmen tekstkritiek opvatals 'kritiek op de tekst'
Van meetaf aan heeftmen echter in de filologie met de vakterm tehstkritiek
alle adiviteite'
n aangeduid dieleiden tothetherstelvan niet-overgeleverde redacties.Oordeeltmen b.v.een vers te kort,dan levertmen we1kritiek-op de tekst,

maar geen tekstkritiek.Neemt men aan dathetvers aanvankelijk langer was,
dan is dat tekstkritiek oftewel tel
tstreconstructie.Voor alle duidelijkheid de
termen zija synoniem.W anneerwordtvastgesteld,datregel 1 van 1LE aanvankelijk luiddezoalsdiein M isbewaard (Vraiebistorie endealwaer) is.datzowel
tekstreconstmctie a1s tekstkritiek : men stelt de lezing vast van e'
e'
n verloren

redactie.W anneer wordtbeargllmenteerd,datregel201,in afwijking van alle
overgeleverde bronnen, heeft geluid Die mane sceen claer ://J: scone, is dat

zowel tekstkritiek a1s tekstreconstructie (de lezing is tevens eel? reconstructie
oftewelemendatie).Ook wannee'
r de overgeleverde lezing wordtaangevochten,
d<h geen oudere lezing kan worden gepresenteerd,is er sprake van tekstreconstructie zowel als van teksO itiek me'
n doet een uitsprnak over de lezing van
een niet-bewaarde redadie12.

10 F@Lul-oFs '
Dieren zijn ook mensen.Reynaertin de computer'.ln :Ntg 74 (1981)
p. 256-252; citaat op p. 258. Bedoeld is: ,,. tot een reconstructie''of ,,to'
t reconstructies'';men zou ook kunnen zeggen : ,,niet alle tekstreconstructie leidt tot een reconstructie
of tot reconstructies''*
11 Ook termen a1sbedorten en tekstbederh OFFZ/F/en corruptie,emendatie en emenderen
tegenover verbetering en verbeteren en correctie en corrigeren zijn misleidend. Op de
terminologie ben ik nader ingegaan in mijn bespreking van de Truwanten-ezltit (1978:
2) in

Leuvense A#JFZ/gE', 68 (1979) P.541-5j1.

12 M isschien valt ook Rombauts' opvatting over de beperkte doelstelling van de tekst-

reconstructie te herleiden tot een terminologische misvatting. Ziet men het eerste 1id
van de samenstelling tehstreconstructie a1s een objectsbepaling (zoals l
@n tekstege
dihe
tieejl
,dan

dient het resultaat van tekstreconstructie 1eL5t te zijn een samenhangend

van

woorden, dat desgewenst in een teksteditie kan worden uitgegeven. Ziet men echter

tekst-a1seen specificerendebepaling (zoalsin tehstarcbeologiej,dan omvattekstreconstructie alle herstelwerk- ten aanzien van teksten. De reconstructie van alleen inhoudelijke
elementm kan een acceptabeltekstkritisch resultaatzijn:ook wanneer het oorspronkelijke
geheelvan woorden niet te reconstmeren valt,en dus nlet uit te geven.
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Rombauts' bezwaren

W erkelijke bezwaren tegen mijn methoi
de heb ik in Rombauts'betoog nietgevonden.Integendeel.Ondankshetfeitdathijmijn werkwijzevanuite'
en andere
doelstelling beschouwt,valtRombautsmijop de essentiële punten bij@Nergens
ook geefthijaan hoe het anderszou moden.Nu is mijn methode ook eenvoudig13. Elke mediëvist weet, dat vele teksten die eetlwenlang steeds weer

werden overgeschreven en bijherhaling werde'
n bewerkt,aanzienlijkewijzigingen
hebben ondergaan.Hoe kunnen nu concrete tekstveranderingen in een overgele,
verdeofgereconstmeerdejongeredactieworden aangeweze'
n en op verantwoorde
wijzehersteld ?Hoekomtmen verderdan hetvage vermoeden,dater iets met

de tekstoverlevering niet in orde is? Om wijzigingen te kunnen herkennen
moet men weten,hoe teksten in he'
t algemeen veranderden.Daarto'
e is kennis
vereist van de techniek waarme'
e het geschreven en het gedrukte boek werden

vervaardigd,en inzichtin dewijze waarop bewerkersin teksten ingrepen.
Rombautsprijstmijn inventarisatievan kopiistenfouten (p.170) hijbestrijdt
niet datl
copiisten correctie'
saanbrachten en ingrepen van bewerkers komen ook

zijnsinziensveelvddig voor.Hetgaaterdusom vastte stellen,hoe kopiisten
corrigeerden en hoe bewerkerswijziginge'
n in de tekstaanbrachten.He'
tis.me
nietduidelijk geworden,o,
f Rombauts ontkentdatafschrijvers ter correctie o'
f
misschien ook terverlenging van hetverhaalhele verzen bijrijmden,waardoor
uitbreidingen van 2 tot 4, 6 of meer verzen voorkomen. Hd is me evenmin

duidelijk,ofRombautsontkentdatdezeaanvdlenderegelsveelalweinigzeggend
zijn,datkopiisten denieuwe verzen veelalvullen metherhzingen,pleonasmen,
tautologieën,reeds in de context geïmpliceerde details, enzovoort.In e1k geval

had mijn opponentzich erzelfvan kunne'
n overtuigen,datop dezewijze'correctiesworden aangebracht.Nu vechthije'
en aantalreconstructie'
saan,zeg!datze
niet deugen,en voegt daar aan toe,dat zeker 70% van mijn reconstmctie'
s
onaanvaardbaarzijn.En daarmee ismijn methodeveroordeeld.
Afaar watdoetRombautsmetdederti
g procentdie hem kennelijk- ondanks
alle barrières - wé1 hebben overtuigd ? Ik weet niet om welke gevallen het

gaat - Rombauts zwijgt daarover maar ik mag aannemen, dat daaronder
o'
mvangrijke reconstrudieszijn alsvan 172-182 en 1256-12j5,v/aarin de tekstontwikkeling sluitend is b'
eschreven, en evidente uitbreidingen van 2 tot 4
verzen a1s in 124-127 en 588-591.Zelfsalzou i
k in 70% van degevallen de

methode nietgoed hebben toegepast 30% 14 zou voldoende mo'
eten zijn om
de methode te testen. W anneer Rombauts met een positieve instelling de

reconstmdies had geanalyseerd die hem overtuigend voorkwamen, had hij
kunnea constteren,datin deKE inderdaad veleverzen zijn bijgerijmd dater
patronen van verandering en uitbreiding zijn aan tewijzen,en datcorrigerende
13Een korte samenvatting ter introductie heb ik gegeven in hoofdstuk

Karel ende f/egzll'
/-editie : 'De technie'
k van tekstreconstructie'.

mi
jn

14 W anneerwe dezelfde percentagesaannemen voordeel2 van mi
jn B#dragen,betekent
dat van de 1100 pagina's nog altijd ruim 300 bladzijden,met zeke'
r 100 reconstructies.
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kepiisten erop uitzijn zo weinig mogelijk teveranderen aan de inhoud,allukt
hun datniet altijd.En met deze kennis van het kopiistengedrag zou hij de
overige 70 % van de gevallen opnieuw moeten bezien.
,

De weg terug

Hd valtniettebestrijden,datteksweranderingen ontstaandx rfouten,correcties
en ingrepen van bewerkers,afschrijvers en eventueelvan zetters.Om verm deringen te herkennen en aan tetonen moeten wedaarom speure'
n naardegevolgen

van deze drie activiteiten.Een foutveroorzaaktmeestentijdsonregelmatigheden,
van formele aard (rijm,verslengte o'
f versritme betreffend),van granunaticale,
dan we1van inhoudelijke aard.Een evenmele laterecorredie zalwe1d,
e meest
opvallende onregelmatigheden opheffen, maar kleinere oneffenheden blijven
veelal onopgemerkt en er ontstaan bovendien vaak nieuwe onvolkomenheden.
Corredies vermden zich vooral door een opeenhoping van overbodige woorden

en verzen.De veiligste wijze van corrigeren,voorz van een onregelmatig rijm,
vormthet bijdichte'
n van weinigzeggende,min of meervanzelfsprekende versregels.Kopiisten hebbe'
n een slechtoverzichtvan de tekstalsgeheel.Zijblijken
daarom weinig geneigd tot het schrappen van tekstgedeelten, die immers van

belang zouden kunnen zijn.En ze hoeden erzich we1voorin hun toevoegingen
nieuwe mededelingen te doen,die in tegenspraak zouden kunnen zijn met de
verderverwijderde context.Zijhebben daarom een grote voorkeurvoorherhalingen,tautologieën,pleonasmen en stoplappen.

Ook bijingrepen,vooralbijinterpolaties,bestaathetgevaarvoorongewenste
opposities. Een bewerker echter kent de tekst en za1 wel zorgen,dat er geen

alte opvallende tegenstellingen ontstaan.Toch zijn inconsistentiesnauwelijkste
vermijden.Deinterpolatorheeftniethetzelfdeconceptvoorogen a1sdeauteur
z'
ijn visieop personen en handeling kan verschillen,zijn woordkeuze en taalgebmik kan afwijkend zijn.Indien een interpolatie alniette herkennen is,aafl
delassen metdeouderetekst,zijn ervaak vormelijke,stilistischeen inhoudelijke
verschillen ten opzichte van de restvan het verhaal,inconsistenties van allerlei
aard,die vermden dat er tekstis toegevoegd.

Afgezien van enkele in heto'
og springende onregelmatigheden zijn demeeste
symptomen van tekstverandering niet op het eerste gezicht te onderkennen.Ze

komen pas aan hetlicht bijeen zorgvuldige bestudering van de tekst.Tekstreconstmctie is daarom onlosmakelijk verbonden met tekstinterpretatie. Nid
alleen afzonderlijk-e passages moeten zorgvuldig worden geanalyseerd,ook de
interpretatie van de tekst Zs geheel levert aanwijzingen op ten aanzien van
ontwil
ckelingen diehebben plaatsgevonden.Ogenschijnlijk o'
nberispelijke passagesmoeten soms worden gewantrouwd op,grond van hun samenhang mettekst-

gedeelten die we1 o'
nmiskenbaar veranderd zijn.Het zijn vaak zeer diverse
gegevens, ontleend aan ver uiteenliggende plaatsen, die wi
jzigingen doen vermoeden en reconstmctie mogelijk maken. Oppervlakkige cormpties, die zich
verraden door formele, grammaticze of inhoudelijke o'nregelmatigheden of

duidelijk herkenbare corrediepatronen,kunnen veelalworden hersteld op grond
Van naar ODnvang en diepgm g beperkte interpretatie. Om door te dringen tot
de oudere fasen van de tekstgeschiedenis moet de onderste'steen boven worden
gehaald. M et alle middelen waarover de filoloog beschikt, moet de zin e'
n

bdekenisworden achterhaald van detekstin zijn geheelen van alle details.
W atde tekstgeschiedenisvan de KE betreft,zijn we nie'
tuitsluitend aangewezen op interne evidentie.Erzijn verscheidene vreemdtalige versies bewaard.
Zoalsvergelijking van redactiesdevaststelling van dearchetypusmogelijk maakt,
kan vergelijking van de versiestotreconstructie leiden van hetoudere verhaal.
W e zijn dan nietlanger uitsluitend aangewezen op y,regressieve tekstkritiek'',
waarbijwetemgwerken vanuitde overgeleverde redadies.W e kunnen uitgaan
van hetgereconstnleerde verhaz en trachten te verklren welke ontwikkelingen
in de M nl.versie hebben plaatsgevonden.
In een nog pmstiger positie bevindtmen zich,wanneer de bron of bronnen
kamnen worden aangewezen waarop de auteurvan een tekstzich heeftgebaseerd.

VoordeKE zijn we zo fo> inlijk.Hetverhaalisnietgeheelfictief.Deauteur
heeftzijn gegevens over de aanslag op Kare'
lde Grote ontleend aan een welbekende kroniek.Kennis van de bron helptons te kiezen tussen de varianten in

de versiesen maakthetmogelijk waarheid en fictie in deKE teonderscheiden.
In essentie lijktmetegen dehiergeschetste werkwijze weinig in te brengen.
Rombauts doetdatook niet.De moeilijkheden kome'
n bijdetoepassing van de
methode,waarop we nu nader zullen ingaan.
4.TOEPASSING

Vtmr elke individuele reconstmdie moeten op basis van tekstintemretatie,met

kennis van het kopiistengedmg, en door vergelijking m'
et andere versies de
en gewogen die tegen de lezing van de archeargum enten worden verzam eld .

typus pleiten, die de veronderstelde oudere lezing steunen, en die de tekst-

ontwikkeling aannemelijkmaken.Bijditheleproceskan men lichtfouten maken,
en ook wanneermen datnietdoet,zijn deuitkomsten van hetonderzoek lang
nietaltijd onaantastbaar,zozsin de volgendeparagraafwordttoegelicht.Laten
weechtereerstbezien welkebezwaren Rombautsaanvoerttegen mijn toepassing
van de hierboven geschetste methode.
Verstdnd en systeem

W anneer vergelijkingsmateriaal, varimten dus in andere redacties, versies en
bronnen,ontbreekt, kan alleen de jongere redactie waarvan men uitgaat, de
aanwijzingen leveren voorwaterin een voorgaandefasevan detekstgeschiedenis
werd meegedeeld.Die aanwijzingen zijn meestalonopvallend en blijken zelden
bij oppe>lakkige lezing.Kopiisten en bewerkers,die immers ook lezers zijn,
zouden zedan ook hebben opgemerkten weggewerkt.Kleine o'
nregelmatigheden,
een opeenhoping van overO dige informatie,een lichte tegenspraak o$
f inconsis-

tentie - dat zijn de amwijzingen waarom het gaat - behoeve'
n op zichzelf
genomen nietaan tekstverandering te worden geweten.Auteurswaren en zijn
vaak alleshehalve consequent en maken fouten tegen de grammatim, de versvorm en de ,,logica''.
Naarmate er meer onregelmatigheden van verschillende aard samentreffen,

wordthetechtersteedsonwaarschijnlijker,datde auteurdaarvoorverantwx rdelijk is.W anneer een passage vo1 herhalingen steel
tt, er iets aan de syntaxis
schort,hetwoordgebm ik verschiltvan watin de restvan de tekstgewoo'
n is,en

de handelendepersoo'
n zich afwijkend gedraagt,is eralle reden om aan tekstverandering te denken.Op grond van watformeelen semantisch mogelijk is,
wordt een hypothetische'oudere lezing geconstmeerd. Die kan slechts.als re-

constmctie aanvaardbaarzijn,wanneer de jongere lezing waarvan men uitgaat,
via fouten corredie resp.ingreep,uit de hypothetische oudere lezing kan zijn
vooj
rtgekomen.
Dit hele reconstmctieprocesvraagtoverleg,geduld en een systematische werk-

wijze.Men kan we1 eens een gelllkkige inval hebben,maar in het algemeen
moeten de argumenten zorgvuldig worden verzameld, er moet worden gewikt

en gewogen.Deaanwijzingen van uiteenlopende aard zijn voordefiloloo'
g vaak
a1s sttzkjesvan een legpuzzel zoals de scherven van een oude vaasdat z'
ijn

.

voor de archeoloog.Er moet worden gepast en gemden. Tekstreconstm ctie is
meer dan een techniek ;van de tekstcriticus wordt kennis vereist van de taal,

hetkopiistengedrag,dewerkwijzevan bewerker en vertaler;hijmoetbedreven
zijn in tekstinterpretatie, en vertrouwd met de middeleeuwse letterkunde en
cultutzr.Tekstreconstructieiseen wetenschappelijk ambacht.
Hetverbaastme dateen emeritus-hoogleraarin deliteratuurzcelEa/
zlw
c//zf? zoveel

moeite heeft met de verstandelijke en systematische aspecten van tekstkritiek.
D at geluk bi
jditsoortspeurwerk een ro1 en zelfseen zeerbelangrijke!
kan spelen,zaliedereen gaarne toegeven.Datmen ditmetverstandeli
jke overwegingen alleen klaar kan spelen,mits men slechts op systematische wijze te
werk Nat,iseen vergissing van belang.Hoekaa zulk een werkwijze aanvardbare resultaten opleveren als men ze toepast op,een literaire tekst, waar tœh

voornamelijk andere waarden d'
an verstand en systeem in het geding zijn ?''
(P.175).
Een vergeli
jking kan hiermisschien verhelderend zijn.W ie geen waardering
heeft voor schilderkunst, geen oog vx r de kwaliteiten van ontwerp en uit-

voering,za1zich niet licht op de restauratie van oude schilderijen toeleggen.
Maarbijde restauratie zelf wordt materialenkennis,technische vn.
v
a.
rdigheid en
nauwkm righeid vereist.M et esthetisch gevoel, bewondering en nostzgie komt
m en niet ver. De restaurateur kan het zonder doen.Rombauts ziet dit soort

itspraken a1s profanerend. Hij zet zich bij herhaling af tegen y,het louter
verstandelijl
c karakter van (mijnq methode, die met logica, systeem en spitsvondigheid (sicq een literaire tekstzogenaamd in zijn vroegere gaafheid wi1
herstdlen.Deze term (n1.?uzzelenj lijktmijin iedergevalvolslagen o'
ngepast
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om er de piëteitsvolle restauratie van een kunstwerk,zoals.de Karele'
nde Elegast

erontegensprekelijk een is,mee aan te duiden''(p.184)15.
De -r# van tekstkritiscbe argumenten

Daarkopiistenfouten,corredies en ingrepe'
n veelalin onregelmatigheden resttlteren,corredie'
s vaak voor overbodige details zorgen en evenals ingrepen grote
of kleine tegenstellingen in de tekst veroorzaken, is het zaak telkens alle
onregelmatigheden, overbodigheden en tegenstellingen in een gewantrouwde
e sporen, o,
m vervolgens te bezien of die aan de auteur ktmnen
passage op t,
worden toegeschreven dan we1aan tekstverandering moeten worden geweten.In

het laatstegevalkunnen die'kleine detailsook aanwijzingen inhouden voor de
vaststelling van de oudere lezing.Vooralhet bekritiseren van de tekst strijkt
Rombautstegen deharen in.In zijn analysevan enkelereconstmdiesneemthij
op twee wijzen stelling:ofwelhijo'
ntkent dat het om een o'
nregelmatigheid
gaat, o'
fwel hij ontzegt de onregelmatigheid alle bewijskracht daarbj het
cumulatieve ASPCCt Conse'
quent ignocefend.

Hetgaatmijerhiernietom ten aanzien vanelk detailmijn gelijk tebepleiten.
Hetis.zeerwe1 mogelijk bepaalde argumenten te bestrijden,maar nietop de
wijze waarop Rombauts dat doet. lk gee'
f enkele voorbeelden.Telkens weer
vecht Rombauts de geldigheid van een bezwaar aan met de opmerking dat het

verschijnselvakervoorkomt,in de tekst,in andere Middelnededandse werken,
in de chansons degeste.Datin regel1j1 (AIsâ/die J/rcâ bruggi
e Ieet) een
imperfechlm staat,achtRombauts ,,in geen enkelopzicht''opmerkelijk,o'
mdat
ditimperfecmm voorhetplusquamperfectum in hetMnl.vakervoorkomt (p.
179).Van belang is echterhet feitdat op vergelijkbare plaatsen elders in de
tekstwel hetplusquamperfedum wordt gebmikt.

Aaneentautologiea1sin 159 (Sacb âzdaerendevernam)moetgeen aandacht
worden besteed

Hetistoch bekend datzulke tweeledige formules schering en

inslag zijn in Middelnederlandse epische teksten''(p.191).Zeker,maardaardx'
rjuistisee'
n tautologische herhaling voorkopiisten een gemakkelijk middel
totcorrectie.En datze ditmiddelgebmiken,blijktop vele plaatsen.
Binnen hetverhaalishetallerminstnoodzakelijk,datmelding wordtgemaakt
van zowelee'
n wachtera1seen portier,diebijdepoortzitten teslapen wanneer
dekoning vertrekt.Dezegedetailleerdheid in de overigensglobale beschrijving
mag mijnietverwonderen,meentRombauts,omdat,,1eveilleur''en ,,1eportier''
in Franse chansonsde geste herhaaldelijk'optreden.Maardatpleitnietvoorde
oorspronkelijkheid van regel 160.Nog afgezien van het feit dat de KE aanvankelijk geen chanson de geste was dœh een historisch exempel,zoals ik in
deel2van mijnBqdragen he'
b beargumenteerd,hetfeitdatbijdepxrtvan ee'
n
kasteel een wachter en een portier op hun plaats zijn,maakt het vxr elke
bewerker en corrigerende kopiistmogelijk deze personages toe te voegen.De
15 Vgl.verder pp.179, 181, l82 en 1.

algemene aard van een vers
chijnselisgeen argumentvoortekstverandering,doch
pleit daarook niettegen.

Hetheeftwe1belang teonderzoeken ofde gedetailleerdheid van de beschrijving in en rond regel 160 in overeenstemming ismetandere b'
eschrijvingen in
de tekst.Opgemerkt moet dan worden, dat wanneer de koning te Ingelheim
terugkeerten de poortopen vindt,er van portiernoch wachter sprake is.Daarvoor heeftRombauts de volgende ad-hoc-verklaring achter de hand ,,De terug-

komstvan Karelwordtdaar zo summier aangeduid dat er geen ruimte blijft
vx'
rvermelding van om 'teven welkepersoon ofvan welke bijzonderheid ook''
(p.191-192).Maar de vraag is dan,waarom is de terugkomst zo summier
beschreven en hetvertrek zo uitvoerig ?
Eveneens omdater in chansons de #este zo veel gebeden voorkomen die de

voornaamste artikelen desgeloofsbevatten,en omdatGod vôôr de strijd vaak
Nzordt aangeroepen,staatRombauts#een
ver
twi
wij
J
'f
teh
lijtomi
ejaa
,,he
nt
de
uit
ozo
ic
rht
spr(
ot
neke
he
lij
bl
c
be
heniq
d
van degebedenin deKE.Bijherhaling
prijsgegeven op het genre, waartoe de Karel ende Elegast ontegensprekelijk
behxrt''(p.8;vgl.ook p.172 en 10) gdatis dan de KE zoalswij die nu
kennenq.Hier geldt dezelfde repliek als ten aanzien van de vermelding van
portieren wachter.De algemeenheid van gebeden bcwijst niet datde gebeden
in deKE oorspronkelijk zijn.Erzijn redenen van inhoudelijke aard en erzijn
formele aanwijzingen in de o'
mringendeverzen dieop interpolatie wijzen.
Datregel125jeen tussenzinisen eenoveràodigeaansprekingvan hetpubliek
bevat,wordt door Rombauts niet ontkend ,,Nu is het zo dat dit vers in deze

kontextalleen dienstschijntte doen a1sgemeenplaatsen a1spassenderijmregel.
Een werkelijk fundionele betekeniskan men erinderdaad bezwaarlijk aan toekennen''(p.7).Terechtvoegthijdaaraan toe:,yzu1ksbetelcentevenwel niet
dathetgewoon a1s '
stoplap'mag weggecijferd worden onder voorwendsel dat
hd door een latere kopiist,die een cormpte tekst wilde verbeteren, zou zijn
ingevoegd.Evenmin mag men ditvoorbeeld veralgemenen en op grond hiervan

allegelijkaardigeformule-achtigeverzen a1s'onecht'of'overbodig'veroordelen''
Datmag zeker niet;en datgebeurtook niet.

In denabeschouwing van mijn Bldrq en,deel1 he'
b ik er jtlistop gewezen,
datcormpties niet lichtvaardig mogen worden aangenomen.Deze waarschuwing

wordtdx r Rombauts grotendeels geciteerd op p. 174-175.Hijweet dus,dat
kritische opmerkingen ten nnnzien van d,
etekstvan dearchetypusvoormijnid
evenzoveelargumenten zijn dieop tekstverm dering wijzen16.Elkeonregelmatigheid op zichzelf kan aan de auteur worden toegeschreven :,,Op zichzelf bezien

behoeven die kleine onregelmatigheden niet op corruptie te wijzen,maar de
combinatie van een aantaleigenaardighe'
den kan hetwaarschijnlijk-maken,dat
detekstwijzigingenheeftondergaan.Eenauteurkan zich danweleensvergissen,
maardathijin een Opaaldepassagede ene foutop deandere zou stapelen,is
16Dat bli
jkt ook uithetcitaatop p.195 (naar Bijdr.1,p.362): yyHiermee hebben
we alle opmerkelijke punten opgesomd die we in de regels 1j8-16.
j aantreffen. Deze
gemaakte aanmerkingen vormen me
'teven zoveel b- fjzen voor cormptie; ...''.
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nieterg aannemelijk.Hoe groter de opeenhoping van onregelmatigheden,des
tewaarschijnlijker is,hettekstbederf''(Bkdragen 1,p.4j8-4j9).
Dit cllmulatieve aspect wordt door Rombauts ontkend (vgl. p. 197). Hij
probeert de onregelmatigheden stuk voo'
r stuk regelmstig te verklaren o.
f te

bagatelliseren.Inhetuiterstegevalmerkthijop,datop grondvan één argument
geen tekstverandering mag worden aangenomen.Datgebeurtdan ook niet.Een

tussenzin enaansprekingvan hetpublieka1sin 732 (VerstaetJpmogetgiwonder
boren) wordtnieta1s ingevoegd beschouwd omdatheteen tussenzin is (vgl.
Rombautsp.5-7).Hetiseen samenstelvan argumenten dat totde conclusie
leidt,dat729-752 uitéén rijmpaarisontstaan,waamit,omgekeerd,via fouten
correctie de overgeleverde lezing verklaard kan worden.De reconstrudie berust
nietop de constatering dat732 een weglaatbare mssenzin is.De overbodigheid

van 732 vormt we1 een argument,en mo'
d dat ook we1 zijn, daar elders is
geblek
'en dat kopiisten voor het verhaal irrelevante details toevoegen, en in de

KE jisttussenzinnen tercorrectie blijken te zijn bijgerijmd.
H etstemma

Van geheelandere aard is de kritiek die Rombautsheefto'
p mijn waardering
vanK,deRijnlandseredactievan deKE (p.12-2j).W ezijn hiermeeplotseling
weerterug bijdereconstmctie van x,de archetypusderovergeleverde redadies.
Om deze redactie te herstelle'
n maak ik,overigens net a1s Ktliper en Bergsma,
gebm ik van een stemma,een stamboom waarin de filiatie o,
f verwantschap.der
redacties is vastgelegd.Het belang van een stemma is onbetwistbaar.W e'
et men
b.v.datredadie B een afschriftis van A,dan heeftB vx rde reconstm die van

een oudere redactie geen belang en kan geheel buiten beschouwing blijven.
Naarmijn mening nu stamtK afvan een redactie (x) waarop ook y,dearchetypusvan debekendeMnl.redactiestemggaat.Rombautsbestrijdtdat,dodamet
nietter zake doende argumenten.

1.Hij constateert (p. 12-13),datde bekende redacties uiteenvallen in Nvestmiddelnederlandse bronnen (M,N en de dnlkken) en Oostmiddelnederlandse
bronnen (H.G en BR),en poneertdatde oorspronkelijke KE in een W estmiddelnederlandsdialed,Vlaamsof Brabants,geschreven zou zijn.Daar staat
de Rijnlandse redactie K vervan af.M en zou zich daarom nietop K moeten
>sere'
n voor de letterlijke of zelfs maar woordelijke reconstructie van het
origineel. Dit sx rt reconstmdie, doo'
r Rombauts terecht e'
e'
n drx mbeeld ge-

noemd (p.15),streefik nietna.W ekunnen devraag o'
fdeKE oorspronkelijk
W est- dan we1 Oostmiddelnederlands was, laten rusten. In e1k geval was'de

tekstnietRipuarisch o'
fRijnlands.
2.Rombauts wijster op (p.14),datde redadie in d,
e Karlmeinet-çodex verschillende bewerkingen heeft ondergaan.De ve- ler en de compilator hebben

in de tekstingegrepen en er zijn dxr kopiisten fouten gemaakt en correcties
aangebracht.Geen versvan K isnaarde vorm oorspronkelijk.Vooreen kritische
editie van de archetypus kan men beter van A uitgaan dan van K, daar men

anders e1k vers in het M iddelnederlands zou moeten temgvertzen.Dat is zeker

waar.Kuiper en Bergsma hebben zich dan ook op A gebaseerd en dat heb ik

in mijn editieookgedaan.MaarditzegtnietsoverdeplaatsvanK in hetstemma
der redacties. Het belang vx r de teksteditie bepaalt niet het belang voor de

tekstreconstructie (ziehierboven j 2).K kan in vertaaldevorm oudere lezingen
hebben bewaard, die in de archdypus van de M nl. redadies naar vorm én

inhoudgewijzigd zijn.
3.Daar K een vertaling is, zijn er legio verschillen ten opzichte van het
M iddelnederlm ds. ,,Is het in dit gevalniet aangewezen de beide lezingen op
hun eigen waardete testen en nategazn ofbeideniet,in hun eigen kontext,een
nnnvaardbare,zijhetafwijkende,zin opleveren ?''(p.17).Men mag datgerast
doen, maar men begeeft zich dan we1 op het terrein van de sy'nchrone interpretatie.In geen gevalechter mag men de in synchroon opzicht Juiste of betere

lezing tot oudere (d.i. in diachroon opzicht juiste) lezing verklaren, zoals
Rombauts wi1doen yyW anneerzich dan,behalve naturlijk in het geval van
een duidelijkecorruptie,in K afwijkingen voordoen,ligthetdan nietin de lijn
van de verwachtingen dat de lezing van A de meestb'
drouwbare zalzijn ?''
(P.17).
In K komtgeen enkelelezing voordie naarvorm en inhoud oorspronkelijk
is.Veleverze'
n in deMnl.bronnen zijn,mogen weaannemen,we1ongeschonden
bewaard. De plaats in het stemma wordt evenwel niet door het aantal onveranderde lezinge'
n bepaald.W anneer er één plaats kan worden aangewezen waar

deMnl.redactieseentekstveranderinggemeenschappelijk hebben enK (uitemard
in vertaaldevorm) onmiskenbaardeouderelezing tdus de ouderemededeling)
heeftbewaard,moet dit stemma worden aangenomen

x oudere lezing)

K (ouderelezingin vertaling)

y(veranderdelezing)

Een anderestamboom isnietmogelijk.
Vanwege het epitheton onmiskenbaar en gezien het feit dat K nergens siat

tegenover alle Mnl.fragmenten tegelijkertijd,kunnen we van dit stemma p>
redelijk zekerzijn,wanneer op een aantalplaatsen blijkt,datK tegenover een
gemeenschappelijke jongere lezing der Mnl.bronnen de oudere lezing heeft.
Erzijn voldoende van dieplaatsen,en zolang ergeen plaatskan worden aangewezen dietoteen anderstemma dwingt,mogen wevan K-x-yuitgaan.Bij
verschilvan lezing tussen K enerzijdsen deMnl.bronnen anderzijdsmoetdan
ook telkensdeprioriteitvan K worden overwogen.W e mogen ernietklakkeloos

van uitgaan,datK alsvertalingvan een Mnl.bronvan semndairbelang zou zijn.
En wanneerdm mede op grond van andere argumenten didelijk wordt,datK
wederom eea oudere mededeling bw at,wordtdaarmee hetbovenstaande stem-

esteund ; en daardoor wordt dat stemma een
nieuwe reconstm cties.

weer watsterker argument bij

Van de 15 plaatsen die ik (Bfjdragen 1,p. 101-102) he'
b genoemd,zegt
Rombautser slechts één (n1.r.988) alsovertlzigend te beschx wen (p,
.17).
Datisoverigens voldoende voorditstemma:

M isschien datde reconstmdies in hettweede deelvan mi
jn Bldragen hem meer
aanspreken. Op verscheidene plaatsen za1 wederom bli
jken,dat K tegen alle
M nl.bronnen in de x dere lezing bevat.Overigens za1 ook worden betoogd,
datregelj90 alsbewijsplaatsmoetworden geschrapt.Tegen 2 van de overige

11voorbeelden zetRombautszijn bezwaren uiteen (p.18-2j).Ik blijfbenieuwd
hoehijderesterende9 plaatsen zou willen aanvechten.
Laat ik me in deze readie beperken tot hettweede voorbeeld dat Rombau/

bespreekt (r.1308),dat ,,nog van twijfelachtiger aard''zou zijn (p,
.24) dan
heteerste (n1.r.11j2).W anneer mijn reconstmctie van 1307-1312 juist is,
gaan deze 2es regels terug op :
1307*
1309*
1311*
1312

Die coninc sprac bi miere cronen
Soude ic hem na rechte lonen
I'
c dade hem hangen bider kele
Doe ginct Eggeric vten spele

K heeft tegenover a en M ,die bi miere fa
flpf lezen, bi miere cronen bewaard.

Dezeconclusiekan men alleen bestrijden dooraan tetonen datdebovenstaande
reconstmdieondeugdelijk is.DatdoetRombautsniet.Hijpluktuitmijn betoog
wathijkan gebmiken:,,Hetspreektvun zelf datwe tlitditbetoog slechtsde
punten lichten,die vooronsonderwerp van onmiddellijk belang zijn''(p.24).
Voorhem nuttig ismijn inleidende opmerking,datop grond van regel1508
alleen (Bimierecronen resp.bimiere'wetgisegtwaer)nietvaltuittemaken,
welke lezing ouder is bi miere cronen of bi miere wet.Dat dit langs andere
weg, n1.in de samenhang met de omringende regels wel
' kan worden beslist,

laatRombauts onvermeld.Retorisch besluithij ,,Maar waar blijft hetbewijs
voorde stelling datK,doorhetbehoud van by mlnderLronen,een o'
udere'lezing
of resten daarvan zou hebben bewaard ?Hetwordtnergensgegeven''(p.2j).
En hijvoegtdaaram toe En ook in de verdere kommentaar op de passage
1507-1312 hebben we ertevergeefsnaargezocht''Zi
etRombautswerkelijk niet,
dathetrijmwoord Ionen in 1309* tot bi miere cronen dwingt en bi miere'wet

uitsluit? TenzijRombautsaantxnt,datde reconstructie van 1309* onjuist is,
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mœthijbimiere cronen uitK a1s oudere lezing aanvaarden17.En dat is in
overeenstemming met de conclusie waartoe zeker een twintigtal andere plr tsen
in de tekst dwingen : K, hoe vervormd ook, gaat temg op een bron tussen

Otrigineel) en y,de archetypusderbekendeMnl.redadies.
j.DE RESULTATEN

Rombauts' besprekingsartikel geeft mi
j geen aanleiding te twijfelen aan de
juistheid van mijn methode.De bezwaren die hijaanveert,zijn vxrnamelijk toe

teschrijven aan een verschillendedoelstelling.Hijheeftxk nergensaangetoond,
datik de methode verkeerd heb,toegepast,datmijn stemma nietdeugt,datik
gebntik maak van deverkeerde soortargumenten.Datmijn werkwijzecerebraal
zou zijn (p.1),kan ik nauwelijksa1seen negatievekwzificatiezien.
Het voorgaande betekent aiet,dat ik alle resultaten van mijn werk voor
onaantastbaarhoud.Decorrectiesop deel1in hettweededeelvanmijn Bjdragen
bewijzen hettegendeel.
Zo ben ik erallerminstzekervan (vgl.Bldragen 2,hfst.9,noot 1j),dat ik de
passage 1j2-167 juistheb gereconstrueerd.Op depassageis.-Rombauts'uitvoerige
tegenwerpingen (p. 17j-199) ten spijt w
- heel wat aan te merken. Het is niet
aannemelijk,dat de verzen zoals ze zijn overgeleverd, tot de oorspronkelijke KE
behoren. Of echter alle onregelmatigheden moeten worden toegeschreven aan een
of meer kopiistenfouten en daarop volgende correcties,is de vraag.In hoofdstuk 12

van mijn Bkdragen deel2 za1duidelijk worden,datderidderlijke elementen in de
tekstvanjongere datum zijn.Misschien isook debeschrijving van de wijze waarop
Karel te paard zijn kasteel verlaat, door een bewerker toegevoegd of uitgebreid.
W anneer we met een ingreep te doen hebben, kan niet dezelfde coherentie naar
vorm en inhoud worden verwacht,die we voor het werk van de auteur mogen
aannemen.Om ko'
rt te gaan de reconstructie van 152-167 is zeer onzeker.

17 Om te constateren of er met een net te vissen valt, moet men het intact laten en
er geen stukken uitknippen. Rombauts heeft geen oog voor p'otere tekstkritische verban-

den.Hijzietnid,datreconstructiesvaak netwerken vormen metvele aanknopingspunten,
soms door de gehele tekstheen.

zoZo
u zi
me
jn,endtathi
mi
jj
da
ntik aant.
d
ae
.
v.
reconstructie van 1j8-16j begin,omdat ik ervan overtuigd
betoog

150-157 y,voldoende draagkracht bezit om er een andere

reconstructie op te laten steunen''(p.186).Rombauts ziet niet,dat hetom één samenhangende reconstructie gaat. W anneer men in 1j0-1j7 veronderstelt, dat de koning nog
niet te paard is gestegen:moet men we1 aandacht schenken aan de regels 1j8 en 164,

waarnitblijkt,datde konlng ri
jdend bijde poortaankomt (vgl.B#dr.1,p.359).
()ca een nog dui
delijkervoorbeeld tegeven in hettweededeelvan mijn Bkdragen za1
blijken, datER eric niet in Eggermonde woonde. W anneer deze plaatsnaam in ée'n vers
(n1. 689) het resultaat van een verlezing is gebleken, moeten alle verzen waarin de
verraderFar Eggermondewordtgenoemd,kritisch worden bezien.Datis een noodzakelijke
uitbreiding van het reconstructiewerk. Men stapelt daarmee geen gissingen en veronderstellingen op elkaar, zoals Rombauts het op p. 198 formuleert. Er wordt gezocht naar

nieuwe argumenten vooréén en dezelfde hypothese Eggermonde iseen jonge lezing.Die
nieuwe en onafhankelijke argumenten zijn overigens gevonden. Daardoor steunen de
recpnstructies van verzen met Eggermonde elkaar; ze kunnen slechts in hun onderlinge
samenhang worden aangevochten of geaccepteerd.Het netwerk is nog hechter.M en za1 in

zi
jn beschouwing ook alle overige plaatsbepalingen in de KE moeten betrekken: ze

steunen de gerecons% eerde lezing van 689. En dan is er nog de externe evidentie: de
overeenstemming van 689* met de historische bron waarop de auteur van de KE zich
heeftgebaseerd.

294

P'kereuitkomsten zijn ernietin detekstkritiek.Reconstmdieszijn ten hoogste,
in verschillendegraden,waarschijnlijk.Daardoorsluiptere'
en subjectie'
felement
in de beoordeling:wat de een als een lage graad van waarschijnlijkheid beR houwt, za1voordeandersl
echtseen mogelijkheid zijn;en ook dekwalificatie
mogeli
jk is gradueel.Onder de honderden teksfkritische bijdmgen die ik mijn
vakgenoten voorleg,zijn onvermijdelijk zwakke gevallen w=rde aanwijzingen
in detekstonveldoendezijn vooreen solidereconstmdie,waarmijn interprdatie
van de feiten tekortschiet,ofwaar ik eenvoudigweg fouten heb gemaakt.
lk had de sterkste en meestovere gende reconstmctieskunnen uitkiezen.Dat
zou echter ee'
n vals beeld hebben gegeven van de mogeli
jkheden en de beperkingen van diachrx n tekstonderzœ k.Voor de ontwikkeling der methode'is

hetbovendien gœd om proefondervindel
'ijk vast te stellen,hoe verwe in de
tekstgeschiedenis temg kunnen gaan. En zoals in het inmiddels verschenen
tweede deel van mijn Bl
jdragen blijkt, is dat vee'l verder dan algemeen

voormogelijk werd gehouden.Het isduidelijk geworden,hoe de KE er naar
inhoud en Omvang heeft uitgezien ; de tekstgeschiedenis I
*S VrjJ
' nauwkeurig

geschetst.De verhouding totdevreemdtaligeversiesismetgrote waarschijnlijkheid bepaald.En nietvan het minste belang is het feit, dat deze kennis van de
vx rgeschiedenis de redactie van circa 13j0 dx rzichtig maakt.De vele formele

en inhoudelijke eigenaardigheden in deze vertrouwde tekst zijn te begrijpen,
wannee'
rmen weethoe deze Karelende Elegastisontstaan.
Heteen en ande'
r weerspreektafdoende Rombauts'pessimistische voorspelling,

datmijn methodevan tekstreconstmdiey,onmogelijktotpositieveresultaten lkanq
leiden'' (p.26).Onderzoek naarhetverleden van teksten heeftwel degelijk
toekomst.

mei 1981

A.M.DUINHOVEN
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ANTW OORD OP DUINHOVENS REPLIEK

De heer Duinhoven heeftblijkbaarhetgevoeldatik hem nietbegrijp en ten
gevolge daarvan zijn ,,methode''te'
n onrechte verkeerd beoordeel.Het za1wel
nietdeeerstekeerzijn datditgevoelhem bekmipt.
Om mijn ongelijk am tetonen voerthijin zijn repliek op mijn artikelenreek-s
een uitwijkingsmaneuver uit,dat ik niet erg handig en zeker niet fair kan
noemen.Omdatik volgenshe'
m nietduidelijk ziewathijaan hetdoen iswi1
hij mij de ogen openen doo'
r nogmaals zeer wijdlopig de doelstelling e'
n de
betekenisvan zijn methode uiteen te zetten.Alsof hij datniet in voldoende
mate had gedaan in zijn Bjdragen I en alsofik zelfdaarvan geen uitvoerig en
eerlijk overzichthadgegeven.
Zijn tekstkritiek isniet,zoalsik zou menen,gericht op een nieuwe kritische
teksteditie, maar op tekstreconstmctie,waaNan het ei
nddoel zou zijn niet een
'hvernieuwde''> maar een ,youdere''Karel ende Elegast. Om dit onderscheid te

verduidelijken,wantik besefeigenlijk nietgoed waar hetom gaat,noemt hij
zijn methodenu yydiachronischetekststudie''en ,,tekstarcheologie''.Datik,,blind''
zou zijn voory,diachronische tekststudie'',diezo diep mogelijk in hetverleden
van de teksttemggrijpten datik daarvan hetnutnietzou inzien,is gewoon
nonsens.W aarheb ik datgeschreve'
n ?W iemijkeat,Feetwelbeter.Hetkomt
eralleenop aan op welkewijze diemethodewordtgehanteerd en hoe de resultaten ervan - a1sdieerzijn !- worden aangewend.
Om mijn zogezegde te beperkte visie op de tekstkritiek aan te tonen citeert
D tzinhoven een van mi
jn beoordelingen onvolledig en vervormt hij daardoor
(moedwillig ?)degangvanmijngedachte.Opblz.279schrijfthijn1.hetvolgende: ,yRombauts stelt zich OP het rigoureuze standpunt, dat alle tekstkritiek
dienstig moetzijn aan teksteditie en anders'' en hier begint hetcitaat uithet

laatste stuk van mijn artikelenreeks '>onmogelijk totpositieve resultaten leiden
kan'' (26)1.W atstaaternu in werkelijkheid zwartop witop de aangeduide
plaatste lezen ? Ik citeer mijn eigen tekst en cursiveer daarin de weggelaten
woorden ,,1n hett'
weede deelvan zijn studie neemtD.zich voor y,de relatie
tussen tekstkritiek en telcstinterpretatie op de voorgrond' te plaatsen en de
'

reconstructies'bijeen tebrengen 'dievan directbelang zijn voorhetherstelvan
de inhoud'(11).AIsâf
jbiervoorde reconstructies van diteerstedeelgebruikt
enzjjpmetbodevantekstinter?retatieâaziJâ,
-#,kanditonmogelijktotpositieve
resdtaten leiden''(26)2.En deman,die mijn uitspraak zo'eenzijdig weergeeft,
stuurtmijhetverwijttoe datik uitzijn betoog alleen dât ,,p1l1k''watik kan
gebmiken !Je moetmaar durven !Hetistrouwensnietde enige keer dathij
mijmeningen in deschoenen schuift,die ik nietuitgesproken ofneergeschreven
heb.
H et gaat hier im mers.o'
m de m ethode van ,,diepgravende filologische tekstintem retatie'',waarmee Duinhoven de tekstkritiek wi1 vernieuwe'
n om er verder1 Bedoeld is blz.26 van S'
p1.,XXIII,1981.
2 Id.
,idem.
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reikende resultaten

mee te bereiken dan zijn voorgangers. Hie'
r wringt het
schoentje.En daarglijdtdetekstkriticusin zijn antwoord-m ikelhaastgeruisloos
overheen.Daarom ishetvol
strektnoodzakelijk zijn geheugen wato.
p te frissen
:
>
me
t
ho
de
'
'
)
z
oa
l
s
di
e voorkomt
en temg tegrijpen naardeuiteenzetting van zijn
in Bi
jdragen I.
In de,ylnleiding''totditwerk wijstde auteurerop - en ik za1hem,zoals,ik
d'
atin mijn artikelenreeksheb gedaan,zoveelmogelijk zelfaan hetwoord laten
-

daty,de discussie aver de tekstkritiek'',,binnen de Neerlandistiek'',,heropend

is''en daterdelaatste jaren ,yeen bescheiden p'
oging''gedaan is,,om de tekstkritiek op Middelnederlandsewerken ttitdetaboe-sfeerte'halen''(B.6)3.Met
ziJ
'n studie hoopthijhetzijne te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
dit doel.
D etekstkriticusm oet,volgenshem ,verder gaan dan de samenstelling van een

gemeenschappelijke lezing of een archetypus, opgemaakt op basis van de bewaarderedactiesvan een bepaald geschrift.Hijmoetproberen dekloofteoverbmggen tussen de archetypus en het verloren gegane origineel. Duinhoven

beseftwe1dathierenig risicomeegemoeid is.,,En daarmee'',zo stelthij,,,komen weop hetpuntwaarallesom draait.Ishetmogelijk coi
rmptieste'bewijzen
en oudere lezingen te reconstm eren,indien de overgeleverde redacties eenstem-

migzijn?W einigentwjjfelenaan detheoretischemogelijkheidtekomento'
teen
verantwoorde keusuito'
vergeleverdevarianten,allevertdatin depraktijk vaak
grote problemen op.M aar hoe kunnen lezingen worden achterhaald uit bronnen

die ernietmeer zijn ?''(B.9'
).In de 19e eeuw,zo redeneerthijverder,was
de tekstkritiek dam oe niet in staat.Thans kan dat wel, maar dan alleen met
behulp van een totaal vernieuwde methode van tekstkritiek.W aarop die in feite

bemst? Op beoefening van de y,mijnbouw''# op gebmikmaking van nieuwe
disciplinesa1sdaarzijn deanalytischebibliografieen decodicologie,maarvooral
op een ,,diepgravende filologjsche tekstinterpretatie,die zich tot een zelfstandige

discipline''(B.,9) aan hetontwikkelen is.
Aan dewijze,waarop Duinhoven de,,mijnbouw''beoefenten dereserves,die
daartegen kunnen worden ingebracht,heb ik de nodige aandacht besteed.Over
hetnutvan de analytische bibliografie en van decodicologie voor de tekstkritiek
heb ik alhd goede gezegd,watervan te zeggen valt4.Tege'
n de ,,diepgravende

filologische tekstinterprebatie'',zoals die in de Bl
jdragen I bedreven wordt e.
n
d.
e m anier, waarop de z.g. resd taten daarvan in y,tekstreconstm cties'' worden
vastgelegd,heb ik zeer ernstige bezwaren geformuleerd.En die bezwaren handhaaf ik in hun geheel.Van de vele voorbeelden,die ik metgebmikmaking van

Duinhovens Di?lomatiscbe Uitgave van de bewaarde redacties nauwgezetheb

gcontroleerd - zowat70% van hetaangevoerdebewijsmateriaal- heb ik erin
mijn artikelenreekse'
en paar uitgekozen,die de auteur zeker niet Zs de'minst
overtuigende za1 beschouwen. ln beide gevallen heb ik in concreto aangetoond

3Om verwarring te vermi
jden tussen citaten uit Bldrt
qen I en het ,,W ederwoord''
voeg ik in hetvervolg bijde blz.uitde geciteerde teksten telkens een B of een W ,bij.
4 Zie Spl. XXII, 1980, 169-172.

hoehijdetekstinterpretatie hanteerten op welke losse en onjistegronden hij
Gpaalde verzen of versgedeelten cormptverklaart en verwerpt.Op mijn bezwaren tegen de willekeurige wijze,waarop hij de bewaarde redadies en de
daarop steunendegemeenschappelijkelezing yyuit-en aankleedt'' gaathijnauwelijksin.W e1y,plukt''hijer om zijn eigen woorden te gebmiken !- enkele
bijzonderheden uit,die hijm'
eenttekunnen weerler en.Hetisnieteensnodig
hierop in te gaan;hetmogevolstaan te verwijzen naar mijn volledige bewijsvoering,waar die détails telkens in de passende kontextworden besprolcen 5.In

iedergeval,deresultaten van die gewraakte methode van tekstinterpretatie zijn
volstrektonbruikbaar,zowel voor de reconstmctie van e'
en yyoudere''Karel ende
Elegast a1s voor een kritische editie van hetzelfde werk, die alleen een yyver*

mGIWtje'>gemeenschappelijkelezing vandebewaarderedadiesbeoogttebrengen.
En Aar/? alleen J/zz;zbet>z;1W atvoorzin heeftdan hetktmstmatig onderscheid tussen een tekstkritiek ,,meteen te beperkte taak'',zoals ik die zou zien
in functie van een teksteditie en een rimere in dienst van tekstreconstmdie,
zoals Duinhoven die beoefent? W aarom aldie terminologjsche bdtelingen,die

moden bewijzen datmijn oppositie tegen zijn werk-wijze ,,in essentie te herleiden''zou zijn toteen verouderde opvatting over hetdoelvan de tekstkritiek ?
(W .278).BlijkG ardienen diealleenom deaandachtafteleidenvanhetbelangrijkste onderdeelvan zijn methode:de,,diepgravende filologische tehstinter?retatie'',zoalsdiein deBt
jdragen Iin praktijk wordtgebracht.
Hierbijaansluitend wi1ik nog even wijzen op de bevreemdende manier van
redeneren,die Duinhoven afen toe aanwendtom mijvan antwoord te dienen.
Naaangestipttehebben datik 70'% van zijn reconstmdiesonaanvaardbaaracht,
stelthijde vraag:,,MaarwatdœtRombauts metde dertig prœent die'hem
kennelijk - ondanksallebarrières- wé1hebben ove-ligd''?(W .285).
W aarheb ik datlaatste geschreven ?Die 50% hebben nûjnietove-ligd.Ik
heb zewelkritisch gelezen,maarze niet,in tegenstelli
ng totde70%,systemptixh ontleed en vergeleken met de daarmee overeenstemmende Passages uit de
b- nn,
rderedadiesen de daarbijaanslitendegemeenrhappelijkelezing.

Iseen onderzoek dat70% van hetaangevoerde bewijsmateriaz o'
mvat,nog
nietvoldœnde?Had Duinhoven misschien hetvolle pond van de 100% gewild ? Een o'
nbevooroordeeld lezer en zelfs een emeritus-hoogleraar heeft nog
gezond verstand en kritische zin genx g om te beseffen dat een theorie of een

methode,waarvan hetbewijsmateriaalvxr 70% geen of onvoldoende bewijskrachtbezit,onmogelijk alsgeloofwaardig kan overkomen.
Een mooistaaltje van Duinhovensweerler ingskunsttreffen we aan op blz.
29le.v.van zijn antwoord,waarhijopnieuw deuitzonderlijkepositie van K in
detekstoverlevering van deKarelende Elegastverdedigt.De sterkeY ijfels,die
ik in hetlaatste onderded van mi
jn artikelenreeks(zieS?I.XXIII,1981,17-5j)
tegen die opvatting uitgesproken heb,wuiftDuinhoven luchthartig weg en hi
j
noteertgewoon yyRombauts bestrijdtdat,dYh metnietterzake doende arguö Zie meer speciaal voor de twee besproken passages:Spl.,XXII, 1980, 176-197.
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menten'' (W .,29'
1).Hd heeftnatuurlijk geen zin mijn uiteenzdting over dit
onderwerp in zijn geheelte herhalen :delezerkan zevinden op de aangeduide
plaats in S?l.en erhetantwoord van Duinhoven tegenoverplaatsen.Hijkan
dan oordelen over de waarde van mijn bezwaren en de gegrondheid van mijn
argumenten. Op één enkd punt mœ t ik evenwel nader ingaan. Hier richt

Duinhoven nnmelijk een uitdaging totmij,die ik nietonbeantwoord mag laten.
Ditza1trouwenseen geschiktegelegenheid zijn om zijn wijze van argumenteren
en zijn methodevan tekstinterprdatieen tekstreconstructienogmaalsap dekorrel
te nemen.

H d gaatom de 13 bewi
jsplaatsen die Duinhoven aanvoertom zijn stelling
ten voordele van K kracht bij te zetten.,,0p menige plaats'' bewee'
rt hij
immersin Bi
jdr4gen I ,lijktK de (resten van een) oudere lezing te hebben
bewpmrd''(B.101).W emerkten vroegeralop dathij,enkelebladzijden verder,
die ,ymogelijkheid''tot een y,zekerheid''laatuitgroeien dx r te beweren ,,ln
j 3.2.10 sub c hebben we vastgesteld6datK tegenover de Mn1.redadies een
aantal(resten van) ouderelezingen bevat(B.,12j).
Van die 15 aangevoerde bewijsplaatsen achtik er slechts&n e'
nkele overtuigend,debewijskrachtvan de 12anderebetwistik ten stelligste;in een kritische
O preungvan een pxcrvoorhelden heb ik duidelijk gemnnktwelkegronden ik

vx r die betwisting kan aanvoeren 7.

Na debedenking tehebben gemaakt ,,Ik blijfbenieuwd hoe hij (d.i.Ro>
bauts) deoverige9plaatsen zou willen aanvechten''(W .295)probeerthijmijn
argumenten tegen hettweede voorbeeld te weerler en.,yW annee'
r lnijn reconstmctievan 1307-1512 juistis,gaan dezezesregelsterug op:
1507
1509
1511
1312

Die coninc sprac bimiere cronen
Soude ic hem na rechte lonen
lc dade hem hangen bider kele
Doe ginct Er eric vten spele8

K heeftter nover a en M ,die bimiere wetlezen,bi miere cronen bewnnrd''
(W .295).HetwoordyyOwaard''verondersi
telta1,watnog moetH ezen wordew
datK tegenoverde M nl.redadiesa en N een ouderelezing zou hebben gehandhaafd.En Duinhoven V'
Otverder >>Deze condusie kan men alleen bestrijden
door aan te tonen dat de bovenstaande reconstmctie ondeugdeli
jk is.Dat doet

Romhutsniet''(W .293).E,
n hijvoegterhetreedsvermeldeverwijtp=n toe:
,,Hi
j(d.i.Rombauts)p'
luktuitmijn betoog wathijkan gebnliken''(W .295).
Alvorenshierop te reageren moeten we Duinhoven dringend verzoeken zijn
tekstuitBi
jdragen l opnieuw te lezen en mijn kritiek daarop in S?l.,XXlll,
19'
81,24-2j ernstig te overwegen.

6Ctusiveringvan mij.
; Zie hiervoor Spl.tXXIII,1981, 17-25 en de reactie van Duinhoven hierop in zijn

W .,295.
8 Het * duidtaan datwe metgereconstrueerde verzen te doen hebben.

Oververs 1508,waarin de hierboven aangeduidevarianten voorkomen,schri
jft

detekstkriticusin Bi
jdragen I: Hetlijktnietuittemaken,welke lezing ouder
is.In de edities isvoor bimiere wetgekozen ;maarbi
jdereconstmdie moeten
wede mogelf
jhbeid o?en bouden,datdeIezing van K in de arcbety?usJ///7J''
(B.,312)9.Hierop heb ik gereageerd,maardatlaatDuinhoven onvermeld.Hij
plukt''uitmijn betoog nietwathem p'
ast!Hierwordt zonder enig bewijs!
weer een ,ymogelijkheid''naar voren geschoven, die geWfl
ollWeg niet te
controleren valt.In het verdere betoog komen werkelijk,zoals ik reeds signaleerde10,geen argumentenvoordieDuinhovensstelling overK in ditbijzondere
gevalaannemelijk moeten maken.De tlitenzetting van deautettrin Bldragen I
iser,wat depassage 1307-1512 betreft,overigens nietop gerichtom resten van

een ouderelezing in K teontdekken,maarwe1om duidelijk temaken dathier,
tengevolge van tekstbederf, een z.g. verbetering door uitbreiding heeft plaats

gehad van 5>jo'
fvan 4>6.Tussen dietweemogelijkheden heefthijgeaarzeld
om ten slottedeeersteoplossing tekiezen (B.514).
In zijn antwoord-artikelzet de tekstkriticus evenwel enkele stappen verder.
Datbimiere cronen van K, zo redeneerthijnu - eea oudere'lezing is dan
bi miere wet van A kan worden uitgemaakt langs een andere weg,n1.,,in de

samq
enhang m'
etde o'
mringende regels''(W .295).En verder:,,zietRombauts
werkelijk niet,dathetrijmwoord Ionen in 1509* totbimierecronen dwingten
birzijE'q:wetuitsluit?TenzijRombautsaantoont,datdereconstmctievan 1509*
onjuistis,moet hij bimiere cronen uit K a1s de oudere lezing aanvaarden''
(W .293-294).
H etloontde m oeite nog eensnategaan hoeDuinhoven totzi
jn reconstmctie
van de verzen 1507-1512 isgekomen.Hetza1een goede gelegenheid zijn om
nog een van de tot dusver niet kritisch onderzœhte voorbeelden van tekst-

reconstmdie- een van de50% - van dichtbijtebekijken.Methetoo'
g hierop
ishetnodig de teksten van de bewaarderedadiesA en K - M kan hierwegens
onvolledigheid buiten beschouwing gelaten worden !- in hun geheel te citeren

en erdegemeenschappelijkelezingvan Kuiperen Bergsmategenoverteplaatsen.
A
1507 Die coninc antwoerde daer na
Bimine wetghiseghtwaer
Soudicken voeren na recht
Ic deden slepen eenen knecht
Ende hangen bider kelen.
Doen ghinc met eggeric vuten spele

9Crsivering van mij.

10 Sp1.,XXIII, 1981,2j.

300

K
Karlle sprach do offenbare
by myner kronen ir sagetware
Soulde ich eme doen na syme rechte
Ich dede en sleffen boese knechte
Ind hangen mit syner kelen
Do geynck id eckerich vsdem spelen.

Bergsma11
Die coninc antwoerde daernaer:
Bi miere wet12, ghi seghet waer:
Soudicken voeren na rechte,
Ic daden slepen enen cnechte,
Ende hanghen bider kelen''.
Doe ghinct Eggheric uten spele.

In o'
vereenstemming metzijn theorieonderwerptDuinhoven deze Passage aan
een streng onderzeek om na te gaan o'
f sommige versregels o.
f versgedeelten
niet aan tekstbederf hebben blootgestaan.Hijmeentdatzulkswelhetgevalis
en poogt daarvoor een verantwoording te geven op blz. 312-315. Op de gebmikelijke manier verwijdert hij vervolgens de g- antrouwde o,
f overbodige
elementen en besluit ,,In regel 1308 sluitde koning zich bijElegastaan met
de xzoorden 'isegtwaer'Nu behoefthijalsonafhankeli
jk rechterniet een
van departijen bijtevallen.Bovendien isgisegtwaernietvereistin verband
met de uitspraak die Karelin r.1509,
-1511 doet13.A1sstoplappen ktmnen ook

worden beschouwd daernaer14resp'
.ojjenbare in r.1307.Schrappen we de
gewantrouwde en de overbodige tekstgedeelten,dan komen we to'
tde navolgende

lezing''(B.513),diewehierboven vermeld hebben.
Vervolgens tracht de tekstkriticus te achterhalen welke kopiistenfout aanlei-

ding heeft gegeven tot de veronderstelde tekstwijziging.Volgens hem is dat
een ,yomkering''binnen hetvers,in casu vers1309*.Tenslotte probeerthijop
debekendemanierduidelijk temaken hoediez.g.tekstverbetering doo'
ruitbreiding van 3>j vaste vorm heeft gekregen in de bewaarde redacties.

Metde beste'wi1van de wereld kan ik onmogelijk in dieuiteenzetting,die
allesbehalve overtuigend klinkt,argumenten vinden,waaruitzou blijken datK
resten van een oudere lezing'' zou hebben bewaard.Zoals reeds vermeld, is

,,

Duirlhoven van hettegendeelovertuigd.Volgenshem moetzijn stelling worden

bevestigd dx r het volgen van een andere benaderingsweg, n1. ,yin de samen-

hang metdeomringenderegels''(W .295),waarmee bedoeld worden deregels
van de bekomen reconstmdie.Hierin zo'
u hetbewijs te vinden zijn wat ik
onvermeld heb gelaten !- dat de lezing van K bi miere cronen in v.1508 a1s
ouderte beschouwen is dan die van A bizrjere tvet.
A1s ik evenwelscherp op,di
egereconstmeerde teksttoekijk - en datkan ik
gellzkkig nog altijd ! m erk ik totmijn verbazing datdelezing van K bimiere
cronen zonderverderbewi
jsreedsin dereconstructieisopgenomen.Devroeger

geopperde ,,mogelijkheid'' dat ,,de lezing van K in de archdypus stond''
11 Verzen 12jj-1260.Zelfde nummering van de verzen bij Kuiper.Behalve een paar
spellingwijzigingen komtde tekstook in deze vorm bijKuiper voor.

12 Beide tekstuitgevers ontleenden de vorm : bi miere we1 aan de oavolledige lezing
van M :daarin staatalleen a1s begin van vers 1508 : ,,bi miere w...''.

13 Zie voor de weerlegging van dit argument, waarvan Duinhoven in zijn antwoord-

artikelgeen melding maakt:SpI.,XXIII'
,1981,24-25.
14 A heeftdaer na,B naer;alleen C en D'hebben daer naer,welke lezing door Kuiper
en Bergsma overgenomen is.
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(B.512),ishier eenste meertot,yzekerheid''geworden.Blijftnog het rijmwoord lonen van vers1509* dat,in Duinhovensvisie,a1so'
nbetwistbaarargument
moetdiene'
n om bimiere cronen a1sde oudere lezing te verkiezen.

Maarwaarkomtdatonmisbarerijmwoord vandaan ?Uitwelkeo'
nsonbekende
bron heeftde tekstkriticus ditwerltwoord kunnen opdiepen ? Hetkomtin geen
enkele bewaarde redactie voor niet in A of in een van de daarop volgende

dnzkken,nietin K en ook nietin degemeenschappelijkelezing van Kuiperen
Bergsma.Heeft de yyingeving''hier misschien gewerkt? Na een tijdje zoeken
en yypuzzelen''gaat er mijplotseling een lichtop,maar...mijn verbazing van
zoëven slaatom in ontsteltenis!De vodnootj6 bijvers 1309* brengtmijop
hetgoede spoor.Ze luidt:'>Vgl.voo'
r lonen,d.i.'straffen',M nIW .4,7j0-7j1
sub.2.Lonen (löen) kan alsdoen (v#.K) zi
jn verlezen''(B.315).
Hier wordt dusuitgegam van de gissing dathetwerkwoord doen,datinderdaad in K v.1509 vx rkomt,aanleiding zou hebben gegeven totdeverlezing löen.

Een verdere veronderstelling schept de m'
ogelijkheid ditlöen (metaRortingsteken) te lezen a1slonen (= met de betek-enis van :'straffen').En leve de
tekstarcheologie... y,de onderste steen''is gevonden Hd aldus met ktmst-

en vliegwerk opgedolven werkwoord wordt zonder enige bewijsvoering in de
gereconstm eerde tekst opgenomen en moet daarin het onbetwistbaar argllment
leveren om bi miere cronen van K te steunen en bi miere w'
et van A uit te

sluiten !W iewordthiereigenlijk voordeaap gehouden ?
En dan heeftDuinhoven nog het1efte sdarijven - oo'
k in een voetnoot,1:1.
in nr.17 van zijn antwoord-artikel 1,Om te constateren O'f er met een net te
vissen valt,moet men hetintactlaten en er geen stukken itknippen.Rombauts
heeft geen oog voor grotere tekst
kritische verbanden.Hijziet niet,datreconstructies vaak netwerken vormen met vele aankopingspunten, soms door de

gehele tekstheen''(W .,294).
Over de samenstelling van dit ,ynetwerk''en de manier,waarop Duinhoven

ermede pleegt te vissen,heb ik in mijn artikelenreeks alhet nodige gezegd.
Hetmogevolstaan de lezerdaarnaarte verwijzen15.
Hetzoëven besproken voorbeeld za1hd we1voor iedereen duidelijk-maken
dat,a1s men dit ,,netwerk''intad laat, e'
r men alleen de vissen mee vangt die
men er zelf eerst in heeft gezet.
W ie leesthier nietgoed,wie ziet hier niet scherp,wie interpreteerthier niet

juist?Zekernietdeemeritus-hxgleraar,dieervan verdachtwordtinzaketekstkritiek verouderde o'
f te beperkte standpunten in te nemen !
E. ROM BAUTS

15Zie hieroverin hetbijzonderSp1.,XXII,1980,197-198.
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IETS OVER DE ORDEN ING VAN DE LIEDEREN IN HET
GRUUTHUSE.HAN DSCHRIFT

Toen K.Heeroma begon met de bestudering van de laat-middeleeuwes liederen

die hijin 1966 zou uitgeven a1shete'
erste'(en helaastot dusverook laatste)

deelvandeLiederen engedicbte'
nuitbetGruutbuse-bandscbrijt1,kreeghijeen
intuïtie datdeze lyriek geschreve'
n moestzijn dooréén dichter,een dichter die
hij later OP grond van stilistische kenmerken zou identificeren als de Jan
Moritœn,die zijn nanm bekend maaktin een van de langeregedichten in het
handschrift.Bijdezeintuïtieishetnietgebleven.Heeroma raakte er in de'loop
van zijn onderzoek van overtuigd dathijde liederen kon verdelen in liederen
die een N arg-periode uit het leven van de dichter tot onderwerp hadden, en

liederen diegeschreven zijn in een periode van hoofse liefde totMergriete.Uit
de eerstgenoemdeperiodezouden zijn de liederen J-6,8,10)14-16,18-25,29,
32, 36, 37, 40-42, 45, 48-55, 57-59, 71, 72) 74-78, 86) 90, 105, 106,
116) 122, 129, 130, 133, 136-140) 146) 147. Uit de M ergriete-peçiode de
liederen 1, 2, 7, 9, 11-13, 17, 26-28, 30) 31, 33-35, 38, 39, 43, 44,
46,47)56,60, 61-70, 79,84,87-89,91-104, 107-1JJ, 117-121, 123-128, 131,

132)134, 135,141-145.De liederen zijn nid in willekeurige volgorde in het
handschrift opgenomen, maar kunstig geordend, zodat ze een soort kalender
vormen vanhetliefdesjaarvan de dichter.

Heroma'suiteenzetting van zijn opvattingen ismeeslepende lektuur,maar hij
is ongetwijfeld te ver gegaan.Hijheeftte sterk vertrouwd op zijn innerlijke
zekerheid en de verleidelijke schoonheid van demogelijkheid.Zijn argumenten
zijn,zoalsandere geleerden (somseen beetje kribbig) hebben aangetoond,voor
een belangrijk deelo'
njuistofm'
ethodologisch ontoelaatbaar2.Maar daar is,hd
eigenlijk geruimetijd bijgebleven.Erisdelaatste jaren vrijwelnietsmeerover
.

de Gnmthuse-liederen gepubliceerd e'
n over de interessante kwesties van het
rdening van de liederen is nietsnieuws m eer in het midden
autellrschap en de o'
gebracht.

Ik wi1in ditartikeltjeproberen dezekwestiesopnieuw aan deorde testellen.
Ik wi1datdoen aan de hand van een eigenlijk vrijeenvoudige o'
bservatie over
de afwisseling van mannelijke en vrouwelijke rijmen.Een eigenaardigheid die
totdusvernietschijn tezijn opgevallen aan d'
eonderzoekersvan deliederen.
De Gmuthuse-liederen zijn bijna allemaalopgebouwd uit strofen.Er is een
verdeling te maken in gelijkstrofige liederen liederen met strofen die steeds,
uit hdzelfde aantal regels bestb
qmn, en ongelijkstrofige liederen:hoofdzakelijk
liederen die een rondeelopbouw hebben (ABaAabAB of ABaABabAB,waarbij
iederelettervooreen regelofeen groep regelsstaat).Derondeelliederenkunnen
1Liederen engedichtenui1hetGFz/z//i&J:-.
iJr#JciV//.Uitgegeven (...)doi
orK.HEEROMAX
2Zie W.P.GERRITSEN,Kritische éJA2/JE'éE'&X#E'
r bij #d inleiding 101S:EA
C//
/CYJ editie
van â:/ Gruutbuse-handschrijt, in: Ntg 6,
2 (1969), blz. 187-215. Gerri/en geeft ook
met medew.van c.w .H.IJNDENBURG.Eerste deel.Leiden, 1966.

een overzicht van de verdere kritiek die Heeroma'
s theorie heeftopgeroepen.
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hierbuiten beschouwing blijven.In dedelen a/A en b/B komen stœdsdezelfde
rijmklankenterug.Bijdemeerderheidvan degelijkstrofigeliederen isdatechter
anders.Daar komtwelhet çijmschema in iedere strofe terug,maar de rijmklanken verschillen.Om die liedere'
n gaathethier.Hetinteressante verschijnsel
doetzich namelijk voordatinhetbegin van hetliedboek in deniet-doorgerijmd'
e
liederen de mannelijke en vrouwelijke rijmen willekeurig verdeeld zijn,terwijl
in de laatste liederen de wat ik maar zal noemen y,m/v-patronen''volstrekt
regelmqtig zijn. In lied 1 heeft strofe 1 een patroon vvvvvm,
m, strofe 2
mvmvvmm, 3 :mvmvvmm, 4 :mmmmmmm, j vmvmmmm.A1s in lied 147
daarentegen in strofe 1 hetpatroon vmvmmmm is,dan treffen we in de overige
strofen precieshetzelfde patrx n aan.
D e overgang van onregelmatige naar regelmatige liedere'
n voltrekt zich ge-

leidelijk.Lied 29 is heteerste niet-doorgerijmde lied met e'
en regelmatig m/vpatroon vijf strofen met steeds wisselende rijmklanken volgens rijmschemn
ababbc en met m/v-patroon mvmvvv. 121 is het laatste onregelmatige lied.
Tussen 29 en 121 komen regelmatige en onregelmatige m/v-patronen dxr
dkaar voor.38, 41,45,48,49,52-54,J6,6O, 7J, 76, 78,80,83, 86,90 en

'

alleniet-doorgerijmde liederen na91 zijn regelmatig.Onregelmatig zijn Jp,J7,
44,46,51,55)57,58,61,68)71,79)81,85,91 en 121.A1s eronregelmatig-

heden voorkomen zijn die overigensmeestalbeperktvan omvang in 30, 37,
44,46,55,79)91 en 121 betreffen zemaar één rijmk-lank,in één strofe;in
51en J7 één rijmklank in tweestrofen3;in J8 één rijmklank in drie'strofen
v
an 61 iste weinig overgeleverd om metzekerheid te kunne'
n oordelen ;en alleen
*

1fl68, 71, 81 en 85 treft m en m eer dan één onregelm atigheid aan 4.

De condusie uit deze observatie lijkt dwingend.W e hebben duidelijk te
m aken met een zich ontwikkelende norm . En a1s dat zo is, dan moeten de

liederen min ofmeerinchronologischevolgordein hetliedboek zijn opgenomen.
VoorHeeroma'stheorieisdieconclusienamurlijk desastreus.Een chronologische
volgorde dat betekent:geen M arie- of M ergriete-veciode, en nog minder een

kunstig geordendekalendervan hetliefdesjaarvan de dichter.M aarHeeroma's
aanvnnkelijkeintuïtie datdeliederen hetwerk zijn van één dichter,wordtdoor
dez'
e conclusie we1 enigszins ondersteund. Het is immers weliswaar denkbaar
dat de norm die we zie'
n ontstaan die isvan een verzamelaar,o'
f vm een groep
dichters; maar het li
jkt toch veel aannemelijker datwij er zich iets in zien
aftekene'
n van de ontwikkeling van één dichterfiguur.

Dusmisschien uiteindelijk töch JatlMoritoen ?
JOS HOUTSMA

3 A1stenminstecopieen zie (,,zeef'') a1svrouwelijkerijmen gelezen moeten worden.
4 Hier kan nog bijworden aangetekend dat71,85 en 121 typische tsotte'liederen zijn,

warin misschien minder strakke regels voor de verstechniek golden dan elders.
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BOEKBEO ORD ELIN GEN
THEODOOR WEEVERS,Droom en Beeld - De /SJz/: Tdn Albert W FN/:J.
Amsterdam,De Arbeiderspers, 19'
78.297 blz.

De eerste studies die over de poëzie van AlbertVerwey verschenen na de dood

mn de dichterin 1937,waren Overde Poëzie -z;AlbertVerwey (1940) van
MauritsUyldert,diezich enkelejaren latereveneenszou opwemen a1s'schrijvers
beste biograafmetzijn driedelig Uitâ:/leven van AlbertVerwe) (1948,1955
en 19'
59),en AlbertVerwey en Je ldee (1940) van Simon Vestdijk.
Op enkele kleinere studies na zou het dan tot in 1965 duren alvorens,ver-

moedelijk naaraanleiding van de herdenking van dehonderdsteverjaardag van
de geboorte van de dichter,de aandacht weer op Ve- ey en zijn werk werd
gevestigd.Naasteen anastatischeherdruk van Vestdijkswerkstuk verschenen een
aantalcomparatistische benaderingen van zijn poëzie,waaronder G.Kazemiers

VerweyenGorter(196j)enAlbertVerweyund StepnGeorge ZuVerwey's
bunderstem Geburtstag (196j) van RudolfPannwitz.In ditzelfdejaarverscheen
eveneens een eerste bijdrage tot de Verwey-studie in boekvorm van Theodxr
W eevers,hoogleraarin de Nederlandse letterkunde aan deUniversity ofLondon
èn studentvan AlbertVerwey te Leiden M ytbe en F/r/r in degedicbten van

AlbertVerwe)- Een inleiding totz#W ?oëzie (196j).
De honderdsteverjaardag van Verwey'sgeboorte heeft,buiten hetstimuleren
van de aandacht voor zijn werk,trouwens nog een ander effed gehad de
Verwey-studieheefttoe'
n blijkbaareen andere oriëntering gekregen.Debelangrijksteimpttlsvxrdeze heroriëntering iswaarschijnlijk uitgegaan van Mevrouw
MeaNijland-verwey,dievanaf 19j9 starttemetdepublikatievan debriefwisseling van de auteur met de componist Alphons Diepenbrock, de kunstschilders

mchard N.Roland H01st en Jan Th.Txrop en de dichtersHerman Gorter,
H enriëtte Roland H olst-van der Schalk,Stefan George en KarlW olfskehl.
W eevers'tweede boek over Verwey,datwe hier bespreken,mag gemstingeschakeld worden in deze nieuwe traditie.Droom en Beeld bestaat immershoofdzA elil
'k uit een reeks beschouwingen over het poëtische aspect van Verwey's
poëzie en daarbi
jwordtin ruimematerekeninggehouden metdegroteEuropese
stromingen.
Th.W eevers probeertde lezerin te wi
jden in de zeeroorspronkelijke wijze

waarop Verwey dichterwas.Daartoeprobeerthijin heteerstehoofdshzk,,,Dichtergchap'', diepgewortelde misvattingen en vooroordelen i.v.m.Verwey's poëzie
te weerler en.Hetis bekend dat niemand minder dan W illem Koos voor deze

misverstandenverantwoordelijkwas,wantdezezagindelatereverzenvan Verwey
in vergelijking metzijn jeugdwerk datsterk onderde invloed stond van Keats,
50j

Shelley, Perk en Kloos zelf (o.
a.Faz;deLiejde#j: Vriendscba? beet, 188j1886),een uitdoven van de vlam en in zijn ontwikkeling vanaf CorCordium)
een parzlel met de ontwikkeling a1s dichter van W illiam W ordsworth.Deze
kritiek leidde tot de onjuiste o'
pvatting a1s zou Verwey een intellectualistisch,
verstandelijk dichter zijn.Zelfs Simon Vestdijl
c kon zich van deze gangbare
mening over Verwey's poëzie niethelemaallosmaken.
Deze vergissing vindt volgens Th.W eevers haaroorsprong in het feit dat
Verwey de lezermetzijn gedichten aan hetdeA en zet en verder in het wezen
van die poëziea1sy,hoogstevorm van geestelijk leven'' D e vorm van V erwey's
gedichten,vooralde naaktheid van zegging,maarook de associatiesen paradoxe'
n

in debeeldspraak,zijn weliswaareen normaalgevolg van zijn innerlijk peinzen,
maarversterkentevensditrationeleuiterlijkvan zijnpoëzie.Nochtansbelichaamt
zijn pofzie geen idee,maarwe1een mythe de vorm van zijn dichtwerk is de
mythe van hetdichterschap.
In de volgende hoofdstukken onderzoekt Th.N/eevers dan de oorsprong, de
groei en de struduur van dit mythische dichterschap aan de hand van zijn

evolutie in de bundelsDe Kristaltwqg (1905),Het5/Jrl Heelal (1908),De
Ir4'
: van betLicbt (1922) en HetLacbende Rt/JJJe/ (195j).MetDe KWJlJ/twjg groeitbijVerweyhetbesefdatdeaardseliefdevooreen mensen demeer
mystieke Eeuwige Liefde één en nid te scheiden zijn.DeLiefdewordtin zijn
poëzie de diepste waarheid : het is niet alleen een bovenaardse liefde, ze is
tevens de ziel-zelf van de mensheid.
Opvallend is dat elke bundel,e1k gedicht in de poëtische ontwikkeling van

Verwey een welbepaaldeplaatsheeft,m.
a.w.zezijn nietverplaatsbaar.Daardoor
komt duidelijk een polaire structuur in zijn werk naar voor en die polariteit
weersp
,iegelt de tegenstelling tussen het Zelf en de W ereld, een ,yeindeloos
wisselende en tœh zich eeuwig gelijkblijvendetegenstrijdigheid onverenigbaar
vx rhetdenken,en tœ h telkens weer door de verbeelding ervaren Zs eenheid''

(P.66).
Deze essentiële eigenschap van Verwey's poëzie komtduidelijk totuiting in
W eevers'parafraserende analyse van H et l/,z;J H eelal.

Bijhetbestuderen van Het Lacbende Rz
zzzWle/gaatW eevers uitvan ritme,
timbre, toon van de verzen. Daardoor komen de verschillende vormen van

beweging die in de natuur,de mensen hetheelalzijn waarte nemen,aan de
oppervlakte in de beeldspraak.

In ditdrama van de metzichzelfin tweestrijd levende dichterzielwordtde
antithese duidelijk tussen het ,,dwalen''van de bij momenten niet dichtende
mensen hetyystromen''van de inwendige taaluitzijn onderbewuste.
De Legenden van de fzi: IF:: in De (
JFég van bet Licbthebben eveneens een
polaire stm duur.EvenalsW ordswodh in Tbe Prelude behandeltVerwey hier de
aard en de betekenisvan deverbeelding a1sbron van kennis en inzicht.W as dit
reedshetkwellende probleem van Cor Cordiuln,hier ziet de dichter de verbeel-

ding in depolairespanning tussen deindividuelewi1(bijv.O'
rfeus) en deallesomvattendewi1vanhetuniversllm (bijv.DeHeerser).Dezebeidekrnchten waren
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aanvankelijk één.Doorhetoverwichtvan rede en gevoelwerd de harmoniemet
het Al verbroken.En het is de bovenmenselijke taak van de dichter ze te
herstellen.
Hetderde dee'
lvan Droom :/JBeeld behandeltvanuitde netverworven inzich-

ten in Verwey's poëzie,zijn verwantschap met W illiam W.ordsworth,Johann
W olfgang von Goethe en Stefan George

Uitzijn onvoltooide studie DePoézie van Jrzbrllzc/rlâ blijktdatVerwey het
zœken naar hetontstaan,de werking, de betrouwbaarheid e'
n de waardenopenbaring van de verbeelding met W ordsworth gemeen had.Beiden beseften dat
verbeelding hetvermoge'
n is ,yeen vorm in de plaats te stellen van een inhoud,
een kosmosin de plaatsvan e'
en chaos'' M aar waar W ordsworth de verbeelding

aan de goedkeuring van verstand en geweten wilde onderwerpen,was ze bij
Verwey soeverein. Dat is het essentiële onderscheid dat critici die Verwey's

poëzieverstandelijknoemen,overhethoofd zien.DeovereenkomstmssenVerwey
en Goetheligtin hetbijbeiden aangeboren polaire denken.Beiden streefden ze
naardematiging van een driftige en hartstochtelijke ziel.Verwey'sdrama Cola
Rienziiseen reïncarnatie van Goethe'sTasso en de herschepping van de katharsis
van dit drama dedichtermoetstreven naarhetgoddeli
jke,maarmag zich zelf
geen god wanen. Deze ove> iging bepaalde tenslotte de verhouding tussen

Verwey en Stefan George,vooraldan de verkoeling in hun vriendschappelijke
betrekkingen.Beide dichtersworstelden methun verhouding totmensen wereld.
Beiden streefden naar de ontsluiering van de hoogste waarheid. M aar Verwey
besefte dat het hier steeds enkel om een zich versltlierend ontsluieren o'
f een

zich ontsluierend versluieren kon gaan.Toen George zijn vriend Maximilian
Kronberger,na diensdood,in zijn poëzie absoluutvergoddelijkte,had hijvoor
Verwey de grenzen van de poëtische verbeelding overschreden.
In het laatste hoofdstuk, ,yD room en Beeld'' wordt ons dan tenslotte de

synthese van Verwey's dichterschap gebracht.Hier toont Th.W eevers de relatie
tussen Idee,Droom en Beeld aan in het œuvre van de dichter.De Ide'
e noemt

Ve- ey zijn levende ziel,n1.datwathijin en buiten zich ervaart.In die ziel
is een Droom ontwaakt,een levend lied.Die droom wordt in zi
jn gedichten
meestal voorgesteld door het beeld van een groeiende, soms bloeiende boom .

Dezeboom staattemidden van een onophoudelijk stromen,d.i.hetlevensbeginsel
zelf,hetscheppende'beginsel.De Droom verovertde 'stad',d.
i.de tastbarewerke-

lijkheid.Hijverandertze,maaktze tmnsparant.Zo wordt deDroom,eigenlijk
de drang naarhetOnnoembare,naarhetVerborgene,tegelijkertijd gerealiseerd
in deverbeelding en in dewerkelijkheid en Verweywi1ze,doo'
rredeen gevoel
te overstijgen,versmelten totze nid meervan elkaarteo'
nderscheiden zijn.Dat
isdemythevan zijn dichterschap.
De groteverdienste van professo'
rW eevers'boek isdathijde lezernieuwsgierig mlakt naar de pe zie van Verwey,en datis wellicht het beste watmen

als auto'rs van de publikatie van zo'n studie kt
'
tn verwachten.Inderdaad,zijn
Droom en Beeld,klaarblijkelijk de vruchtvan een jarenlang leven en be-leven
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Ter BrpA ,onder invloed van F.Nietzsche,de geesto'
nt-geestelijkt en louter
functioneel beschouwt, n1.als een middel om het vitaal belang te behartigen,

komthij ertoe datgeestelijk proces op te vatten als de geschiedenis van het
geïdealiseerde ressentiment van de minderen tegen de meerderen ; heel de
Westerse CttltlmrStMtnaar ziJ
'n zeggen in hd teken van dechri
stelijkegelijkheid,
waarvan het liberalisme,hd sxialisme en het fascisme gesenllariseerde vormen

n
zijn.Aangezien de gelijkheid overeenkomstig zijn nihilistischegesteldheid gee'
objM iefwaarheidsgehalteheeften de schijn van objediviteitredtdx rmiddel
van het heilig verklaarde W oord,heeft Ter Braak een hekel aan wetenschaps-

mensen, politici en artiesten die bij het W oord zweren en zodoende hun
geestelijkeleegteen tevenshun machtswellustverbergen.Ditishetkernproblœm
bijTerBraak,en we1een ynkelijk probleem deverhouding tussen debelangeloze, zelfvernietigende geest en de expansieve en zelfaffirmerende macht;wie
zuiver naar de geest leeftis ten ondergang gedoemd, cf.de zgn.Hollandse

romansvan A.van Schendel;- terwijldezuiverebnmtdehelesamenleving aan
het levensgevaar blootstelt.Volgens het vio istisch credo is het leven nid op
hetsterven gericht,maar op heteeuwige Leven,zodat de dx d slœhts nnnvaard

wordta1sdetegenpoolvan hetbetrekkelijkeleven.TerBraak ligtgeheelin de
neo-idealistischetraditie,- cf.A.Verwc,P.N.vanEyck,J.D.BierensdeHnb
an
en A.van Schendel,- metditverschildathijhetvxruitzichtop deuiteindelijke
synthese tussen hetVolstrekte en hetbetrekkelijke opgeeft,metgevolg dat de
mensin alleemwigheid gedoemd isin deparadox teblijven steken.lichaam en
Zel,machten geest zijn twee gelijkwaardige facetten van het vleesgeworden
Ene die dv rom op elkaarzijn aangewezen, de op het Levensbelang,dus de
Totaliteitafgestemdegeestmoethetmachtsstreven disciplineren,terwijlde drang
naar expansie de geest voor elke vlucht in de utopie moet behoeden,- hoewel

zijaan elkaar tegengesteld zijn.Bttiten.die paradox kan de mens nietom en
heefthijhetnooitgekund:sindshet ontstaan van hetchristendo'
m heeftelke
poging om de gelijkheid te verwerkelijken aanleiing gegeven totfeitelijke ongelijkheden.TerBraak wi1zakelijk blijvcn en hieruitconcluderen datde eerlijkheid gewx nweg vereist waarheid en leugen, goed en kwaad met ell
taar te

compromitteren en elke waardenhiërarchie van de hand te wijzen.
Te'
rBraak ontwikkeltaldus een visie op hettotaalwereldgee en,waarbij
hij blijft staan bijhet disciplineringskarakter van de westerse cultuur, terwijl
hijonverschillig voorbijgaataan deinhoud van de achtereenvolgende disciplinerende ideologieën.Zijn verdediging van de cultuur komt eigenlijk neer op de
verdediging van de geestelijke discipline zonderinachtneming van de richtinggevende ideologie.Dit laat hem toe enerzijds hetpolitiek toneel als belanp
stellend dxh pm ijloos toeschouwerwaarte nemen,anderzijds de gepredestineerde pleitbezorger van de geesteli
jke belangen van hettotaal''te zijn>naar
het woord van de Duitse socioloog K.M annheim dx r auteur op p. 158 overgenomen.Terecht brengtauteur hem dan x k thuis onder de M annheimiy
nnnse

vrijzwevende intelligentsia'' in zoverreTerBraa.
k metzijn principieeloppormnisme en zijn te iek van hetschipperen aan de eis van die bepnnlde intelli509

gentsia voldoet,n1.,ywnchter tezijn in een alte duistere nacht'' (p.l59 geciteerd);TerBmak waakterimmersvoordathetevenwichttusse'
n hetprogressievegelijkheidsidenllen de zAelijke reziteitnietwordtverstoord.
Ik wees er zoëve'
n op dat Te'
r Braaks.overwegingen over het westeuropees

cultuurproce'
s uitmonden op een totaalvisie, ja een dogma, n1. dat van het
compromis.W ijsthijhet fascisme van de hand,dan is hetalleen omdathier
hetcompromis uitblijft;hetressentimentisvogelvrijgeworden,de machtsitbreiding isdeteugelvrijgelaten.
HoewelVan Oudvorstbegrip opbrengtvoor TerBraaks standpunt en blijk
geeft van een grondige en adequate kennis van diens voornnnmste essays, tYh

gaat zijn belangstelling vooraluitnur de sociaal-economische implicaties van
diens stellingen ;nietvoorniets luidt de ondertitel y,een literatuursx iolop'sche

benadering''Auteurzietbewustvan een methodologische inleiding af,watmij
persoonlijk sympathiek aandoet,aangezien wijsindsenkele jaren dooree'
n massa
theoretische geschriften overrompeld worden,waarme'
e wijin de p'
raktijk vaak
geen raad mee weten.De vraag die hij stelt is de maatschappelijke werking
van Ter Braaks cultuurkritiek.

Van meetaf aan &athijttitvan de marxistie
' e tweedeling in een œonomische onderbouw en een ideologische bovenbouw (p.35),waanlitblijkt dat
tischt
e gezichtshoek behijTerBraaks idealisme vmuit de mrxistisch-materizisi
nadert.Hetisdan ook geenwonderdathi
jdaarbijeenberoep doetop,marxistisch
gdintecriticialsb.v.H.Marcuse en J.Romein,die naar de opheffing van de
burgerlijkemaatschappijuitzien en haarollttzurdan xk aan een systematische
kritiek onderwerpen,die Van Oudhorstimplicietonderschrijft.
HG begrip geli
jkheid is een uiterst complex en veelzijdig Ogrip, dat de
materialisten simpl
istisch reduceren totde economischegelijkschakeling, langs
de afschaffing van het privébeziten de colledivisering van de produktiemiddelen, en de sœialenivellering, viadeopheffing van alle'klassentegenstellingen.

Zijverwachten van een sœiale revolutieofeen vèrgaand demœratiseringsprœes
de ondergang van de elites en de uitschakeling van elke repressiepolitiek.W ij
zien dadelijk in dat Ter Braak aan deze verwachtingen niet tegemoetkomt
enerzijds handhaaft hij een elite, weliswaar een ,,nieuwe'' niet-klassematige
elite, in elk geval een groep mensen die zich door hun boven omschreven
honnêté zowel 0P het vlak van het denken a1s op het politiek gebied als'de

nxerderen willen op/ingen;anderzijdsimpliceerthetelitismeeen rangverschil,
d.i.in marxistische termen omgezetonderdnakking van de mingestelden door de
leidende klasse;trouwens,Ter Braak elie neert de dx r de marxisten verfoeide
machtnieten wijstllier 2e1fs een disdplinerende ro1aan toe in hetgevaldat
de geest in het louter abstrade zou verdwaald raken ;volgens Ter Braak is de

socialistische gelijkheid zo een abstractie.Daar demarxisten dialectisch denken,
watTerBraak overigensook doet,- en TerBraak zich nietbijde proletarische strijd wi1 aansluiten, wordt hij gewoonweg a1s de ,,apologeet van de
burgerlijke maatschappij''gebrandmerkt (p.200).
-
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Kenmerkend vxr deze mlatschappij is volgens Marcuse haar yyaffirmatieve
czlltuur'';hiermee'
bedoelthijde affirmatie van een idyllische,boven de onbevredigende empirische werkelijkheid verheven wereld die in gerationaliseerde
(b.v.de abstrade gelijkheid dx r de l8de-eeuwse verlichters verkondigd) of
verinnerlijkte (b.
v.de christelijke gelijkheid der zielen of de neo-idealistische
gelijkheid der mensen alsevea zovele individuaties van hetideële Ene) vorm
dooriedereen van binnentlitkan worden gerealiseerd,zonderdatde feitelijkheid
zelfverandert.Daar de marxisten slechts de materiëlebestaansverhoudingen voor

echt houden, beschouwe'
n zij alle burgerlijke idealen als schijnlvredigingen,
aangezien de ongel
'ijkheid en,de o'
nderdnlkking blijven bestaan Maa'bekende
leus: ,ygodsdienst is opillmlvoor het volk'' zou men kunnen verruimen tot:

burgerlijke cultuur of affirmatieve cultuur is opium voor hetvolk'' In zijn
beroemd essay HomoLudenslaatJ.Huizinga decultuurwortelschieten in het
spel, e'
en vrije en b
'elangeloze handeling die in alle tijdperken voorbehouden
bleefpln debovenlaag van de.
maat<happij deernstigeproductievewerkznlmyy

heden werden daarentegen aan de lagere standen overgelaten.Dit bekrachtigt

het elitair karakter van de burgerlijke cultuur,die a.h.
w.als rechwaardigjng
fungeert van de sociaal-economische rangverschillen.
Ter Brnnk maaktweliswaar korte metten metal
le burgerlijke:ideale'
n waarop
de oude'' elite pratging om zich van het gemeen volk te onderscheiden.Dit

neemtœhter nietweg dathij,evenals J.Huizinga,een ruime plaats toekent
aan het ludieke,- cf.het yycarnavalder burgers'', - waarvan het dilettantisme

eouwenseen variantis,en zijn waarde'
n alshonnêteté en menselijkewaardigheid
eveneens van binnen uitgerealiseerd worden en onbmikbaar zijn voor massaadie.Hieruitkan men concluderen dathijondankszijn mltuurnihilisme trouw
blijftaan dey,affirmatievecultuur''.
Uithetvoorgaande blijktdatVan OudvorstTerBraakssocioculturele positie
bepaalt aan de hand van criteria ontleend nan de marxistische levensvisie.Ter

Braakszgn.autonomie is,aldus auteur,slœhts een schijnautonomie, aangezien
hijin zijn eigen literaire sfeer afhnt
nkelijk isvan uitgevers,d.i.in hetkapitalistischeproduktieprocesbetrokken zakenlieden,en hijmetde gevestigdebttrger
en zijn cultuuz slechtsmag schertsen,omdatprecies die ctzltuur zijn materiële
veiligheid waarborgt.Zodra die veiligheid in hetged=ng komt,houdthet spel

OP en werkthijin alleernstmee aan de verdediging van de democratie en,de
handhaving van de b'
urgerlijke maatschappij. Ter adstmering hierun wijst
auteuro.a.op TerBraaksreadieop demuiterijop depantserkruiser,,Dezeven
Provinciën'' (19.
33) en op.hetJordaanoproer (1954) alsook op zijn groeiend
anticommunisme.De burgerlijke samenleving kan alleen overeind blijven,net
a1s het fascisme, aldus de marxisten,door onderdnlkking,repressie e'
n terreur
de gebmikte middelen verschillen,maar het doel is h'
etzelfde.

Ter Braak heeft we1 oog voor het repressief kanakter van de burgerlijke
democratie,dœh meent datwe'
lk richtinggevend ideaal dan ook,incl.het voor-

gespiegelde aardsparadijs hetgeweld nietkan uitschakelen,om de eenvoudige
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reden dat hd machtsstreven aan de natuur inherent i
s;ditnatuurlijke machtsstreven dient echter beheerst te worden door de geest, een afsplitsing van het

immateriële Ene.Heteeuwige natuurimmanente Leven verwerkelijkt zich in de
oneindige verscheidenheid van de individu's;van die scheppende Levensbron

kan alleen het afzonderlijke individu als denkende en handelende persx n
#e ligen.De massa heeft volgensTerBmak geen persx,
nlijkheid,geen identiteit;ze kan allœn maar slaafs volgen,net a1s het kuddedier;het verrhil met

hetmnrxistisch a-priorivan het collM ief klassebx stzijn springtin het xg.
A1s wij het ideaalvpe van de zuivere burger vereenzelvigen met die zelfbewuste en dynamische persoon, dan kunnen wij begrip opbrengen vxr Ter
Braaks inspanningen om t.a.
v.een behoudzuchtige en ont-geestelijkte burgerij
hetbeeld van deeeuwige progressieve burgervoor tehouden.TerBraak blijft
ondankshet verraad van de burgerij,die met het fascisme coquetteert,trouw
aan hetburgerlijk ideaal,netzœlshijhetalszijn plichtaanrekentin mei1940
in Nederland te blijven en de nationale grond teverdedigen.Trx w en plicht
herinneren aan de middeleeuwse ridder,die volgens J.Huizinga op één lijn
staat met de l7de-eeuwse ,,honnête homme'' en de moderne gentleman, drie
exponenten van de eeuwigeburgerli
jkecultuur,dieTerBrn/ksy,nieuwechristen''
'nieuw leven wilinblazen.
,,a1denkende metde handen'
Is dit ideaal verwerpeli
jk ? De materialisten, uitde toon van zijn voor-

treffelijk betoog schijntVan Oudvorstzich bijhen tescharen,- menen van wel,
en het is hun recht.Hd is x k het recht van de idealisten er anders over te
deA en.W ordt de demœ ratie in de handen van de begripsdemœraten overgelaten, dan vx rziet de in 1940 uiterst pessimistisch geworden Ter Braak een
sœ iale revolutie,de revolutie van allen tegen allen,waarover auteur geen woord

rept.Devraag kan worde'
n gesteld :stam wijnietaan devx ravond van zo een
rw olutie,die haar oorznnk zou vinden in de algemene ontevredenheid van de
d* r het sœialiseringsproces tot stand gekomen middenklasse, een zielloos

conglomeraatvan elkaarbenijdendeen bestrijdende belangengroepen ? De vxrstandersvan devermaatschappelijking meenden hetressentimentweg tewerken.
De natuurlaatzich door hetabstrade denken nietbeknotten...
R. HENRARD

J.VAN LUXEMBURG,M.BAL,W.WESTSTEIJN,Inleiding in de 1f/FrJ/&;/r1I?:/eN*

scha?,Muiderberg,Dick Coutinho,1981.2j7blz./2j,-.
Ditbœk is dx r de auteurs, verbonden aan de universiteiten van Amsterdam en
Utrecht,geschreven alseen inleiding in de literatuurwdenschap voor hginnende
studenten. Het bevat twaalf hoofdshlkken. Daarin komen vooreerst het begrip
literatuur en diverse literamurbenaderingen ter sprake, veaolgens verschillende

literaire teksttypesen tenslotte problemen van literaGurgeschiedenis en vergelijkende litemmurwetenschap. Ik zelf zal in deze recensie enige kritische kanttekeningen bi
j de aparte hoofdshlkken plaatsen, alvorens tot een algemene
evaluatie tekomen.

Hd hxfdsfllb over de wetenschappelijkheid van de literatutlrstudie komt
merkwaardig genoeghelemaalachteraan.Devierbladzijdendiedaaraanworden
gespendeerd,zijn zo algemeen datje er nog alle richtingen mee uitkan.De
auteurs hebben hier de kans gemistom hun werk een methodologische basis te
gWen.
Verfrissend in het eerste hx fdstuk is dathet begrip literatuur historisch en
cultureelsterk gerelativeerd wordt.In plaatsvan een universeelgeldende litera-

tuurdefinitiekrijgen we de opsomming van een aantalfactoren die 'momenteel
laerser tx brengen een tekstliterairte noemen' (p.2j).Ik mis hierbij een
beschrijving van de wijze waarop literatuuringebed zit in onze maatschappij
economisch (uitgeverijwezen),sociaal(onderwijs), ideologisch (kritiek).Zo'n
beschrijving zou duidelijk maken dat het 'functioneren van literatuur in de
maatschappij'niet alleen een kwestie is van '
literaire communicatie', zoals de
auteurshierschijne'
naantenemen,maarookvan produktiefadoren,sxialiseringsPrxessen en subjectvorming.
Hettweedehoofdshlk behandeltdeverhouding tussen literatuuren werkelijk-

'

heid.Diverseopvattingen passeren derevue,zonderdatdeaut- rsstelling nemen
in de controverse.In hetderde hx fdstuk komen de formalistische benaderingrn
'
van literatuurwetenschap aan bod.Dit gebeurt met zo'n sneltreinvaart, dat de
,
.

beginnendestudentwe1nauwelijksietsvan hetonderzoekslandschap in zich zal
kunnen Opnemen.Dezelfde kritiek treft het vierde hoofdshlk, dat vormen van
literaire kritiek, i
nterpretatie en evaluatie bevat.Zo krijgen we bijv.,naastvier

regels Goldmann,een vierde bladzijde Gadumer en twee volle pagjna's poststmcturalisme (merkwaardig,want die Amerikaanse richting doet niets anders
dan Fransestructuralistischeideeënherkauwen).Deindruk diebeginnershiervan
moetenoverhouden isdatjeinzakeliteratuurzowatalleskanzeggen -een stelling
waarmee de auteurshetwe1nieteenszullen zijn (p.256).Beterisde aanpak
van het evaluatieprobleem,die weerom heilzanm relativerend is.

Hoofdstuk 5 en 6 behandelen respectievelijk de receptie-esthetische en 'tekstkundige'aanpak van literamur.Deauteursverduidelijken nietwelk verband zij
mssen beide methodes zien. Het hoofdstuk over 'tekstkunde'is heel eclectisch
opgebouwd :het b'
evat structurele, retorische en stilistische onderdelen,die niet

in één kaderworden gezet.Op p.111 wordtten orechte de naam conjirmdtio
gebruikt voor het onderdeel 'beschrijving'in een rdorisch o'
ntlede tekst.Op
p.116 worden stijlfiguren beschreven a1stransformaties,nadatde notie norm
is verworpen.Maar door biiv.een inversie te beschri
jven als een syntactische
omzetting,gaan deauteursimplicid we1degelijk uitvan een 'normale'woordvolgorde, die dan getransformeerd wordt. Vreemd is dat in het bibliografisch
overzichtde Rbêtoriçue gJPJ-/:van de groep ,,mu''nietwordtgenoemd,alhoe-

we1diedeeerstewaso,
m stijlfiguren a1stransformatiestebeschrijven.
Hoofdshlk 7 heeft het over de genre-indeling. De auteurs onderscheiden
narratieve, dramatische en monologische teksten.In de volgende hx fdshlkken
worden '
verhalende teksten', 'drnmlteksten'en 'poëtische teksten'apart bespr-
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ken.In hoofdstuk 8 (over narratologie)herkennen we de Mieke Ba1van De
tbeorie van vertellen en verbalen (1978).Di
tlijktmehetmeestcoherente deel
van het boek.In vergeli
jking daarmee valthoofdstuk 9 over drnmatologie wat
tegen, vooral omdat het visuele en scenische aspect buiten besc'houwing zijn
gelaten.In hoofdshlk 10 worden 'poëtische teksten' b'
epaald a1s m onologische
teksten,waawan de inhoud niet een geschiedenis is', maar de onderscheidings-

c
riteria zijn blijkbaar ondeugdelijk,aangezien de schrijvers verplicht zijn ook
'
spreuken, reclnmeboodschappen, poli
tieke leuzen (...) en gebeden' (p. 185)
totde poëtischeteksten terekenen !Dithoofdstuk isvrij1osgestmctureerd en
bijnaderbeschouwen nogalconventioneelvan inhoud.
HethoofdstA overliteramurgeschiedenisen vergelijkendeliteratuurwetenschnp
bevat niet alleen de traditionele opvattingen, maar biedt ook een uitzicht op

z

nieuwere theorieën.

Snmenvattend kan jezer en datdit> ek een zeerruim overzichtbiedtvan de
in het onderzoeksveld (strijdperk ?) aanwezi
ge tendenzen.Hetnadeelvan de
ecledische aanpak is datze totwetenschappeli
jke inconsistentie leidt.Voor de
beginnende studentkan dit alleen maar verwarrend werken,voo'
r de geïniteerde
@
IS hi
er,vrees ilc,weinig nieuws te vinden.Een pluspuntis de weinig essentialistische benadering van hetliteratuurfenemeen.Aan de op de achterflap belx fde

studie van 'de plaats van literatuur in de maatschappij'is het %ek niettx#ekomen.
PAUL CLAF.S

VERDER ONW INGEN W IJ:

Hoojt-literatuur
Voor d,
e afsluiting van jaargang 1981 van ons tijdschrift lijkthet ons gepast
hieronder de voornaamste publicaties die aan de M uider drost in boekvorm

gewijd zijn terkennisvaa onzelezerste brengen.De tweede uitgebreide e'
ditie
HetIeve'
n van P.C.HoojtdoorDR.H.w.vAx TRICHT (M.Nijhoff) die met
zijn uitpwe derbrieven van hetHoofd derNederlandse poëten (eveneens bij
M .Nijhoff) een monumentheefttotstand gebracht,datDr.Veenstra eerlang
in onstijdschriftza1recenseren,werd reedsuitvoerig doo'
r Prof.Grootesin de
lopendejaargang besproken (blz.225-227).De volgende publicatiesvermelden
wijmet,naargelang hetpasgeeft,enkelesllmmiere aan-en opmerkingen o'
feen
uitgebreide iA oudsopgave.

Nog bijNijhoffverscheen in dereeks'Nederlandseklassiel
ten'devijfde,veel
duurdere,herziene dnlk van c.A.ZAALBERGS bloemlezing Uit Hoojts lyriek,
waarin,naardemededeling van detekstbezorgerreedsenkele titelszijn opgeno-

men van een aantalwerken y,die in hetherdenkingsjaar te verwachten zijn'',
maar ook verbeteringen op basis van brieven en publikaties van vakgenoten

werden aangebracht.W ij blijven hetbetreuren datin deze uitstekende bloem-

lezing nog steeds geen Plaats gevonden wordt vx r de eerste 14 regels van

Hxfts 'Rijmbrief'(een manifestvan de Nederlandse Renaissancelyriek in het
algemeen en van Hxfts.poëtica in hetbijzonder) over welke aanhef P.Claes
een paar belangrijke bladzijden in o'
ns tijdschrift (16'
e jg., 1974, 134-15j)
geschreven heeft. O'
ok ee'
n paar oudere publicaties o.m. over het Nederlandse

sonnetin de16een de 17eeeuw en hetopstelvan DambreoverMjjn Iiej...,
verdienden o.i.,ook a1s men
' met de algemene strekking niet akkoord kan gaan,
tenminste een vermelding.
Terloopsvestigen wij ernog de am dachtop datvan genoemde '
Rijmbrief'
in deze editie OP blz. 94 onderaan een aantal verzen in verkeerde volgorde
werden afgedrukt.

Nog bij Nijhoff verscheen de handelsuitgave van hetproefschrift van DR.
j.DE LANGE,#. C.Hoojts Ram?zaeligbeden der verbejjinge van den bujze
Medicis.Naar de autograafuitgegeven,ingeleid en toegelicht (508 b1z.),een
werk dat in Spiege'
l der Ldteren grondig besproken za1 worden.M et belangstelling wordt intussen uitgekeken naar de steeds door dezelfde uitgeefster
aangekondigde editie van Hoofts Emblemata amatoria) uiwoerig ingeleid en
geannoteerd doorDR.K.PORTEMAN.

Ook deUitgeverijQuerido (Amsterdam) maakte zich in het jaar 1981 mef
nietminderdan drieuitgaven voorde bekendmaking van Hooftzeerverdienste-

lijk.Ook zijbrachteen bloemlezing op demarktonder detitelOvervloed war
vonken. Een kellze uit de gedichten samengesteld doo'
r M. A. SCHENKEVELD-

vax DER DussEx,L.STRENGHOI.T (en)p.E.L.VERKUYL (221b1z.).Debedoeling
was niet de mooiste gedichten te bezorgen, maar ,,ee'
n representatief beeld te
geven van Hooftspoëzie''en een bloemlezing die voor een ruim publiek bedoeld

is.Vandaareen modernisering van de spelling,overde moeilijkheden waarvan
uitvoerig verslag wordt gedam en die niemand die ooitdergelijk werk heeft
oadernomen in twijfel zal trekken.Vanwege hun bestemming zijn de yyaantekeningen''tot het essentiële beperkt.Stofomslag,kaft en outlay van hetwerk

dragen ergrotendeelstoe bijom hetwerk uiterstaantrekkelijk te maken.
Querido bezorgde ook,gewoon onder de titelHoojt.fJJy/.
I?J (185 b1z.) een
verzameling opstellen die nietin de eerste plaats wetenschappelijk-e pretenties
hebben.HeteersteHoojtaIsdicbter(doorj.A.vAx ooltsrEx) iseen uitdaging
waarin hetniet-oorspronkelijk karakter van Hoofts poëzie onderstreept wo'
rdt,
waarop t.STRENGHOLTmeteen vurigPleidooivoorHoojtantwoordt.)A.
s KUYPER
(Hun grootgebrek van val) handelt over het feit datde meeste van Hoofts
gedichten (ook zijn sonndten) bestemd waren om gezongen te worden,wat
dan ook een aantal,,antimetrieën''moetverklaren.Duidelijk zijn de titelsvan
de volgende zeven ,yessays'' 1
4/7Achilles totBaeto:Hoojten de klassiehe
tragedie (H.DuITs);#.C.Hoojtintranslation:jivesonnetswitbcommentar)
(H.TEN HARMSEL);Hoojt,een becbtkoo?mansgeslacbt(s.A.c.DuooK vAx
HEEL) Kastelein van den Huize van Muiden (H.w.vAN TRICHT) Een blik
vanbuiten:Hoojtende?olitiekinzi
jndagen (H.j.I..vooRHoFFl;#.C.Hoojt
31j

enzi
jnboeken (M.IsMEnenP.TUYNMAN)enBt
jzaken.w#/bibliojielezzj/jwzœr;
Tdn V////J?0ëZie)1923-1979 (R.BREUGELMANS).
Een andereuitgavevan Querido,ofschoon evenmin meteen strikt-wetenschappelijke bedoeling geschreven wensen wijnietalleen aan tebevelen aan wie met
Hooft,zijn werk en zijn tijd een eerste maalwi1kennismaken maar aan allen
dieook wetenschappelijk in hetonderwerp geïnteresseerd zijn.Hetgaatom de,
op basis van grondige studie van het onderwerp, prachtig geschreven schets
m n Hx ftsleven en werk,dat de titelHetIichtder schitterige dage'
n meekreeg.

Detekst (hetbelangrijkste in dezeuitgave) isvan dehand van HELI,
A Hu ssE.
Deillustraties- eenmxiekeuze-werdenbijeengebrachtdoorARIEGELDERBLOM.
W ieditwerkje (hettelttoch 128b1z.)lœst,krijgteen zeerduidelijk bedd van
de Amsterdamseburgemeesterszoon in alde facetten van zijn veelzijdige werkzaamheid,allesduidelijk in zijn topogmfische,historische,literaireen algemeenkulmrele contextgesitueerd.De lezer late zich nietmisleiden door de naam van
de auteur dit,,
verhaal''isgee'
n gemakkelijke lektuure'
n ik daag de doorsneefilolx g uitde passage uitHooftsN ederlantscbeHistorien,die plngehnmld isOP
blz.6-7 metde karig-verstrekte wxrdui
tleg te begrijpen.Een p'
aaropmerkingen
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Potyxena op veertienjarige leeftijd zou hebben geschreven (blz.1j) ?Enigszins
misleidend is de uitlating dat de kamer 'In Liefde bloeyende' met o.a. een

treurspelvan J.v.d.Vondelovereen indrukwekkend repertoirekon beschikken.
M en zou erkunnen uit afleiden dat de auteur van het Pascha tot de genoemde

lkatnerbehoorde.Op blz.21wordtdedablm van hetbeleg van Leiden (1j72)
verward met die van de oprichting der universiteit (1j7j).A1 metalblijft
HMssesevxatie een uitstekende inleiding totHooften zijn tijd,en ishetwerk
van de bekende romancière een nieuw voorbeeld van haar bekende emditie en
stilistisch talent.

Van strikt-wdenschappelijkeaard zijn deStudiesoverHoojt,UytIiejdegescbreven (W olters-Noordhoff-Gro.
ningen,228 b1z.).De opstellen werden verzameld dx rE.K.GRooTEs,M.A.SCHENKBVELD-VAN DER DussEx,L.STRENGHOLT

en P.E.L.VERKUYL,diehetVoorwoord schreef,waarinhijhoofdzakelijkaandxht
besteedt aan de waarderingsgeschiedenis van Hoofts werk.Hte boek bevat de

volgendebijdragen:Deconstvan RbetorikeenHoojtswr/ege?oëzie (P.Tuvx-

MANI IetsoverdemetajoorinHoojtsvers(P.K.KING);Dicbttecbniscbe>?:cten van desonnetten uit1610 (w.VERMEER);Gedicbten zwr #.C.Hoojtin
'A?oI1o'(1615) (A.A.KEERSMAEKERS);Hoojts 'N/
.
j##: Tlt',
.s?elen J/r##
metdeJ//J (u.B.sMITs-vELDT);HoojtenHeinsius(E.K.GRooTEsl ArionAm?hion:Huygensen Hoojtindestormen van 1621-1622 (M.sPIEs);#.C.
Hoop aIskomediescbr#ver(w.A.ORNéE) Ontlening en vernieuwing in T/rg
Oordeel' (c.w. DE KRUYTER); Het pastorale element in 'Graz;j#a' en in

Costers ltbys'(t.M Ns);Deschildknaep en detooveraerin Hoojts êGeeraerdt
wz/zWlsen' (F.VEENSTRAI;Overâe? ?roza van Hoofts 's-câjjziâ/fkâ' (F.L.
zwM N) 'Henrik de Grote'verbeterd (c.A.ZAALBERG) De vormgeving van

betexordium van deNederlandscbe Historiên (J.PH.vu oosTRoM) en Proza-

ritmeinHoops'
N:e#:r&r#lcâ:Histoorien'(G.KAZEMIER).
Hmdelden de laatste drie hoofdstukken in U)tliejde gescbreven over de
NederlandscheHistoriën,hetboekvans.GROENEVELD,Hoop aIsbistoriescbrkver
(Uitgeverij Heureka-W eesp) bevat twee studies die hetin de titelgenoemde
onderwerp grondig uitdiepen.De eerste iseen herwerkte versie van een in 1978
gepubliceerd opstelwaarin deauteurde resultaten samenbrachtvan een onderzoek

naar een mogelijke wisselwerking tussen Hooftsgeschiedschrijving en de politiekeontwikkelingen,van zijn tijd,terwijlde tweede handeltoveryyHooftstoepassing van de eisen,die in zijn tijd gesteld werden aan een historiewerk'',en
over de veranderingen van die eisen na Hx fts dx d metde gevolgen die zlllke
vemnderingen voor de waardering van Hoofts geschiedwerken tussen 1647 en
heden konden hebben.

Vermelden wijvolledigheidshalve nog een publicatie van de ,yNutsacademie''
te Rotterdam en Middelburg (Heeraadsingel80 R'dam) waarin onder de titel
Zar en overP.C.Hoojteen viertalteksten zijn opgenomen (samen 48 b1z.),
die resp.hmdelen o'
ver de mode in Hoofts tijd,over jongensboeken die de
Nederlandsche vrijheidsstrijd a1s onderwerp hebben, en over Geeraerdt van
Velsen.Hetboekjewordtbesloten meteen facsimilevan deRede zw/;K erdigbeit der Poëzy (naar een editie van 1728) samen met een ,,hertaling''van
bewuste tekst.

Kla??er o? betbezit waz;de ajdeling Documentatie Nederlandse letterkunde
van betInstituutvoorN eerlandistiek van deUniversiteitvan Amsterdam.2e dnak.
I)e eerste druk Nzerd in ons ti
jdschriftaangekondigd in jg.16 (1974),blz.

315.Na zeven jaarwerd op slechtsenkele pagina'smeer (96 tegen 92) bijna

dubbel zo veel informatie aangebracht.De categorieën werden grotendeels be-

houden.Eén nieuwe werd toegevoegd metalle verslagen van onderwijsgroepen
voor zover daarin onderzoeksresultaten zijn neergelegd.
DeKlap?erDNL (2edruk),verschenen alsnummer 1 in dereeks SUNAcqhiers,is te bestellen bij uitgeverijSUNA (Stichting Uitggve'
n Neerlandistiek
Amsterdam), Herengmcht 330-536, 1016 CE Amsterdam, door storting van
/ 7,j0 op postgiro 1982831 ondervermelding van 'SuNA-cahiers 1'.
Van De N ederlandsche Bœkhandel,Antwemen :
GUIDO GEZELLE,Verzdmeld dicbtwerk.Deel 3.1981.j92 blz.

Met een opvallende regelmaatverschijnen de delen van Gezelles verzameldegedichten,waawan deel5TheSongojS/z/la/âaen Tjdkransbevat,
beide verzorgd door J.BoETs met medewerking van K. DE BUSSCHERE en

).DEM;ELENAERE.TheSong ojSlazca/âawordtmetbehandeling van allerlei
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Mpekten der vertaling breedvoerig ingeleid door ). psltsvx, waarbij o.m.
veelaandachtwordtbesteed aan hetbijzonder taaleigen,van Gezelles.vertaling.Hierbijaansluitend rechtvaardigtJ.BoE-rs,nr
a opgave van de gewone
zakelijke gegevenszijn wijzevan uitgave,die op een aantalplaatsen in zake
spelling afwijktvan degene die we in de Jubilellml
uitgave amtreffen.
Tldkrans,waarover ongetwijfeld meer tezeggen valtdan over Hiawatba,
dYh waarove'
rook meer (o.a.oi
nlangsnog in een bloemlezing uitditwerk
doorK.DEBusscl
-lEu )gepubliceerd is,krijgteen kortere,maartoch verhelderende introductiedxrJosvo DIJCK en opnieuw de zakelijke toelichting
dxr).BoE-rs.Beideteksten zijn voorzien van een itgebreide woordverkla-

'

ring,waarvan de bedoeling is ,yde poëtische tekst

als poëzie verstaanbar

te ma
!ken''*

DewoordeiijstdieGezellezelfbijHiawatbagevoegd had,zalin deel4,
samen met die van de Vlaemscbe dicbtoejeningen en Rkmsnoer afger
dnlkt
worden.Na hetverschijne'
n van datdeelzalook een eerste balans van de
winstpunten tegenover de Jubilellmuitgave opgemnnktkunnen worden.
Gezellekroniek 15.Bijdragen e'
n mededelingen van hetGuido Gezellegenootwhap.128 blz.jj0 F.
Deze aflevering bevate'
en nxntalgelegenheidsbi
jdragen en deteksten van
gelegenheidstoespraken,zoals een Herdenking B.F.wa>CVlierden door G.p.

M.KNUVELDER,deToes?raak bi
j â:/bezoek van deKoning en deKoningin
aazi de Provincie W em vlaanderen, de tekst der lezing door A.). M. PsLcK-

MANSbijdepresentatie van heteerstedeelvan Gezelle'
sVerzameld dicbtwerk
en de Toespraak :# de viering wz/z; Dr.Knuvelder dx r L.TEGENBOSCH.
Verdervinden wijerde volgeade driestudies:Ook #JIwas Gezelle,door
L.RENS,De gilde f/l/lSinle-Luitgddrde door R.VANLANDSCHOOT en Gezelleî

jilologiscbenalatenscba? doorCHR.D'HAEN.MetA'
ctudlia (vooralgewijd nnn
de aftredende voorzitter),boekbes?rekingen en bibliograjie woi
rdt deze 1je
Gezellekronzek besloten.

Gezelliana,jg.X (1979-1980),Afl.4 metals enige inhoud De moeilfjke
x/ar/ van 'Rond den Heerd'dx r j.GEENS.

Idem,jg.XI (1981),Afl.1.lnhoud:Een berontdehtezeljstandige?ublikatie zw/z Guido Gezelle door R.LAGRAIN en De Gezellestudie: in 1978 en

1979 d*r).GEENS.De prijsperafl.is6jF.
De deur.Toneel
'spd door BERNARD KEMP.Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en opgaven voor schoolgebm ik door >nR. DE SCHUTTER. Pm de

geheelomgewerkte dnzk (Reeks:Het zilveren kompas,4). 1981.64 blz.
Prijs:9j F.De omwerking bestaat vooralin een situering en verklaring
tegen een bredere,Europese nchtergrond''.

Van MartinusNijhoff,Den Haag ;voor België:W etenschappelijke uitgeversgroep Kluwer,Deurne:

FREDERIK vAN EEDEN,HetIied van Jcâfj/zen wezen.Uitgegeven,ingeleid en
toegelichtdoorDR.H.w .vAN TRICHT.Tweede,herziene druk.l74 blz.1981

(Ned.Klassieken).
Deeerstednlk (Zwolle 19j4)bevatteeen beschrijving van de handschriften
metde mqrginalia en losse bijdragen,en van de dnlkken en de varimten.
In de tweede dnlk zijn enige aanvullingen en verbeteringen in de tekstverklaring aangebracht.
M arieken van N ieumeghen. Ingeleid en van aantekeningen vx rzien door

DR.t.DEBAENE.Vijfdednzk,bezorgd doorDR.D.COIGNEAU.1O8 blz.(Ned.
Klassieken).Prijs:160 F.
Afgezien van enkele kleinere correcties en aanpassingen is.de inleiding

vanwijlen Dr.Debaeneongewijzigd overgenomen naardeuitgavevan 1969.
In een drietalbladzijden heeftDr.Coigneau ,yslechtsenkele lijnen (willen)
doortrekken naar de huidige stand vun het onderzoek
' toe'' Deze betreffen

de'opvattingen van W .A.F.Janssen en de daaraan tegengestelde mening
van W .H.B-lken betreffende de oorspronkelijke vorm.Naar aanleiding
van de y,bronnen''wijsthijop de voorstelling van F .W .W illemsen (in
S?ektator2),waarmede Coigpeau nietakkoord kan gaan.Tenslottebespreekt
hijdebijdragevan K.Iwemain onstijdschrift (1978),waardeze de ,,vo1gehouden dubbelzinigheid van Moenens identiteit'' in het licht stelde,
zodaty,de zonde van M ariken ook voor de duivelschuwe lezer begrij
pelijk en
(dus) vergeeflijk''blijft.Met de grondige stellingnam e vm D r.Coigneau
tegenover de recente,nieuwe opvattingen aangaande het M iddeleeuwse werk
heeftdeze uitgave heelwatgewonnen.

wALTER DE CLERCK,Nj
jbojjsZuidnederlands Woordenboek.8j4 blz.1981.
Prijs:1j00 F.
Buiten heteigenlijke woordenboek - de inhoud valtbuiten hetopzetvan
onstijdschrift- bevatditwerk een lijstvan vormvarianten,van Franseleenwoorden,een registervan woordenlijst-woorden en ee'
n synoniemenlijst.

Nt
jbojjsGescbiedenis-lexicon.Nederland :/zBelgië.Samengesteld doorH.w.
J. VOLMULLER in snmenwerking met de redactie van De Grote Oosthœk.

6jj blz.(van 2 kolommen).Prijs:17j0 F.
Hoeweldesnmenstellerin zijn Voorwoord verklaartdat,,Ktmsten litteratuttr
buiten beschouwing (zijn) gelaten'',wordtte overmeerdan één schrijver
informatie gegeven.Het bdreft dan z'llke personen nnn wie een politieke
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ro1 (in demimebetekeisvan hetwoord) kan toegekend worden,ofliteratoren die xk geschiedschrijving hebben beoefend.Vxrbeelden zijn Bilderdijk,Revius,Rodenbach en Verschaeve,om slechts enkele te noemen.W at
debibliografieltreftis,watlgrijpelijk is,nietnaarvolledigheid gestreefd.
Zoals men in het algemeen van werken a1s deze kk
q.
n zeggen geldt ook hier

datditlexicon grote'diensten kan bewijzen,dathetA k somsverrast dit
bdreftvooralde bibliografie:wat erwe1en water niet staat- ;en ook dat

men alleinformatiemeteen kritisch oog moetbekijken.W ijwillen ook aam
stippen dathetbegrip '
geschiedenis'Ktuele feiten en levende personen niet
uitsluit,wat de bruikbnnrheid van hetwerk verhoogt.

Munten van deZuideljke Nederlanden.Van Albrecbten IsabellatotW illem 1.
Catalogus dx r ANDH vu KEYMEUtEN.2j9 blz. + 26 blz.illustraties.Bnwsel,
Kon.Bibliotheek Albert1.1981.
L.R.

Md deafleveringen 9 en 10 (Bayeux-Bentivoglio en Benvenuto-Bettelordenskircben) is heteerste deelvan hetLexikon des Mittelalters in een tijdspanne
van drie jaar afgerond.HoudthetArtemis Verlag het huidige ritme vol,dan
mœtditvijfdelige werk - wparbijdan nog een registerdeelkomen m- - in
1992 kompleet zi
jn.Een hoopvol voorteken,datdeze dahun inderdaad een
uiterstlimietza1vormen,is wellichthetfeitdat,na œn nogglM rzelend begjn,

gedurende hetafgelopen jaarnietminderdan vier afleveringen verschene'
n zijn.
ln de twee recentste afleveringen is een aantalartikels aan M iddelnederlandse

onderwerpen gewijd in kol.1742 behandelen H.VEKEMAN en F.LULOFSCCSPCCtievelijkBeatrjswlz;Nazaseth en deBeatrf
hlegende,terwijlA.M.j.VAN BUUREN
in kol.2037-2038 Suster Bertken voorzijn rekening neemt.Onder het lemmn
Bestiarium wijdt w.P.GERRITSEN een halve kolom aan de Middelnederlandse
vertegenwoordigersvan ditgenre.In hetartikeldatnpn deBeglhlinen bestee'
d
wordt,brengtK.ELM terloopsHadewijch en MargaretaPoretetersprake.Verder
signaleren we nog een uitgebreid artikel (kol.2045-2050) dataan de middel-

eeuwse Berujsdichterin deverschillendeliteramren,echternietin deonze,is
gewijd.
DeelI kan - ingebonden - besteld worden bijArtemis& W inlder Verlag,
Postfach 104,8000 Mqnchen 44.Prijs:ca.398,- DM .Vx rde volgende delen
bedraap deinxhrijvingsprijsperaflevering 3j,- DM .

SPIEGEL DER LETTEREN
verschijnt viermaal per jaar : ± 320 blz . per jaargang .
De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 740 fr. ; voor Nederland incl . B .T .W .
f 52,72 (verzendkosten f 11,-) .
Voor abonnementen en advertenties wendt men zich tot uitgeverij De Sikkel n .v.,
Nijverheidsstraat 8, 2150 Malle ; voor Nederland tot de firma Martinus Nijhoff,
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage.
Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
redacteur-secretaris Prof . Dr . L . Roose, Naamsesteenweg 406, 3030 LeuvenHeverlee .
Boeken die naar het oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen,
worden, naargelang de plaatsruimte dit toelaat, gerecenseerd .

TER ATTENTIE VAN DE MEDEWERKERS
1.

De medewerkers worden verzocht een, met de machine geschreven, absoluutdefinitieve tekst in to 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
to worden .
3 . In de bijdragen worden titels en geciteerde werken gecursiveerd (eenmaal
to 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 to onderlijnen) ; titels van boeken en tijdschriftartikels worden
gecursiveerd (in de tekst eenmaal to onderlijnen) .
Van de teksten worden steeds een proef en op verzoek een revisieproef
gezonden .
Men wordt verzocht de proef of de revisieproef die afgedrukt kan worden,
onmiddellijk aan de redactiesecretaris to doen toekomen .
De auteurs van artikels hebben recht op 20 overdrukken . Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld .

ADRESSEN VAN DE MEDEWERKERS
De adressen van de medewerkers kunnen desgewenst bij de redacteur-secretaris
worden bekomen .

