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D E GEN TSE H A N D SCH RIFTEN
VA N D E ,,D IETSCH E D O CTRIN A LE''
Elkeen weet,datde literaire nalatenschap van de middeleeuwen slechts
zeer fragmentarisch is overgeleverd,vooral wat de voortbrengsels van

de epische poëzie betreft,waarvan wij hetbestaan soms alleen maar
kennen uitaanhalinge'
n van M aerlant,Heelu en anderen.M etbdrekking
tot de didactiek liggen de verhoudingen gelukkig gtmstiger.VD de
Dietsche Doctrinale,een leerdichtin drie boeken overliefde en vriendschap, deugden en o'
ndeugden,met een besluit over het wezen Gods,
in 1345 dooreen onbekende Antwerpse klerk bewerktnaar De swore

et dilectione Dei et ?roximi et aliorum rerum van Albertanus van
Brescia (t na 1246),kende F.J.Monein 1838 alzeven volledige

handschriften en een vroege druk uit D elft'.Toen W .J.A.Jonckbloet
in 1842 overging totdeuitgavevan hetgedicht,kon hi
jbeschikken over
zeshandschriften,waaronder hetoudstbekende (Gent,U.
B.942),dat
in 1367 te Oudenaarde werd vervaardigd,maardathi
jnietalslegger

gebruikte,omdatnaarzijn mening 's-GravenhageK.B.76E j verrede
voorkeur verdiende ,,om de uitstekende regelmatigheid op het stuk

van taalen spelling'' ofschooi
n dithandschriftruim zeven jaarjonger
isdan hetGentse2.Voortskon hijzijn voordeeldoen metdeDelftse

drukvan 1489 (= Campbell604)enmetdefragmentenontdektdoor
J.W .Holtrop,drie bladen uiteen perkamenten codex uit de laatste
jaren van de 14e eeuw,nu bemstende in de K.B.te Den Haag onder
signahmr 151 D 5.Voor het bewijs ,yhoe vermaard de Doctrinale
eenmaalwas'' kon hijzich tenslotteberoepen op ,ydevertalingen in de

bibliotheken teW olfenbiittelen teDarmstadt''(p.XLVIIvan zijn
inleiding),gegevensdieMonereedseerderhad verstrekten diedoor
R.Lievenszijn vervolledigd inLBijdr.49 (1960)3
1 F. j.MONE,P
*bersichtderniederlândiscben Volks-LiteraturaltererZeit,Tûbingen 1858
(an
a
s
t
a
t
l
s
c
he
h
e
r
d
r.Amsterdam 1970),p.266 e.
v.
2 w . J.A.JONCKBLOET,DieDietscheDoctrinale,leer
dicblvan den pre 13#J,toqekend
xr Jan Deckers,'s-Gravenhage 1842,p.XXXVI e.v.
3 HieroverR.LIEvENs,HetDuitssuksesvan deDietsche Doctrinale,LBijdr.49 (1960),
p
p
.130'
-148.Vgl.dez.,Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa,Gent 1965,pp.
48-j0.

SedertdeeditievanJonckbloetisonzekennisaanzienlijkvermeerderd.
In het M nl.W db. worden varianten vermeld uit een fragment da'

Fewaard wordt in Berlijn,Staatsbibliothek der Stiftung Preussischel
Kulmrbesitz,ms.germ.fol.7j14 Op hd ogenblikzijn nietminderdal,

tien (nagenœg) volledige handschriften van de Dietscbe Doctrinale
bekend,naasteen hele reeksmerkwaardige membra disiecta men vind
ze opgesomd in J.Deschamps'tentoonstellingscatalogus van M iddel

nederlandse handscbrijten uitEuro?ese en Amerikaanse bibliotbeken,

Leiden 19722,pp. 45 en 70 e.v. In dit overzicht ontbreken benevens
'
s-G ravenhage K .B.73 F 19,datnaastandere sm kken een afschriftvan
de Doctrinale bevatwaarin enkele verzen of gehele brokken zil
@n ul
*t#elaten 5,œ k nog de fragmenten die bewaard worden op de universiteitsbibliotheek te Rostock6)alsmede het fragment dat 1
x n1st in het

Rijksarchiefte Genten dathieronderwordtbekeken.

Indezebijdrageneem ikmijvxr(A)eenkschrijving tegevenvan

het G entse handxhrift van de D ietscbe D octrinale en een en ander

mede tedelen m.b.t.degeschiedeniservan;(B)dein Gentgedemneerdefragmentenvluchtig tekarakteriseren en (C)detekstervan te
tranxriberen volgens striktdiplomatische principes.
*

*

A . H AN DSCH RIFT GEN T, U .B. 942

Perk.41bll.(IV+1,5IV,IV+2).Geensigna> ren,rw lam en m idden

onderu n hetlaatste W-blad van ieder katern.Afm etingen 247 X 161

(bladspiegel200 X ca.132),2kol.,45rr.Prikkings;afschrijving en
liniëring metm tlood,waarbijeen apartekolom voor de hoofdletters is
vœ rzien.M oderne foliëring metinkt.
Band : Gerestaureerd in 1967.Alleen de platten van de originele
kalfslederen band zijn bewaardgebleven :eenvoudigeruiwormige filets,

m)inblinddnlk,voorversierdmetkleinelossestempels(8mm X 8m'
stellende hetLam md kmisstafen banier.Bi
jderestauratiewerden de
xhut
bl
l
.
va
n
de
eikehouten berden losoorspronkelijke perkamenten

gemaakt en afzonderlijk vöör- en achteraan ingebonden.Sm ren van
twee sluitriemen.
*Naar de collatie van H.E.Moltzer in TNTL 5 (188j),pP.502-304.Gr.Bouwzzo5//Mer,
art.572,v.
oxs, o.
c.
,no 371,6;Joxca sosT,o.c.
,p.XLII e.
v.Cfr.Bouwstoffen,art.372,4.
6 R. uEvsxs,Mi
ddelnederlandse handschripen in Oost-Europa,Gent 1965,pp.166-167.

Scbrijt.Littera textualis.Rode en blauwe lombarden.Op f.11*,
b venaan de eerste kolom een initiaal,8 rr.hoog,rood en blauw,met
binnenin bladmotieven,onhandig getekend ;tussen beide kolommen een
pretentieloze randversiering. Afwisselend rode en blauwe Paragraaftekens,opschriften in rubriek.Hoofdlettersmeteen enkele,dx rlopende

rode lijn vertikaal doorstreept.Traditionele abbreviaturen,geen interPunctie. Kleine representanten, meestal in het oog van de gekleurde

lombarden.Blijkens het colofon op f.41< werd het handschrift in
1367,dus nog geen kwarteeuw na de voltx iing van de D octrinale,te
O udenaarde vew aardigd.

Inhoud:Heths.bevatde volledige tekstvan de Dietscbe Doctrinale.

De opdrach'
taan Jan IIIvan Brabant (129j-13jj),die in sommige
handschriften ontbreekt,volgtonmiddellijk achter de prolxg van hd

eerste> k,f.1rb (el.-lonckbloet,pp.321-522).
1'a

N der alle creaturen
Heeftde mester der naturen

Tweghemaectdessijtghewes...
f.41voa Expl. Deser bouc was vulhent
Tecraeys toudenarde siv bekent

Alsmez;xreefonsheeren jaer
*M .ccc endedaernaer
*H .znde seuene daer naede

Den vijften dach in hoympzztdatswzrhede
W at hd raadselachtige te cr,e)/J bdekent, is niet zo m pnr uit te

maken.W aarschijnlijk zoiets a1s ,,ten huize van,in het schrijfatelier
van de Craeyes''%. H et handschrift zou dan geschr>en zijn dx rJan

Craeye II,een kopiist die M .Hœ beke hœ ftgeïdentificeerd in H andel.
v. d. Zuidned. M aatscb. TJ//- en Letterk.en Gescb. 14 (1960),
pp.163-1658.

Gebruikss?oren en bescbadigingen.Van f.19 iseen hœk n4n de
onderzijdevan hd blad afgescheurd;in f.59 wasereen gat,hersteld
metperkamentvan detijd nog v66çhetbladwerd beschreven.Op het
7'van het schutblad voornan staan bezittersaantekeingen van C. P.

Sermre (19e eeuwj,Jor de Keingiaert van Catsberg, EKkebeke.
; Reeds MONE, o.c.
, p.268 is van mening dat ,ycraey scheint ein Haus zu Audenaerde
zu bdeuten.''
8 Cfr.dez.,N iddeleeuwse o*J/r:er/>/ /e Oudenurde, Gent 1968,pp.63-65.

Gyllwelt(17eeeuw).Daaronderineenoudereschriftsoort(16eeeuwq:
Joharnesdixmudeestpres(?)huiuslibri.
Gescbiedenis.Hethandschriftheeftsedert1829 deeluitgem aakt van

debibliotheekvandeIepersearchivarisJanJacobLa bin (176j-1841),

diehetin 1856 ten geschenkeheeftgegeven aan C.P.Serrure;hetwerd
in 1897 door de Gentse universiteitsbibliotheek van C.A.Serm re aangekocht. Voordien moethet 1
*11hetbezit 2jJ
'n geweestvan Jan van
Dixmudeen jonkheerdeKeingiaertvan Catsberg etc.De Katsberg ligt
in de omgeving van Poperinge, Ekebeke ,,binnen de paalen Van het
kerspel van Steenvoorde''9; met Gyllevelt kan Gel
uveld (olim '
Guelveld, Ghell
evelde) onder Ieper zijn bedoeld.Aan een JD van

DixmudewordteenCronikevan Vlaenderen (hs.Gent,U.B.G 6181)

toegeschreven,uitgegeven doorJ.J.Lambin,Ypres1839,maarvolgens
R.Lievens,Middelnederlandsebandscbriften in Oost-Euro?a,p.48 ten
onrechte.Dezeza1we1nietdebezittervan hethandschriftzijn geweest.
Eerderkomtdaarvoorin aanmerking een andere Jan van Dixmude uit
hetzelfde geslacht.Deze was in ljjj schepen van Iepe'
r en getrouwd

metMartineKeingiaert(Lambin,a.w.,p.XXIV),waardoorhethandschriftin hetbezitvan haarewen kan zijn gekomen10.
Literatuur.F.J.M one,Cbersicbt571,j. F.van de Putte,Biblio-

zâêgve de 31.Lambin,Annales de la société d'émulation de Bruges 2

(1840),p.262 (Manuscritsin-folio,n'
O7).- Cataloguede/, biblio-

tbèque deM .C.P.Serrure,Bruxelles1875,2,2j7j.- Ed.
-Jonckbloet,

pp.XLI-XLII.- Bouwstojjen,art.527,3.- G.Ljtmggren,DerLeyen
Doctrinal,Lund 1965,p.24.- U.B.Gent,Censusz/lzcdebandscbrijten,
6e aflevering,942.- F.M asai & M .W ittek,M anuscrits JJ/JJ conservês
en Belgique,Tome I..819-1400,65.

B. D E GEN TSE FRAGM EN TEN

U .B.N & 1617

Tweeaansluitendesmkkenperk.XIV,ca.14j X 9j/100 en 100 X 14j,
diesamen 5/4 van een blad uitmaken van een handschriftdatdoo'
reen
onbekendeV ekbinderwerdversneden.Afschrijving noch liniëring.Legt
9 saxoERus, Verheerlykt Vl
undere, Leyden etc. 1755 (anastatische herdr.Handzame
1968),1I,p.169.
10 SANDERUS, o.
c.111,p.47 schrijftMartinaReignaert,maarditkan een drukfoutwezen.

men beide stukken in hun goede volgorde,dan iseen reconstm ctie van

hetoorspronkelijke blad mogelijk:ca.24j X ca.180 (bladspiegel
19jX 130),2kol.,48rr.
Scbrift..Litteratexmalis.Hoofdldtersin een apartekolom,dooreen
enkele rode lijn doorlopend gembriceerd.Rode opschriften,rode lombarden.Gewone abbreviaturen,geen leestekens.
Inboud . Fragment van de Dietscbe Doctrinale, Tweede boek, vss.
401-463,464-558.
464

j12

447

493

j41

448

494

j42

j11

jj8

Opschrft
417
I

401

11

416

463

Geschiedenis:Herkomstonbekend.Hetfragmentwerd in april191j
dx rW illem de Vreese op de U.B.te Gentgeïdentificeerd.

Literatuur.G.Ljunggren,DerLeyen Doctrinal,Lund 1963,p.2j.
U .B.N # 1636

Perk.XIV2.Tweeinelkaarpassendedubbelbll.(2II),200/210 X 1jj
(bladspiegelca.190 X 130),2 kol.,41à 44 rr.Afschrijving noch
liniëring. Doordat van f. 2 en van f. 4 een strook is afgesneden aan

derœhterbuitenkant(t 1/2 kolom),meten zijnog slechts210 X

115/116en isvandetekstop f.2#0aen f.4vOaalleen dehelftb- aard
gebleven.DaarM venaan iedere kolom M vendien 1 à 2,soms 5 regels

ontbreken,mag men aalm emen dathet fragmentafkomstig is van een

handschriftmettweekolommen van 44 rr.op iederefoliozijde.Debll.
die doorschadelijk reagens zodanig zijn beschadigd,datde teksthier
en daar onleesbaar is geworden,hebben de middelste dubbelbll.van

een katern uitgemaakt.Zevertonen sporadisch gaatjes.
Scbrijt.Litteratexhlalis.Hoofdlettersin een apartekolom,dx reen
enkele rode lijn vertikaaldx rstreept.Rode lombarden,opschriften in
rubriek.Geen interpunctie.Deabbreviaturen zijn degebruikelijke.Op-

vallendisdeafkodingw9 (= was).
Inboud . Fragm ent van de D ietscbe D octs'
inale, Tweede boek, vss.
2514-2598, 2401-2440, 2445-2485, 2489-2j29, 2j54-2j75, 2j79-2619,
2625-2664, .
2'
668-2708, 2711-27j2, 2755-2796, 2799-2840, 2842-288j,
2887-2929,2951-2972 en 2974-5016.
Gescbiedenis De U.B.heeftde fragmenten @
111september 1890 ten
gexhenke onwangen van A.Diegerick,ri
jksarchivarlste Gent,dieZe

op zijnbeurthadgekregen van zijnvader,diezezou hebbengeërfdvan
J.J.Lambin teIeper.In decatalogusvan de bibliotheek van Lambin,
gepubliceerddoorF.van dePuttein deAnnalesde& sociétéJ'JPCZ://IJ/P

deBruges2(1840),pp.2j1-270komen zenietvoor.
Literatuur..J.Verdam,W rsl.en M ed.v.d.Kon.Akad.zw/zK tenscb.,

5ereeks,8 (1891),p.25.- G.Ljunggren,Derf-eye/zDoctrinal,Lund
1965,p.2j.

U.B.N # 2210

Vier aansluitende shzkken perk. XIVZ, met name twee stukken van
ca.12j X 170 en > ee stukken van ca.6j X 170,die sam en twee op
elkaar volgende bladen,dus het middelste dubbelblad van een katern
hebben uitgemaakt van een handschrift dat in de 16e eeuw werd

versneden.Afschrijving noch liniëring.Legtmen devierstukken in hun
goedevolgorde,dan isœn rKonstmctie van de oorspronkelijke bladen

mogelijk ca.230 X 16j(bladspiegel200 X 150),2kol.,44rr.Het
perkamentisgedeeltelijk bedorven en de tekstderhalve moeilijlt leesbaar,hetvertx ntsporadisch gaatjes.

Schrijt.Litteratextualis.Hxfdlettersin een apartekolom,dooreen
enkele rode lijn vertikaaldoorstreept.Rode lombarden,opschriften in

mbriek.Geen leestekens.Gewone abbreviaturen,naasthet minder ge-

bmikelijke11)9 (= was).
Inboud .Fragmentvan deDietscbe Doctrinale,Eerste O ek,vss.j45jj9, j6j-602, 609-646, 652-690, 696-735, 741-780, 786-826, 832-871,
877-890.
f.1
j54

j78

622

667

l

jj9

602

646

690

j6j

609

6j2

696

j77

621

666

709

Gescbiedenis De fragmenten werden in april 1899 door W . de
Vreese op de U.B.te Gent geïdentificeerd.Ze waren door F. vander
Haeghen gevonden in de schutbll.van hetwerk S.C>,Jw?erJ Practica
noua in medicina)s.1.s.d.(Lugduni,XVI),datin diezelfde bibliotheek
wordtbewaard onder signatuur Rés.147711.

Literatuur:G.Ljunggren,DerLeyen Doctrinal,Lund 1965,p.2j.

RIJKSARCHIEF,St.-pietersabd# Reeks1,nr.461
Een onbekend kopiist heeft in de tweede helft van de 1je eeuw op
ff.133vo-134vovan een Register - z;Ieenrecbten datdeeluitm aaktvan

hetFonds Sint-pietersabdij berustend in hetRijlcsarchief te Gent,vss.
3501-3666 van het tweede boek van de Dietsche Doctrinale overgeschreven in een vlotte, maar verzorgde littera cursiva. Deze verzen

bwatteninstmctiesvoorschepenen bijhetwijzen vanvonnissen (algemene richtlijnen van bestuur,zou men hetkurmen heten) en zijzijn
11Hetis heelgoed mogelijk,dat GentU.B.1656 en 2210 vroeger deelhebben uitgemaaktvan een en hetzelfde handschrift;de staat,waarin de fragmenten totons zijn
gekomen,laatechter niettoe daar absolute zekerheid over te verkhjgen.

pxngex ld met nog eens tweeënnegentig verzen die dezelfde stof be-

handelen,maarwaarvan ik debron nietheb kunnen weervinden (ff.
134t0-13jrn).
Detaalvan hetfragmentiszondertwijfelVlaams.De papieren bll.
bwatten 2 kolommen,behalve f.lsjro,datvoor 5/4 onbeschreven is
gebleven.De tekst is reeds vroeger uitgegeven door Ph. Blom maert,
Oudvlaemscbe gedichten der X/&,Xllle en XIVe eeuwen,11 (Gent

1841),pp.65-68.
Literatuur: L.D .Petit,Bibl.d.M nl.T> /- en Letterk.,no 577.-

Bouwstojjen,art.998,B,4.
TEKSTUITG AVE

Deteksten zijn zogdrouw mogelijknaarheths.uitgegeven.Een enkele
maaliseen kennelijke foutvan dekopiistverbeterd,maardan wordt
delezerin devoetnoten daarop attentgemaakt.Daarvindthijeveneens
de verklaring van wx rden of grafieën,die hem voor moeilijkheden
zouden kunnen plaatsen.De abbreviamren zijn metgebmikmaking van
nlrsiefopgelost,zoveelmogelijk naar voluitgexhreven vx rbeelden.
Tussen rechtehaakjesstaan diewoorden ofgedeelten van wx rden die
in dehss.zomoeilijkleesbaarzijn,datonzelezing eerderopeengissing
dan op zekerheid bemst.De grafieën u en v,y en # zijn weergegeven
zoalszijin debronnen voorkomen.Datgeldtookvoorhetgebruik van
hx fdletters.Ook bijhetaaneenschrijven en scheiden van woorden is
getracht in overeenstemming te blijven met de bedoelingen van de
kopiistdie inmssen nietaltijd duidelijk zijn.Men denke eraan,datde
wx rdgrensvoor de middeleeuwer niet steeds dezelfde isa1svoor ons.

Deversnummeringisdievandeeditie-lonckbloet(1842).
U .B.N # 1617

II, 401 EnJ: daerin nie;meer(latenq
Dats .J
'.poentvar groter saken
@ @e* **@* *@@ w

A wea derquaderwandelinge
401 versregel horizontaal middendoor gesneden

402 .
j.onzeker,kan '
ook .i.wezen

> II

40j

Ende metter goedep altoesgaen
A1s onscathoen doetverstaen

Datsijn sin termipnen staet
Om godedatsmijn raet
Diegodemintsijtgewes
410

D,/hiedelvan herter es
W antlzidev ald:r hoœhster mint

Baerhihemelrijcme/gewint
41j

Oec eshidie vrH ste die leeft
W anthidat beste vercorer heeft
God laet ons alsoe mipnen

Batwisijn huldegewinnen
Var scuwer der ghiereger ende
vrecker gheselscap
Et giereger vrecken wats gesciet

En (seldiq vrienscap hebben niet
W ant ......alspaulc seit
420

Eswortele (alre) quaetheit
vrecker dessijtvroet
En mach
geen goet
Geer (dinc) @@*@@@hem toe

42j

Batdan sterluen) ...v hoe
leeft
Den tijtdat
N iemen (si
jrs) ............
M aeralshi(d* es) n. dat
Heeftmen sijnsgxtstebat

450

Tghelt(en maeqd der vrleckenjnietsat
Maer(meerj ...(soelanqcsoebat
A1waereertrlike) ......(sijn)
Sijr lzerte ............sijc
43j Jaalhaddialsi
jn geue
Gode selue ten ware nietgen- h
Bnde altoes spade ende vrœ
Heeft hi die hant altœ s tœ
En#e in nemen altoes hopen
440

W =tdaerin stad alsijn hopen
W etdatere tndevromichede

40j afgeslden in vouw van perk.
421 e.
v.sterk afgesleten :vss.429 en 450 ontbr.in heths.
439 hopen,1.open ,yapertus''

ebl

Inder vrecker en houtgeer stede
Vrecheitcan wederstaen al
Daerere ende duegtwtcomer sal

44j Een wijsma/;sprœtin sijnderleren
Als die vrcke sa1hebh n ere

SaIsonderguersijn diewieroec

robll

*@ **** *** **@

4j0

4jj

460

Seneca m aed onsgew es
Datdie vreke onwerdich es
Tecom en tenegerere
Nœh seit die selue here
Soewie vrec esdathi
Onneersam es daer bi
Enle datmer nieten salkeren
Totwerdicheitofttoteren
W ant in wat steden dat hicomt
In tfolx tonge eshiverdœ mt
Ende vorgode onwertmet

Jesussidracheuetgeset
Datgierige vrechede
Gaetvor alle quaethede
W antbem seluea es.hiquaet
Ende onnut datverstaet

46j

470

Ende niemerz en heeften lief
Ende aldatyemen heeftessi
jv gerief
D aerom seitonssalom oen

Die hem seluer quaet doen
Sine selen niemen goetwGen
Seneca seitons van desen
D ie vrecke esselue die sake
V an sinen swaren ongemake

Dathijsgene/znooten heeft
47j

Dathiin scanden leeft
W aer die vrecke gaetoftsit

Sijn ongeualvolgthem md
En esgeen soe vroetman
Dien & er afgenesen can

Sijn rijcheitxcwatsgesciet
480

En cannen genesen niet

Dliqtsrœhtgelijcvan dan
W eder gienen sieken man
448 afgeslden in vouw van perkament

478 J onzeker (gevlekt)
481 (i)weggesleten
10

VoaI

Legtop een bedde daz es out
Oftop een bedde da/esgout
48j

Oftwaerginehenen drijft
Sijn ongemR altoesblijft
Daer bieestaleenswaerlike

W eder die vrecke sijn erm oftrike
490

W antin hoe vele goedshistH
Hem dunct altoes dathew gebrH
Sœ wie so erm es inder moede
Seker hies ernavan goede
W ant tsine en estgoetniet

W aerhijtwan ofwiethew liet
49j

voall

Salomon seitdie wise man

Diesinerijcheitnietdwinger en Gn
Houtin onm ste daer bi

A1datin sijn huyssi
W antsihem alsijn tegen
j00

Die hem te costen plegen
Oec seitm en sœ wie
Dat giften geeftdie
Gerechtesouer al

En#:- elijc lmen sal
j0j

W ant die gifter altoesgereet
Es selden gerechtoft weert
W ant giften den man keren
W t alder duegtende eeren
Die rike vrecke sorgtom brx t

510

Jageenspennincsen heefthinoot
Hetswaere1cmirsche(wertqbecoort

Van vss.512-541 zijn Zleen de eerste ldters van e1k vers
hwaard gebleven.
Ende onrKhtvortsteken

W rake ouerdese giere edle)
Daertalbeulu esmede

j4j Tfolcvan deserwereltwijt
God beterthetsmeerdan tijt
Vav des houerdichs ende vreckes minschep
vrienscap te scouwene
497 hs.on FAJJA

543gaatjein perk.

>bl

ine seltv in gener dingen
Ale/er houerdegec cningen
pkoch oec nae/er v:rkeerden
550

Die houerdege es in godshaet
Die œ tmoedege in gods dienste staet
Sinte peter seitdaer
5jj

In gsijn) epistolen daer
Dathouerdetaldertijt
Desmipscher herteonturijt
Ende onttred dae'
rtoe mede
Alle ruste ende alle vrede

U.B.N # 1636

II, 2315

Die der menxh brirc/ ter erer
En#e ten ewegher lichte
Datsvdrre debeste gichte

So wie sijr (gifteq geuer sal
SaItijtende stede'wachtev oueral
2520

En#e wietsien ende horer
EnA uoersien w elteuorer

W atden persoer betaewt

Soe essijr gifteongeblaewt
En esoec altoosgeen tijt
Van geuen dessekersijt
2325

Nœh uan nemer daertoe mede

*1*wijsman seitin .J
-.stede
Ic hadde lieuer te verliesea dar
Ic scandelœ name var yeman
Senica seitdie gifte ortfaet
2550

V:rcoeptsijr nbeit&/veotaet
Daer omme en sa1de mersche niet

Sijrvrih:j?vercoper u tsgesciet
Onneersaewlijcalsicverstae
W ant & er moetdarc uolger na
550 ontbr.ln heths.

552 misschien staater oetmoedige,de vxrlaatste e is onzeker (gwlekt)
j54 isgedeeltelijk afgesleten
556 cntur#t= ontvr'
fty,van zijn vrijheid berxft''(Mn1W .5, 1588)
2529 hs.Snica

12

lea

255j

2540

2345

Oftghiblijftsijv sculdere
Datv ewelijcscandewere
M 4er sunderlinge suldiwdezz
Batgidesgoetsdœ rsseltvergeter
Datgi dœ r uwer vriert doet
M aer doetv vriertgoet
Desgedind emmdrmere
Dats .i.volmpecte leve
So wie siner vriertdoetv:rstaer
Dattidore he'
w heeft gedaec
En#e dat toertlude ende stille

Dats .j.tekezzda/tiwille
W ed:: hebber alsic v:rstae
D atseithersenica
Die geeften salsiregiften niet
V drm aner wats gesciet
Die gifte salvermaner daer af
Niet die mersche diese gaf
W ie datsine gifte geeft

Dorehem dieewelijcleeft
2555

Hem gedinckes G elike

Bndegod geefthew (hemelrike)
Devss.2557-2375 zijn doorschadelijk reagensgrondig bedorven en op enkele lettersna vrijwelonleesbaar.

l>b

Dat en suldi wreker niet
2375

M4erda/seldisoebeleidgenq
Metgrot:rgetemperthleidenq
Da/tie vrieascap mirgderttwintq
W antalsimindeven beggint)
OftvercoeltgroetenA (smalq
2380 So v:rgeetsijsgegrnealq
2535 sculdere ,yschtlldenaar'' (lk(n15z!.7, 800 en cfr. Lubben-W alther, M nd. Hwtb. i.
v.
schulderj
2548 hs.Du (?)
2349 hs.ende en Ja/
2350 vermanen yymelding maken van''(Mn1W .8,2102)
2556 wat er in het hs. staat is onzin (ik lees belmelij; wordt misschien bedoeld'

helmelike, d.
w .z.door y,effestucatio'', het wegwerpen van een halm, een oudgerm.rechtssymbool,waardoor werd aangeduid dat plechtig afstand werd gedaan van een geschonken

goed (dr.Mnl.
W db. 3,jl s.
v.halmelz
'
âc) en wat betekenen deze verzen dan precies?'
2557 md ditvs.begintin de ed.
-lonckbloeteen nieuw kap.Dateen mensche vergheten
sa1des onrechts datmen âe> doet
2576 getempertheiden ,ygematigdheid,bezadigd'
heid''

Vss. 2380-2389 zijn zv anig geschadigd, dat ze nauwelijks
leubnnrzijn.
25O

Ontsier hem
Paulv.rseil
t @@****@*****#*.
1e den and............

SZ desgellikeq .........
2595

R nica dœt ons verstaen
Van enezzanderen die verbeide
Dattu der anderen ...te leide

(Dit) so waswe1bogietj
@@@v.mirne en mindere Lnietj
Vss.2401-2414 zijn oieesbaarop enkele woorden na.

lvoa

Van te prisene den mensche
241l

2420

11 ..................
P@@***....@**XV1
*C hl
*sp
**
r1
*StO...............Jl
*e heCe
1S ......*......4.........*
1
*ne lt
Nœh lscht..................
Semc
.a sel
.t :.
le wl
.se > ,Z
Dl
-e hern sel............ car
lleeften.........vonder saer

DatdH (onsj cathoen (verstaer)
2429 Die hew ......prijstdlts .i.sot
W n.
nttfolc ............sijr spot
LOf ende ..................moNt
W ert
Ghine*@@**@******@
'@***@@@*

(vnertj lachteren u'
et

De vss.2450-2438 zijn weeronleesbaar.

Van rijcheiden tegewinnm
ende tegebmkene-

ie na rijche/zwiltstaep
2440

EnA l hx den sonder waen
Dats gV e dore reuerencie

1* b

Danderes sine consdende
244j Bat derde ......gœ de f/me

Dev%.2446-24* zijn d*rlijmvlekken bedorven;24j7-24j8
kan men md eige mœite lezen:...var gV e / geO e.
2465 En#ejoseph van arimathia
I7ie rike 5VaS ............
EnA edelalsœ id 1as
17iC XU6 **@*****@***@**

Rijcheitmach mer heblr wale
2470

In dien datmen Ztemnle
Begerte & er an leggd te sere
Als dauid seit die wise here

Ghineseltvherte (ler hen)niet
An die rijchek watsgesciet
247j

N Yh aldes
Die uele comet .........
Baerdie sonder me/bep'nner

Alsonssenicadœ/(lkinnea)
2480

lI,
ex .i.grote .........
Da/ie ......... tr- t leit

Bndealsijr hopext
An selluer) enJe an goude m e/
248j

Tgx ten maœtder merxe rike niet
M aer 1rm diet we1* id
W antsœ himœrgoetsheeft

2490

D at g- de m x,zniet ......rike
M 4erhetmaedep ...ewelike

Die den vrecker hed rijcmpp
Sekerlike hilim hter=

A1haddiin sijr g- oude
249j

HemelenJe erde en sx de
Da:r niet heb* genœ ch

M4er meerhebO/ ...sij/ geue
Die vrvke......niet dw gœt
2900

M4erdr ge dessijtvrœt
Heeft(der) vrH er so get'aen
D+ hihem nieten can (ontlgaep
EV e - elijcblijft
Beide (anj ziele ende an lijf
M> xit(wmt) also esdiezede

D> .i.mensche heeft der rede
2489 hs.luaer (afgekod)

2e a

2505 Dats nietwaer dietwe1 beseeft

M4er dierede (demensceq heeft
V%te gebonder in siner strecke
Also ...ghierichdj/ der vrecke

Endeheeftep in sijr (g- oudeq alsoe
2510 Dathi.........en gwordeq vroe
hisultin uwec dagen

Rijch:j/winner enJe beiager
Dieghelrechtq sizniegod
Also onsdauid maket(vroetq
De vss.251j-2525 zijn onleesbaar.
2525

Baerafen (hebbe quaetq no scade
W antqualijcgewonner god
Batenen anddren scaden moet
H er tulius m aect ons gesVes
Da/ geen dirc meer en eS

Iegen natuere (dat) .i.maz;
Van dezekolom (vss.2554-2j7j) zijn Zleen deeerstewx rden

2rob

van ieder vers bewaard gebleven.
De kolom is vertikaal midden doorgesneden, zodat van vss.

2579-2620 enkeldelaatstewoorden,c.q.de laatste ldterszijn
overgebleven.

Die op corter tijtgroetgewin
Dicke wile bringer in

Baermer nietin mach sijzzslap
Datslantwirnirge ende comerscap
Van .i.corne da/me/ sait
2650

M en .xx.cornem ayt
Ende a1s deer leitinder tas
So steetdanderinden was

Ane comerscap mer z:re wint
Die tgoethaler & ermertvirt
Bnde voerer daer des breke es

Daerwintmer velean sijtsgewes
Tussen vss.2j10 en 2511 ontbreekthd opschrift:Hoemen F#câeJJbesegben JW
2527 metH er tulius isM .Tullius Cicero bedoeld

2628 hs.Mem (?)

2635 breke ,y
gebrek,gemis''

16

2vob

2655

Enea wiser ma/zhortmez;leren
Dattie comar salhanteren

Sijr mard in grotep steder
2640

Die in wetter staer ende in vredec
Baer uele liedep tsamer comer
Daer so moet he'
w dicke vromer
Ende dalsioec scuwer dlant

D,/.i.quaeth:reheeftin sijr hart
2645

Oftdaer dehdre meervdrteertdan
Sine rente gedragen can
Oœ so doetimede gewach

Dm iemerscewe1rijcwdrdec mach
M et l estec ende methincke'
zzmede

Jaintlantdaeresvrede
In beester'gansen e'
nle swijp
2650 Die jonc .........ssende sijr

2655

Sund:rlinge so saldie mar
Sine comerscap legger & eran
Dinc die merer mach
Bnde toenemer nacht ende dach
Bnde niet ane dinc datv:rstaet
Die cortelike tedoer gaet

Aldusheuetdatgijtwet
I.wise philosophe geseit
In sine boeke datic 1as
.

2660 D,/ .i.goetwijsmeestdrwaJ
Nadier da/wiselen

Nadieswijsmeest:rsbeueler
Na die dinc altoos staer
D ie nemm :rm eer m ach vergaen

2670

Duren mach sondpr inde
Desonne onsgod onshere
D ie regneertemm :rm ere

sroa

Van ledicheidev

Ie ledichdj? altoos vliet
W ant& er uele archsaf sciet

2647 van een znw.binke y,vergrijp,misdaad (?)''wordteréén enkele vindplaats vermeld
Mn1W .3,442 (die bdekenis pasthier nietgoed) varr.volgens Jonckbloetzijn queke,
quecie,quicquen ,,klein vee''(MpIW .6,905)
2650 perk.afgesleten
2656 tedoen 1.te nieute (?)
2662 hs.meester
2669 hs.ere

klamoer doetonsbekam

Diewise arbeitsijr lant
267j Sa1gesaetsijp van brode
Bnde hidie arbeitnode

Sa1arm sijr van goede
2680

268j

En#e leuen in ermoeden
Ledich:f/voeralle sake
Can die lieder onduchtiG mA er
Bnde l'lmlrie œ c daer mede
Bnde v:rtragen alle dinge
Bnde mn = die lieder leider
Totalre archeider
Bnde alsihew heeftbekeert
Tersotheitenlegeleert
So vinthiœsion M uer al

W aerbihinietpijnea sa1
26O

En#e dœ tertœ sine onscout
Te wintere esthew te cx t
Te somere esthew te hed
W antsine natuere es theet
Hds te droge oftte nat

Aldusblijftieuer lat
2695

V:rtragetin aller dingen
D ie hew termoeden brivgea

Hetgeetmenich om sijv brx t
Dies hebbea soude clener noet
En dade sine O doruerheit
2700

Jhelwssydrrssone seit
Icgling dœr) enen scker
@1. ...nietwas geackert

En#edxr.i.sotswijrgaert
Die beidewaren qualijc bewaert
2705

W ant daer en ginc nietwt
Dan bramen ende oncmut
Dx z; dachtich in miner mH
Dr traecheitnieten was god

Om da/titrage was enle rœ kelœ s
Salamoer seit de wix here
En mie dev slaep niet sere
2675 Ieskt y,verzadigd''

2682 dinle1.Iede
2688 ocnon y,gelegenheid,reden''
2702 ge4ckert ,ybeploegd,bebouwd'' (Mn1W .1,304 s.v.ckerenj
18
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271j Baer uolchtgerne breke M
Vort seitons senica
Da/tisottelike hew keDie in slape gjorieert
W ant die slaep es d* t
2720

2725

En achtsijaselfsdeea no groà
ktlle sorge endewi
jshek
Sijn te mnlewthew geset
Oecseitde wise mar da/
In ene ander stat
Dathew nie dach & er hiwd
In ledicheider ouerleet
Nœh seitsenica de wise mgp
Die sinep slaep versmadev can
EO e tonder houdep & t hi
*1.leuen heeftseker en#e vri
Beide an sine gesonthede
Ende an sine siele mede

Niemeptesvrisijtsgewes
Die sinev lichnme vrie< es

273j W ant die lichame pleech te sine
@1.swaer bordene ende pine
W antmeest ......begeert
Batter zielea zere deert
baer omme laet ons alsoe helden
2740 Onsep licha> vter welden
M et waken md iawmerhede
Datti onse ziele niet ... verlede
M aerd,/wions so regeren
Da/ wi ewel
ijc regnerer

Van luxurien

274j

an luxuriev sprectaldus
Die wise man > iditu

W ildiderluxurier sija ma
2750

&)doetdie ledicheà van v
En#e nietallene die ledich//
M aer àer wiuep'gemœassmhede

Dietijtentiestedeverstad
2715 breke zie vs.2655

2726 ouerleet ,longebrlzikt) vxrbijging'' (in Mn1W .nid vermeld;we1 de var.ontleet,
Mn1W .5,1148 s.v.ontlidenj

Ila:r tnen luxurie begaet

A1s v l'lmlrie begaet an

So betijtuwerkelep das
W antsiuwes buucs vrieat es

*1.wijsmaz;seitvar luxuriec
2760

2765

Datsies van selk:rnatudren
Batsivlietvan alle ...
Die her sm wer enA vlien
Scudiherso scuutsiv
Volgdibaer so comptsitu
Die hew t:r luxuriep wirnep

Connepse qualijc v:rwinnep
Batsimetarbeidea groot
Baer bieshem arbeitsnx t

Luxuriemaectder merschekeitijf
2770 Beide an ziele endean lijf
Ende siminddrtdaer toe mede
N nme ende borse hets hadr sede

Diedaeriegen setsijr hoede
Himach we1heeter de vroede

gvan bedroefheidenq
cande scade ende ongewin

2775

Can bedgroefjheitbrirgezzin
zslso ...............Out
W ...............lnenichfout

Inlderionchejlq soudemep beiager
2780

2785

Dies ......dorft in ouder dagep
Die ......ionchdj/genoec.
h heeft
Ende @@*@ *@* @@@ @*@ @.@@@.*. leeft
Bnde dan ......heeftvan goede

Hiheeft(dobbelq armoede
Ja die dlxtdan geuerq can
Salnmoe'
r seit die wise mar
Omd// die trage in dat coude

Sijr lantnid eren woude
Sone hadditsompregeer broot

Nœh seitsalnmoer galq bloot
A1s dietrage es.geseter

Endedrincker lsalenlej eten
2758 hs.hi.

2788 eren ,ybeploegen,bebouwen'' (Mn1W .2,690)
20
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So,heeft .........hantgereet

Ondersijn oexselgeleet
2795

Enle mettdr anderetti dan
Bnde daldoethew pine nœ htar

Bnde nœ htar bliud .........
Also keerte'
n#e wept de trage

In sijr beddetoter dage
2805

Oft totisa1gaer eten
Dan can hiolme gzwzten
W attietez;of drirckev sal

Dazdoethew sijc traech:/lal
So dupct hem in siner moet

Dattigrotewijshdj/doet
2810

Datti so
lede
Ende hiachtgrote dwaeshede
Datdie traudgerezz
Ende ......winner met erer

So (durctq hew in harer moet
Dat
wijsendealso vroet
281j

A1s

Diete (berechterqhebber .i.stat

2820

Senicaheeftgescreuer dder
@1.mensche die leuet .1xxx.Qer
In onnutter ledicheit
Soneheefthivoerwaergeseit
.I
.dach daer bipnezzniet geleeft
W ant hi leuezzde dx t heeft geweest
Siner tijtverlorer enJesijzzleuer
Bathew god heeftgegetzer
In dien en suldinietmdrker
D attie m ensche altx s salwerken
M 4er hisalondertusscec mede
Rustep laten die lede

Alsmer tijtheeftenA stede
2850

W antcranc es die mepscede
M 4er bouer alle saker

Vss.2852-2858 zijn zodanig afgeslden,datzeonleesbaarzijn
#eworden op heteerste woord van elk vers na.

ls ghiuan gœde sijtrike
2840

Seldidat beseger wiselike

2812 met eren zie noot lj en dr.vs.2788

3vob

2845

Soe moegdi.i.hebber dan
Cathoer seit de wi% mlzz
Ghebmud uwes gods wr gesciet
@*@****@*x nam e altx s vlid

W athulptrijchejl............
A1sghiarmevan herter sijt
Vss.2849-2881 zijn,metuitzondering van weinige woorden
vrijwelonleesbglr.

W attimetter (scattej maker sal
N œhtan selne verterep

Die hew nietgauev .ij.perev
2885

Aldrl bliuettp etverlorer hier

Alleen de eerste wxrden w'
m vss. 2887-2929 zijn bewaard

4rb

gebleven,aangezien dekolom vertikaalismidden doorgesneden.

Ook dezekolom isaan de linkerzijdevx rmeerdan de helft
lsnoeid.Van vss.2951-2972 zijn derhalve alleen de lrtste
wx rden overgebleven.
2975

2980

M 4erwildivorwdergexit
Volgen quade gierichefl
A1 haddi eerterike na v geuovh
flhine soutniet hebbev genoech
ïknergisoutbegerer naere
Bnde Ztoos hebbea ornere

Dierijchej/leitnietin tgoet
M aer si leit in rikep'm,wf

Diescaten maH geer rijchede
Therte en sirike mede
2985

Denrikerhorerwijgewager
Men salarmœde bliddijc dragen
A nica seit de vroede
W aer es blide ermoede
Batdadrgeen armoede en es

2* 0 W antsijtsekereX egewes
So waer blixap es dat & er
Drœfhej/en esno vaer
H ine esniet arm die luttelheeft

2884 niet....#.peren y,niethetgeringste,nietshoegenaamd''
2976 1 .giercheit
2989 hs.ende el

22
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2995

5000

M 4er die uele lgdrtermeli
jc leeft
Baer om seldiin aller dinge/;
V seluea wiselec dwinger
Datghiin gœ d:r voeger
V seluer lad genœ gen
W antwi'
ehew gœoster car

W ertveeVqen .i.rijcman
W ant dier genoecht datti heeft

Datsderijcstedieleeft
En#:wien nietgenuechttsijr
Hem steetewelijcarme tsine
300j

Senica seitonsvor waer

In siere episteler daer
Dattiheeftgçoten noot
Die versmaden can groet gx t
Ende lieuerheeftmilthej/

3010 Dan altegroter rijcheit
Te uele hebber en#e begerer
M oetden mensche altoes derep

W anta1stcorev es< er ghemickle)
Optfeltwastte dicke
> bedm ctdee/;dander soe

Datsdelieden sijr onvroe
U.B.N # 2210
j5j

Nœh seitpatllzzl albloot
Bat datgeloue es doot
B aer geen dogd en volgetna
M >r tgelx e alsic versta

Bat(weqlhoutsijr gebode
540

Dats leuende uœ r gode
W iselen in alle'
n steder
M e/ st:rken gelx e beden

En#e (tqwiuelen niet.j.Ver
Van datwibidden daer

God seeltdx/;dessijtvroet
2998 hs.twœmaal Iaet

2999 hem Iecosten y,tevrd en zijn''

3003 hs.wien ontbr.

3015 bouen ghemicie,,boven de juistemaat''(Mn1W .2,1358)
j38 gaatje in perk.
542 hs.;afgesleten

1'Oa1

Jaopdr diebedeesgoet
M aertwiuelen wi daer an
So slechten widen water dan

Datuodrder wijntaltogoqsvliet
Bnde stille en czn gestaer niet

jj0 Een m>r die var .ij.willer es
Esongestadesijtsgewes
EV e en weet ter welker lier
God en hortniet gerne diep
Ons heFe sprectuopr waer
Indie ewangelie daer
Hebdivastgeloue in v

(EIW:) segttoten berger nv
Dalsiindler) zee gaer staer
j6j

Dattionsontfarmen sa1

1>a1l

Vaa bat hoper ende ...

ope can mA er mede
*@@@**enle sine liefheide
@@@@**bediet een verbeiden
V an tœ nem ender zalicheider
Die em m:r tœ com en m oet

Alsons.i.wijsmaa nuketvrxt
Algeloeftmen we1 int geunech
j75
* **@@ *@* *** @@** @@@ ***

(A1qs gi...gode àoetv gebede
j80

j85

So suldihopen > er al
Dat ...v bede horer sal
Bnde hem betrouwer vandier
Da/v bede salghesdo
Alsiœ c sa1sekerlike
Op dattie bede es orberlike
W ie datin oetmoede leeft
Ende gene hoeft sonde en heeft
W etdatgod hew niet ontsegt
Op datorbor daer ane legt
EnA desen wed grx tno clene

j48 (#) afgeslden,kan xk ewezen
j77 hxkjevan '
tperk.afgescheurd
24

lrobl

N iemen dan god allene
590

59j

Baerowme so selen wij
Opdaldie bede behorlec sij
Ouer goethouden al
Da/god geefttnde geuer sa1
W ant hi es onse vaddr
EnJe weetonse orbor: algader

So wie sijr hopec an hew set

600

Hi we< seker daermet
Bescermtverloestende behoet
ElW e uaa aller
' arge behoet
Dauid seit die wise mar

Dievan hopewe1(sprekencar)
Hdre sprect hi ic hope ......

Vss.609-615 en hetopschrifttussen vss.615 en 614 zijn
dx rlijmvlekken onlœsbnargeworden.

lrobll

Aritate sican we1maker
G odsm iane voeralle saker
E1W e ......dogeten esvolmau
IYder caritate ............

W anthetleitcleine bate
An werc sonddr clritate
620

Caritate alsid vdrsinne
Es @@@ongeueinsde mirne
Beide te gV e enter mensche

Dits.j.minnevar groten wezv be

62j

650

65j

W et dr oec caritate
Niet en sœ ct ha:r bate
M aer alle m ensce m ere
En#e oueralgods ere
Caritate mere no m in
En soœ tnergepslw ergewip
W antsine can nietdoer
Yemene om weder doer
Maerwtongeueinsder sinne
Strikd ouer al V er mirne

Ons screef Sinte petrus
In eerre sine episteler aldzzl
Batcaritate wel
'car decker
More gode der sonden vleckep
Als oftiser en woude alsoe
Hebtcaritate in diende doe

lr al

640

So wattu doer wils dan

Hetsprectaldus .j.helich mar

Gj

In caritate leit slllke bate
W antgod selue eskaritate
EnJe wie in cxritate staet
W d dat hi in gode gaet
Bnde god wederin hew woert

A1shi(comt) in sijp verdriet
(God en szne horer nietj
6jj

*@****@*@@@@*@@O creuer
****@@@*******@****@@

En selep nietb
'ehoeuœh sijr
Nœh seitdese here fijn
Dattie ar> versteken
Seler nœ h dogen var breker
Hierop dateerterike
Ochte inderheller ewelike

Jhelz/s sydrx seitalblxt
66j

670

Breket den armev v brM
En#e leitin v huus de gene
Die herbergehebber gene
Den naecter dectsine lede
Den l droefden troostmede
D zie salv dinc sonder wzen
In gçaen vorspoede staep
H ier en#e in hem elrike
Dat duren sa1ewelike

Da/seitons .j.heilich ma.
,z
Die salich wiltweser daa

Breketden arlner sijrbr*
67j

680

God hulpthew wternoot
Dœ z;xps wr opgestaer
Bnde inder wege quaw gepep;
An sine iongere daer sispraker
Vt:r scrifturen vele sA er
Die hew xps& erontbant
En heb* r sine nietl kl/t

ln alsijr dœ/ endein sijr spreker
Boen sihem brx tsagen breker
H ebbea sine te haatbekint

658 versteken ,ywegzenden,afwijzend bejegenen'' (Mn1W .9,38)
671 hs.Dattu den hemel ewelike
674 hs.Breient

26

68j

Nu mdrctdan ende Mersint
Hoese god ltint inder nx t

Die den ermen brœd sij/ broot
Nœh vander nnlmoesen
ende .watlone daer af comt

690

Ele redene vintmen bescreuer
Baer omme datmen >1geuer
Aelmoesene blidelike

700

W antgod die iementezihoept
l!n laetgee/;............
EIW: om ene aelmoesene
So behouder wigode allene
&)warneergiaelmoeser geeft

1Wbll

ln gœnshantdiebreke(heeftq
So settise gode inde hant
A1shionsselue doetbecaz;t
Datgiden alder minstep doet
70j

Datdxdimidessijtvroet
Nfvh spvd onse here dat
Gaddrt inden hemeluwer scat
Daer en mllen tegene dager
M otteno NPSe

710

71j

Seker dats we1waer
In selkerhantleitidaer
Baer en mach diefno zuaethere
Den scatminderen no merea
W ater uier no mesual
A1sons mage en#e vrierde al
Begm er ende hebber onwert

Soblijftdescatonu:rteert
720

Die vindite staden & er
Daeren entgene iaer
Selke lereres onsverbieden
Te geuen den quaden liedex
A1sspeelliede ende eraude
Kintsche wiue ende ribaude

Maer .j.wijsmazzdoe/ons bekapt
701 breke gebrek,gemis''
714 uier 1.vier ,,
vuuF'

2eal

725
72j

730
730

735
735

Wies
niet
en
vant
W iesname
nameis
icni
ete
n va
pt
Die
na
Die gode
godewile
willevollegen
vollegep na
Sie
datts
sine
gaee
Si
e da
ine caritate
caritate N
Beide
op
goede
ende
Beide o
p gœ
de e
nJe op
op quade
quade
Want
god
met
siere
genaden
W ant god met sidre ge
nader
Doet
sonne
spade
Doetsine
sine s
onnevroech
vr/ech ende
ende s
pade
op
quade
Schinen
op go
goede
Schiner op
ede ende
enle op Quade
Wet
dat di
die
W
etdat
e mmensche
enschealsoe
alsoesal
sal
Sine
aelmaesen
Sine ae
lmoesep geuen
geueral
al
goede
Beide
quade
Beide qua
de ende
ende goe
de

arme
ar
meontf
ontfaarmechede
rmechede
rike
r
ike
hem meldelike
So
So geeft
geeft . . . hew
meldelike
Ende
es
v gœ
goettclene
EnA e
sv
dene geacht
geacht
745
So
geeft
hem
na
v ma
macht
74j So geefthem na v
cht
Als
goede
A1sdie
die goe
detobias
tobias
Sinen
Si
nensone
soneleerde
leerdealsic
alsiclas
1as
lode
l
udenonostille
stille
goeden
go
edezzwille
wille
sekerlike
750
s
ekerlike
7j0
Ghi
hemelrike
hemelrike
Ghihebt
hebt
So
gadren
So suldi
suldiga
dren enen
enenscat
scat
Des
Desghi
ghihebben
hebbenselt
seltto
tebat
bat
die
dash
sal
di
e da
ch s
alccomen
omer
Dattgod
god den
doemen
755
7jj
Da
den mensche
menschesat
saldo
emer
Want
verlossen
W
antaelmoesen
aelm oeser vd
rlossec can
can
Vann sonden
den
man
Va
sondezzde
'
n ma
n
Ende
sine
laet
de ziele
En#e s
ine l
aetde
ziele niet
niet
Ter
Terhellen
hellen comen
comenmoats
w atsgesciet
gesciet
760
Aelmoesene
voerr wae
waer'
76O
Aelmoesene voe
r gheseit
gheseit
Es
Eseen
eendie
diebeste
bestesekerheit
sekerheit
Te c
comen
voer
gods oge
ogen
Te
omer vo
ergods
r
Als
A1salle
alleserifturen
scrifmren ttogen
ogen
Die
men met
Die beden
l den die
die mec
methaesten
haester doet
doet
765
Ende
met aelmoesen
7
6j Bn
demd
aelmoesensifts
sijtsvroet
vroe/

770
770

Es beter
menichf
oude
Es
beter meni
chfoude
Dan
van
goude
Danscat
scatva
n finen
finen go
ude
daniel
drome
Doen
Boen dan
ieliin
n dr
ome scoude
scoude
Dat
Datnabugodonosers
nabugodonoserstike
rike soude
soude
Gheuelt
werden
ende
gedestruert
Ghm eltwe
rden e
nde ge
des% ert

765 Ks. des s jts vroet (?)

28

2r°a11
2f0al1

2r°bi
2r
obl

Es hi toter coninc gekeert
Ende heefthew den droew ontborder
Doer sprac hiten seluer stonden
Herconinc om dese sake
77j

En sijtnietz:retorgemake
A1es god op v vdrbolgen
W ildiminen raet uolger
God sa1v we1v:rtroester
Enle wtuwer anxte verloeste'
r

780

(Gheeftq den armev meldelike

Vss.786-792 door schadelijk reagenszodanig bedorven dat
zeonleesbaarzijn.

79j

800

Diese wtgoderhertes doet
God ons here inde woestine
Voedde mids d:rgracien sine
*V.m.volx ofte meer
M et .v.broden
twee
Nochtan bleuer ou:rdaer
Vele crume oudr waer
Daer biseler wionsnik
etontsiep
Datons goetsalminddren van dien

W antgod diealle dinc (gheeft)
Ende alle dinc gemaectheeft
Sa1 ons vele meer geuer
80j

Na tlijf dewich leuer
Ghi m oget we1 gelouezz des

Da/god nietondanckelijces
W artwaerhiondarckelijcyet
Sone waerhiuolmaectniet
810

W antind:rondapckelijchdj/
Grootgebrec ende scande leit
M er heeftmenich huusgescout

Baerrijcheitwasmenichfout
81j

2'bIl

Ende geers gods ghebrac
TlaeralsnAer den siner ontrac
Die aelmoeser endk
e mers miste
Ghinc huus ende hof te qiste
Entie stedewertwoestmetaller
Ditheeftmec dicke sier geuallec

777 hs.de g is gevlekt
811 hs.gebrect
817 le :ZZJJ/, yyverloren'

2V0al

820 Ghelijc dataelmoesea der M zi
lnden hemel setter can
Alsx dœ tintd- ige uier
Die sine aelmoesen geeftKier
èioch naeer vanderaehnoesenen

(oertj >'suldiweten
82j

Jhelws sydracssonebescrijft
@@@**@@**@@*@@@verdrijft
85j

840

84j

850

8jj

2W all

stonder
Aelmoexn die sonder
N iemeatversmader en seldi
Omda/tiarm ende v:- /rper si
Salamoer xitde vrœ de
EerdtgV e van uwev goede
EV e ghiselt sonder waen
W oeker daer af ontfaep
N< h seitde Klue h:re
Hi persemtop gode seere
Die ontfarmenesse ten armex hœft

W apthijtmenichfxtwedergeeft
Nœh seitdiehere (a1)blxt
Hetes1ofendeere (grqxt
Diehantbieder alsoe (houqde
Hem dieverdrinckev soudle)
Den v:rdoolden tewegehulplenj
Den hongerev den hongerstellpen)
Van dien gœde sijtgewes

2*N

Datonsselfsproper es
Ende niet van vremder goede
M et eniger willeger mœ de
N ietom ere no om 1of
Derwaelttontfane & er of
Ons here dœ t ons bœart
> watgeeftv rœhte ha<

822 uier1.vier,,vuur''(dr.vs.716)
824 gaatjein perk.
845 persemt yyneemt woekerwinst'', overdrachtelijk giruikt van de vruchten der goede
werken,diemen van GV mag verwachten (Mn1W .6,295)
846-850 perk.sterk afgolden
851 1
u. bonoeid

30

860 En sa1v (slinkej wden

86j

Condi geeft dat ......
W ie selen ons aelmoes......
DiC YC1le datwi **@@****@
Bnde onse kind............
Datsinaonsgeller ......

Vss.868-872zijn zA ig afgoleten,datzetotaalonleesbaar
zijn geworden.
A1Mx v god woude geonnen
IYCM) @**@***@@*@***@*@*

2v*bll

Dan gijtener anderen ...
880

N ietverstaet datic mene
Dattie merxhe algemene

Sijp goethenen geuen sa1
Maermetbescheildeqoueral
88j

890

Alsœ dr ter siner liue
Sinep nx tdorfte mach bliuer
EV e niet en doge van '
breker
Dits der lererer spreker
God late ons ...corte leuer
Onse aelmœ sener ......
In onsheren xpsname

RIIKSARCHIEF
St.-pietersabdl Reeks1,nr.461
W at hemlieden tœ behœ rt die vonnesse

155W a

wijsen zullen

II,5j01

Ieghene die daertx zijn ghesedt
datzyzitten jnden stoelderwd
endevonnesse wijsen daer
weedt datharen stad eszwaer

5j0j

daermen hœrelijfende gœt
wijsen ende ontwijsen moet
daermer also scoene vœ ren seyt
de lueghene als de waerheyt

885gaatje in perk.

890 regel horizontul midden doorgesneden

51

3510

wantzijzitten tedieresteden
jnden stoeldergherechticheden
vangoodsweghen zekerzijt
zo zijn zijdan vermalendijt
endegh- ijstmetten vingheronsheerer
die daer vutgherechticheyt keeren

wisteeen scepenewathijware
hijzoudealtoesbeue'
n van vare
zo wanneerhijzitten ghinghe
te'
n hx rdeelejntghedinghe
dan soudijtrecken voor oeghen
3520

toordeeldatgod onse heere za1toghe'
r

ten,joncxsten daghedaerhijal
duecht ende archeytdoowmen za1
zeuene'duechden principale
hoerthem toe weetic wale
5525

die daertoezijn ghesedt
datzijzitte'
n in den stoelderwet
dienejcvwillezegghen viere
nu hoertjcseghse hu sciere
Deerstepointeswijsheyt

5j50

dander es gherechticheyt
datderde es verbeydicheyt
dat vierde es goods vreese m ede
ende daer to'
e ghestadichede*

3559

wijsheytmoethem hoeren toe
zonderlinghee'
nde jcsegghev hoe
diezaken zijn menegherande
die hem daghelicx com en voor harde
ende diese alsalbescheeden

hijmoethebben velewijsheden
salemoen dus bescreuen heeft

5540 heerghijvvonnessevutgheeft
ztzldijv wijselicvoordinken

135vob

ende t'
wintvter waerheytwinken
wantdaermen dewaerheytvliet
zeker daer en es god niet

3521hs.daer1# za1

3j51 verbeydicheyt y,geduld''

3552 eerststond ervreeze,maardekopiistheeftgewijzigd > vreese

* dit vers,ontbr.in de overige hss.: de kopiistheeft verbeydicheyt (elders:verbeidenhede,verbeidechede,verbedenthedej laten rijmen op wipheyt:gerechticheytçn kwam toeq
een rijm tekort;door tussenvoeging van ditvers heefthijdan de fouthersteld.

52

3545

3jj0

maer die duuelspeelter mede
wantgo'
d eszelue waerhede
Een philosophe die seyt
zo waer datgherechticheyt
#hebrect also,groet a1s yet
daeren nesvulm aedheytniet

gherechticheytjn haerheuet
datzo elken tsinegheuet
ende niemene en wilt hoenen
noch oec ghemeenscap toenen
3555

endezowieandersdoetweetda/hij
nietgherechtich maervalsch zij
Scepene'die'hem hueren laedt
oi
wme datgherechticheytnietvoorten gad

3560

mesdoetvelemeerdeszijtvroet
dan hij/die symornie doet
ofhaervonnesse daer owme scoursen

datzijgoetdaervteporssen
zijn'
vermalendijteewelike
endeghewijstvuthemelrijke
3565 watverdienthi
jsechtmijdan
die quaetvonnesse wijstden man

5570

ende goods vonnesse vercoepen
ende datcontrarie doen loepen
ende die waerheytwederstaen daer
diegod zelue esouerwaer

alstulyusdiewijseman
jn zinen boucwe1spreken can
ende dauid ende andre heeren
die van dese'
n dinghen leeren

aladdejmenschealdie'weldaet
daer aldie weerelt mede omme gaet

endewarehijongherechtich yet
3580

aldie weldaeten holpe hem niet
wantgherechticheytes een licht
daer hemelrike op esghesticht
ende alle duechtende eere mede

maerghijdiedaerzijtjn diestede
des hoordeels daghelike

peinstdatghijzekerlike
3585

te dien hoordeele zult cowmen

5557 hueren ,,omkopen''(Mn1W .5,742)
3571 tulyus M .Tdlius Cicero

134, a

daergod zelue za1 doowmen

ende naer zijne gherechticheyt al
gœ tende Quaet loener zal
daerghy v hoordeelzultontfaen

5990

na datghijhierhebtghedaen
daer spreke'
n smeeken nœ h mieden
twinten zullen moghen dieden
Oftes datmen gheen vonnesse
verhaesten en zal
E zulker stad pleechtmen te gheuer
vonnesse naer trechtbexreuen

5j9j jn loeyeendein andren boucken
daermentrœhtjn moetzouken
ende te zulker stad hebbic vernomen

wijstmentnaerdatsijtonthouder conen
tezulkerstad wijstmentdieszijtvrxt
3600 aadadtden wijsere dinkd god
huteharen hxfdesijtsghewes
dat een anxelic dinc es
dathem die lieden onderwinden
loeye of rechten te vindene

560j diejn scriftuerer zijn blint

ende van rechten weten twint
want de ghene die weten wale
loeye decrete ende decretale

bijbelen endepropheten
3610

philosophen endepoeten

twijfelen jn vele dinghen
hoesijse te rechte ghebringhen
hoe zal dan moghen sechtmi
j dan
trœ htgheweten ee'
n leec m an
361j

daero'
mme zalmen jn diewaerhede
vonness'
ewijsen metverbeydicheden
ende metgoeder deliberacien
zo dathem god metsieregracien
vertoeghen wille datbeste dan

3620

daerzijmueghen twifelen an
Een philosophe maectons ghewes

datheteen wijswijsere es
5591 mieden ,,omkopen''(id.a1s3557 bueren;Mn1W .4,1j80)
34

134,b

die de dinc cortverstaen heeft

ende traghelikezijn vonnesse gheeft
3625

men zalscuwen zonderlinghe

jnde vonnessen twee dinghen
datshaesticheytende gramhede
zo waer dese twee houden stede

daereystzorghelijc zonderwaen
of datrechtevoortza1gae'
n

Datmen jn devonnessen gode
ontsien zal

IN vonnessenzalmenzeere
#ode ontsien onsen heere

wanthijallewaerheytkent
565j

hem en esverborghen twint
die salemoen die seyt
#ods vreese esbeghintselderwaerheyt
zo kenlike dateswaer

heten wasnoyntwijshltdaer
#o'
dsvreese niet en es
5640

alledincsijtzekerdes
diemen buten gods vreesen doet
diemoeten vallen ondervx t
die scalke rade cornen vinden
e'
nde die met loesheden binden

5645

die heeten die vroede nv

maerzijzijn valsch datserhic
aldusnezuldijdoowmen niet
watterv oec na gheschiet
3650

dinc die v niettoe ne hoert
ghine sullet nietdoowm en voort

jeghen redene ende jeghen r<ht
hijne zultnietdoozrmen echt
zonder groete'voorsienichede
365j

ghijne zultnietdoowmen mede
jn gramschepen aestelike
noch doowmen oec diere gheli
jke
zonder die vreese ons heeren

ghijzultv oecdaertoekeeren
datghijgheen vonnesse ne sultgheuer
3625 de boven de regel ingevoegd
5655 aestelike 1.haestelike

154v*a

3660

ghijne zijter toe verdreuen
datghijtsculdich tedoene zijt
metten rechtetelkertijt
die anderszijn vonnesse gheeft
weedtdathijjn cmnken pointe leeft
366j ende datgod van hemelri
jke
hem zaldoowmen zwaerlike
*

Hoewelhetnietin de bedoeling ligtde plaatsvan de fragmenten in de

tekstoverlevering nauwkeurig te bepalen, wil ik deze bijdrage niet
besluiten zonder aandachtte schenken aan de significante varianten die

zijvertonen12.EenvluchtigevergelijkingmetdegegevensdieJonckbloet
heeft m eegedeeld, wi
jstuitdatU.B.2210 herhaaldelijk verwantschap
vertoontm ethethandschriftdatbewaard wordtin deK.B.te 's-Gravenhage ondersignatuur75 F 19 en datdoorhem w ordtaangeduid m etde

letter C 13.Ditiso.m.hetgevalop de volgende plaatsen :1,j36 doget

(deandere/pJJ,bebben werc);j77gthlebedeHR (bedeLST) j80
betrouwenHR (ghetrouwen LST);j92ouergoethouden (ouergoet
dathoudenHRST,danhoudenL) 686hoesegodL (hoedatsego'
d
HRS
n
ome
T)
(;711selker,sulker T (seker LR,sekere HS);715 minderen
elren.
$'(minderen nemmermereHLRT) 714mesual(deandere
bss.bebben ongheual) 725 kintschetn) wiue (k.lieden C),naast
riesschen wiven H ,riesen wiuen LST,vriezen R ;724 doetonsbekant.
î'

(hetvnw.ontbr.HLT);764haesten (eldersvasten,vastene);778we1
(sekerS,sekerlecHLT) 799velecrumetn)R (reliefs.xij.coerueLT
verliefsetc.S,twalefcoruereliefsH) 805alledincgthlemaect(alles
dincs,allesdinghenmachtHLRT,vanallenmacht5') 8jjmet(inde
anderebss.uut,vte) 8j9gthleeft(eldersdoet) 861condi(elders
oftghicoent).SomsechterwijkthetfragmentvapC afensluithetaan
bij de lezing van de andere handschriften '
die de uitgevertotzijn beschikkinghad jjjdaer(claerCR) 634petrus(paulusC);681niet
bekant (zaen bekantC);684 te hantbekint (saen bekintC);690
blidelike (mildelike C) 745 gthleeft (deeltC) 766 menichfoude
12Voor een grondigestudie van hetvariantenapparaatis in deze bijdrage geen plaats.
Ik meen,daterredenen genoeg zijn om ereen afzonderlijk opstelaan te wijden.

13In hetgeen voly worden de siglen gebmikt die Jonckbloet heeft geïntroduceerd
p.XL e.
v.van zi
jn lnleiding.Cfr.ook Bouwstojjen,art.572.Metde letter T heb ik hd
teksthandschrift aangeduid dat aan Jonckblods editie ten grondslag ligt (Den Haag,
K.
B.76 E j).

(velesekerlikeC).Inbijnaaldiegevallenmagdelezing van C a1seen

innovatie van de kopiistworden beschouwd.Een enkele m aal vertoont

U .B. 2210 een variant die in geen van de andere bronnen voorkomt:

jj2 lien (elderstien);j71toenemender(elderstoecomender);j98
behoet(weleen schrijffout,veroorzaaktdoorhetlaatstewoordvan het
volgende vers;de szcldr: bss.bebben geuoedt) 651 weder doen
(blfjkbaar alweer een scbrfjjjout elders weder loen) 6j2 comt
(elders roept) 761 beste (elders meeste).Tenslotte verwisselthet
GentsefragmentsamenmetR (Brussel,K.B.11182)deplaatsvan de
vss.j90-j91en vervangthetwoordorberlec(varr.orbore,oirbaerlec)
door beborlec)datin geen enkelanderhandschriftwordtaangetroffen.
H et korte fragm ent U .B. 1617 staat in de traditie van de handschrif-

ten-î(Gent,U.B.942)enH (DenHaag,K.B.75Jj9),waarmeehet
o'
p veelpl
aatsen overeenkomt:I1,41j laet (late) ons also'
e minnen
(laet,lateonshem alsoe m.CRT,laten 0nSalsoe L) 43jalsiJ
'n
geuoech (eldersnasijngeuoech) 442enhoutR (a1houdtCT,houdt
L) 474in scanden (alsoein scanden LRT,in sogroterblamen C);
496 rijcheit(eldersvrecheit),alvaltermeestalnu eensovereenkomst
m et H en dan w eer m et .
î'te constateren 4j0 onwerdich CH LRT

(onwaerti);464 onnuttte)LS (onnuttelecCHRT) 467 seitons.
î
(seitdusCHLR)seitT);480cannen,canhem gthlenesen
'CLRST (het
vnw.ontbr.H);j42onrecht.$'(eldersa1,alleonrecht);j45ouerdese
gthlierechedeCHL (oueralleghierechedeR,OtlefghierechedeST)
jj3seitSR (hiseitCHLT).Innovatiesvandekopiistzijn 402saken
(weleen verscbrlving betr(m vereistbaten);476 ongeual (elders
o'
nghemac);j0'
2'geeft (eldersscuwet,scoutL);jj2 dienste (elders
gracie).Merkwaardig is nog dat het fragment eenmaalovereenkomt
metC :4j4daerbi(eldersendevri)endatvs.jjjhouerde(deandere
bss.bebben die hoeuerdeghe) de emendatie bevestigt doorVerdam
voorgesteld M nl.W db.j,1588.

U.B.1656schijntweernauw verwantmetC.Ditzou danmijn stelling
kunne'
n staven,datditfragm entm etU .B.2210 vroegerdeelzou hebben
uitgem aaktvan een en hetzelfde handschrift14.Ik noteerde,zonder naar
volledigheid te streve'
n :II,2514bri
nctRST (bringhenH,brengenL);
2545 datt
oent(eldersdathem toent,toecht#);2549diegthleeft(die

gheueS,diegheuer,gheuereHLRT);2576metgrotergetempertheiden
T (metgoederLRS,ouermitsgoederH);2578 minderen (elderste
minderen);2424dit'
doet(eldersdatseluedoet);2440endebehouden
14 Zie boven, noot 11.

(ende
ende
L) ;
; 2
2471
(elders
(endedie
diebbehouden
ehoudenHRST,
HRST,e
ndedie
diehhouden
oudenL)
471begherte
begherte(
elders
harts)
;
2496
maer
meer
hebben
(meer
hebben
HLRT,
meer
S)
;
2628
herte),2496maermeerhebben (meerhebben HLRT,meerS) 2628
HRT)
;
mayt
(elders
wader
mayt)
;
2632
halen
LS
(haelt
m ayt (elders weder mayt); 2652 halen LS (hael
t HRT); 2653
26j5
me(e)
ren
(dien
HRT, ghedijen L
;
S
is
corrupt)
;
2659
basks
(elders
L
.
$
i
s
c
o
p
'
z
/
/
/
l
;
2
6
5
9
b
o
e
k
e
(
e
l
ders
metelren (dien HRT,ghedijen
boec)
;
lidw
.
ontbr
.
i
n
de
andere
hss
.)
;
2697
2671
die
ledicheit
(hat
l
i
d
w.
o
nt
b
r
.
i
n
d
e
a
nde
r
e
boec);2671dieledicheit(het
hss.) 2697
menich
L (die
meneghe
HRST)
2706
me
nich L
(dieme
negheHRS
T); 2
706bramen
bramenende
endeoncruut
oncruut(bramen
(bramen
distelen
oncruut
HT,T,distelen
L, b
brew
distelen
distelen eende
nde o
ncruutH
distelen ende
endeoncruut
oncruutL,
rem di
stelen eende
nde
oncruut
R, br
bramen
. e
ende
cruut
S)
;
2728
slaep
(elders
lichaem,
onc
ruut R,
amen dd.
nde cruut#),2728 slaep (elders lichaem,
lichame)
houden
houden)
2751
lichame); 2729
2729tonder
tonderh
ouden (elders
(elderswel
we1tonder
tonderh
ouden);;2
7j1die
die
luxurie
H
(die
luxurie
tijt
(ende
tijt
HLT,
ende
die
tiden
SR)
;
2752
tijt(endetijtHLT,endedietiden SR) 2752luxurieH (dieluxurie
LRST)
; 2
2768
arbeits
S-(
(arbeidens
HLRT) ;;2
2811
LRS
T);
768 a
rbeitsnfoot
oot.
$
arbeidensnoet
noetHLRT)
811dot
datdie
die
.)
;
2847
hulpt
rijcheit
trauelgeren,
tauerneren
C
(elders
dot
die
vrome
tr
trauelgeren,tauernerenC (eldersdatdievrometr.);2847hulptrijcheit
Sî(huipt
in
riken
moat
den
moat
.
(hulptvvrijcheit
rijcheitHLRT)
HLRT); '2982
2982 i
nr
iken mo
et(in
(inHLRT,
denriken
riken mo
et
HLST,
inden
meet
R)
;
2985
den
riken
(den
wisen
die
wijse
HLST,inden moetR) 298j den rike'
n (den wisen HLRT,diewijse
R) ; 3007
heeren
3000
verborgen
heerenS)
.
î); 3
000v
er/rgen(ghebo'ren
(gheborenHLST,
HLST,gheheiten
gheheiten R)
3007foot
noot
(b%kbaar een schrij f fout ; hat rijm vereist moat) . Toch wijkt de lazing
(bllkbaareenJcâF#//oz/l;betr(m vereistmoet).Tochwijktdelezing
van
U .B
. 1
1636
oppverschillende
van U.
B.
636o
verschillendeplaatsen
plaatsenofafvan
vanCCenensluit
sluitzij
zijaan
aanbij
bijde
de
lazing
van
een
of
meer
andere
handschriften
die
Jonckbloet
heel
t
gel
ezing va
n
he
ef
t
aeerandere handschriften dieJonckbloetC) #e235e6endofv newelijc
bruikt
vnw.
scande
were
(hat
b'
ruikt: 2336 dot
ntbr..in
atv ewelijcs
candewe
re(
hetv
nw.oontbr
1f1C) ; 2337
2557
;
2470
in
dien
dot
men
altema?e
(datmen
fiat
altemale
maer
(ende
C)
maer(endeC);2470in dien datmen altemale (datmennietaltemale
2482 ende (oft LC) ; 2644
C) ; 2477
mett(wt,
CHLRT, me
made
C)
2477me
(wt,vte
vteCSARF,
deS)
.
î); 2
482ende (oftAC)
2644
ggt
(h)
edrag
(h)
en
(verdraghen
C)
;
2692
theet
weec
hledragthlen (verdraghen C);2692 theet(te
(te we
ecC)
C);;2712
2712trage
trage
ende
e
nderoekeloes
roekeloes(trage
(tragewas
wasaltoes
altoesC)
C); 2750
27j0gemeensamhede
gemeensamhede(oneersaem(oneersaemhede
C)
;
2766
verwinnen
(ontwennen
C)
;
menschede
hedeC);2766verwinnen (ontwennen C);2830
2850me
nschede(mensche(menschelichede
CH) ; 2
2883
lichedeCH)
885nochtan
nochtanseine
selneverteren
verteren(bet
(hetselen
selendie
dieghene
gheneverteren
verteren
C, nochtan
v..H)
H) ..Nu
men oak
C,
nochtansellen
sellen sulc
sulc v
N uenn
en don
dan noteert
noteert men
ookeen
eenvariant
variant
die
in
geen
van
: 2322
toe (elders
dh
ieeui
nn)ge
e
ad
nd
bronnen voorkomt
voorkom t:
g
e
2n54va
8nseide
tde(eandere
l
eresre bronnen
2322 gif
gift
(elders
gheuen) ; 2348 seit (elders s
sprect)
?)) ((
elders
verdriet)
prect);;2524
2j24quaet
quaet((?
eldersv
erdriet);
menichfoudighen
2654
toenemen
CLRT,
beteren
2
6j4 t
oenemen(rnenichfouden
(menichfouden CL
RT,me
nichfoudighen H,
H,b
eteren
S)
;
2674
wise
(elders
to
tide)
;
2682
dings
(wel
een
schrzjff
out
; b
hat
.
î) 2674wise (elderstetide);2682dinge (weleE/7'
iscbrfjjjout;
et
rijm
vereist
lade)
;
2686
sotheit
(elders
traecheit,
traecheiden)
;
2702
rfw vereistlede);2686 sotheit (elderstraecheit,traecheiden);2702
geackert
bebouwd"
geackert„beploegd,
,,beploegd,b
ebouwd''(elders
(elders wacker)
wacker); 2705
2705 ginc
ginc(elders
(c/JerJ
wies) ; 2726 ouerleet (ontleet CHLRT, ontgleet S) ; 2714 iammerhede
wies) 2726ouerleet(ontleetCHLRT,ontgleetî);2714iammerhede
(elders
arbeide)
; 2882
(
eldersa
rbeide);
2882maken
maken (elders
(eldersdoen)
doen)..
De
wordt
ingenomen
Deplaats
plaatsdie
die in
in de
detekstoverlevering
tekstoverlevering wor
dt ing
enomen door
doorhat
het
fragment
dot
berust
in
bet
Rijksarchief
to
Gent
(St
.-Pietersabdij
Reeks
fragmentdatberustinhetRijksarchiefteGent(St.-pietersabdijReeksI,1,
nr
.4
461),
moeilijker
to
Een
nr.
61),is
ismo
eilijkert
ebbepalen
epalen..Ee
n ogenblik
ogenblikheb
hebikikgedacht
gedachtdot
datdit
dit
fragment
f
ragmentzou
zoukunnen
kulmenzijn
zijngekopieerd
gekopieerduit
uitde
deDelftse
Delftsedruk
drulcvan
van1489,
1489,
moor
die
don
e da
n wear
weer
ma
ardaarvoor
daarvoorvertoont
vertoontbet
hetteveel
teveelafwijkende
afwijkendelezingen,
lezingen,di
overeenkomen
met
varianten
uit
de
handschriften
.
Het
fragment,
overeenkomen m et varianten uit de handschriften. H et fragment,dot
dat
38
58

stellig teGentisgeschreven,schijntverwantmetS,een handschriftdat
in de buurt van deze stad,met name te Oudenaarde is vervaardigd.
lk noteerde 11,3522 duechtende archeytH T (goetendequaetCLR);
5j22 doomm en (elders lonen) 3j25 duechden H (poente CLRT);

3j24weticwale(eldersdatwetwale);3jj6gherechtichHR (gherecht
CLT)1 3j70ouerwaer(eldersvoerwaer);3j77ongherechtich (ongherechtCHTL,onrechtR);5660verdreue'
n (bedreuen HLRT,#edreuen
C).DathetOudenaardsehandschrift@
1f1geengevalderechtstreekse
@

bron van hetfragmentkan zijn,blijktuithetfeitdatvss.566j-5666
erin ontbreken en uit de lezingen die het fragmen'
t gemeen heeft met

anderehandschriften 3j76 weerelt (erderikeS,ertrike T);3604 of
(endeSR);3646 valsch (loes#).Een aperte foutvan dekopiistis
zondertwijfel5jj4 ghemeenscap (alleandere>JJ.bebben gheveinstheit).
*

Deomgang meteen teksta1sdeDietscbeDoctrinale isvoormijweer
eenseen bewijsgeweestho'
e schromelijk de beoefenaren van de vaderlandse medievistiek sommige producten van de mnl. literatuur hebben
verwaarloosd.W anneer we voor de editie van m eer populaire werken

alaan de derde ron,
de toe zijn,zijn wij voorde Dietscbe Doctrinale
nOg steedsaangewezen op de uitgave van Jonckbloet,die nu albijna
honderdveertig jaaroud is.Nochtanshad ditleerdicht,datbli
jkenshet
groot aantal bewaarde handschriften en fragmenten en bli
jkens de
vertalingen ervan in het Duitszeer verspreid moetzijn geweest,een
beter 1ot verdiend. Een m oderne editie ervan, m et een gefundeerde

tekstcritische commentaaren een nauwkeurige aanwijzing van debronnen w aaruit de anoniem e auteur heeft geput,zou geen overbodige luxe
ziJ'n 15.
G eat-contern 1981

DR. W .E.HEGM AN

15 J<etwezemijvergund één enkelvoorbeeld aan tehalen om de ontoereikendheid van
Jonckbloets editie te illustreren. Bk.II,vs. 2812 wordt de uitdrukking met eren niet
verklaard (in de woordenlijst, p. 327 e.
v.). Blijkbaar beschouwt de geleerde itgever

die uitdmkking a1s een blote stoplap, waarin ere wordt gebezigd in de zeer verzwakte
b
at. y,honor'' De variant II, 2788 (bjeeren (t
hetekenis van l'
eksths.sayenj had hem op
Eet spoor kunnen brengen. Er is sprake van een handeling i.v.m. het landhouwbedrijf.
ren bet. op beide plaatsen ,,ploegen, beploegen, behouwen'', hetzelfde woord a1s lat.

arare (Mn1.W db.2,690 e.
v.).

D E R OM A N IN D E TW EED E
PERSO ON SV ORM . N .A .V .W ERK VAN
M .BU TO R,H .M U LISCH EN H .TEIRLIN CK

M ethetstandpuntvan devertellermanipuleren is in de hedendaagse
roman schering en inslag geworden.Onder de experimenten waartoe
zulksaanleiding gaf,ressorteren die metde tweede persoonsvorm .
In de traditionele roman trof m en de tweede PerSOOnSVOêm
CCn

mededelendevorm bijuitstek - vanzelfsprekend in dialogen en brieven
aan.Een aantalschrijversechter- Fielding,G.Eliot,e.a..-gebmikten
dieook alom zich totde lezerte richten,die op die manierrechtstreeks

betrokken raakte bijde romanwerkelijkheid:hetwas of verteller en
lezer m edetoeschouwers waren.
Ook gebeurthetwe1eensdateen romanpersonage zich op diemanier

totdelezerwendt,zoalsbijv.inMollFlanders(1722)vanD.Defoe1
en TheLonelinessojz/JeLong-DistanceRunner(19j8)vanA.Sillitoe2
somshetgevalis.In TbeLijeand OpinionsojTristram Sbandy (l7j967)van L.Sternegroeitdatzelfstoteen stelselmatig procédéuit.Hier
praatdehoofdfiguurvoortdurend m eteen ofandertype van lezer.Aan
een dam e wordt zelfs eens de raad gegeven een heel hoofdstuk te

herlezen omdat zij,volgens de ik-persoon,de betekenis daarvan niet
#oed za1hebben begrepen3.
Verder kan de tweede persoon ook a1s middel tot veralgemening
gebmikt worden. De lezer wordt er o.a.to'
e aangespoord zich in de
toestand van hetpersonage in te leven.De individuele toestand van de
romanheld wordtbeschreven in termen dieo'
ok de lezeren methem alle

mensen aangaan.Zoietsgebeurtin hetvolgende fragmentje uitHet
gevecbt metde engelvan H .Teirlinck 4
1DANIEL DEFOE, Moll F&r#,rJ'(1722),M ndon-sydney (Pan Books), 1965, 197647),
pp.
22AN
, 12S7.
21
AL
ILLITOE, The Loneliness cj ;$e Lonz-Distance Runner, London (Star Book),
1958, 1979,PP.7,8, 14,1J,22,24,26, 28,57.
3 L.

STERNE,TbeLife and Opinions // Tristram îâJr#J,(Penguins),1978'(8),pp.82

et4
sqHE
. RMAN TEIRLINCK,Het feFefil me1 Vd SXZSjz srussel-Den Haag, (Manteau),19j2,

1978(6),P.269.
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De God van Klaus iseen heerlijke werkelijkheid, (...).Gijrijst in de
dag uituw slaap,en Go'
d omringtu seffensvan allezijde'
n (...) (p.118)
Ditprocédé vindtmen in talri
jkewerken terug,zo bijv.in Hetleven
en de dood in de Ast (19.
2.
6) waarStijn Streuvelsplotseling totde

gij-vorm overgaatnaeen langehij-passagewaarinéénvan depersonages
zich op zijn verleden heeftbezonnen5.Hierbijkrijgt de gij-vorm dezelfde waarde alshetonbepaalde voornaamwoord ,,men'' beide onderstrepen de algemene betekenisvan hetgeval.

In zijn essay overde narrativeyou''verwijstB.Morrissetteverder

ook naar de ,,camera Eye'
'-passagesin J.DosPassos'U.
$'H

(1938)

waarin,zo zegthij,de lezer ertoe gebrachtwordtde plaatsvan de
vertelinstantie in te nemen.Hierbijlegtde tweede persoon telkensde
nadruk op hetanonieme en algemene aspectvan de waarneming 6.
In de pasvermelde voorbeelden richteen welbepaalde persoon - met
namede auteurofeen personage- zich steedstoteen nietnaderbepaalde

toehoorder.W aarschijnlijk wordtmetdelaatstesteedsdelezerbedoeld.
Dezetechniekschijntook kenm erkend tezijn voordevertelwijzevan
E.Hemingway in H FarewelltoArms (1929),bijv.,mondt de beschrijving van dehandeling dikwijlsuitin algemeneopmerkingen in de
tweede persoonsvorm

M aar hier doen sommige passages toch alveel

meerdenkenaaneen 'echte'vertelsituatie,waarbijvaneen veralgemening
van hetgebeuren #een sprakem eeris.D e identiteitvan de ,,you''-zegger

blijktmoeilijk tebepalen.Isdie een anoniemegetuige,de schrijvero.
f
dehoofdpersoon diezichzelfgadeslaaten beoordeelt?W ijkunnen dat
nietaltijd metzekerheid uitmaken.In iedergevalisdetoehoordernu
wèlbekend : die is beslist de hoofdfiguurvan de rom an.D e geheim -

zinnige spreker doethem hetverhaalvan zijn geringste daden en gedachten,waarbijhetopmerkelijkisdatdezemetsteedsuniekegebeurtenissen in zijn bestaan samenvallen8.Vandaar dat de bestempeling
narrativeyou'',dieMorrissettein ditverband gebruikt9,b'
ijzondergeschikt is.
Volgens dezelfde M orrissette werd die techniek voor het eerst toe-

gepastin Valéry Larbaudsnovelle M on ?lussecretconseiluitAmants)
5
slqlx STREUVELS,Werkmensen,Desclée-De Brouwer,1926,1970(8),?.145.
6 BRucE MORRISSETTE

Narrative You' in Contemporary Literature, ln : Comparative
, f
Literature Studies,II, 1965, 1,p. 10.
7 ERNEST HEMINGwAY, H Farewel
l to Arms (1929),Triad/panther Books,Frogmore,
1977.Zie bijv.pp.52,44,58,87, 10j,107,117,151, 152, 155,163,166,20,
j,207,

214,217.

8 Ibid-,bijv.p.167.

9 BRucE M ORRISSETTE, op.dt.,pp.1,4.

beureux amant
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romanpersonagesdiezichzelfwe1eensin detweedepersoon toesprelten.
M aar de manier waarop dit gebeurt is tevens zo dubbelzinnig en on-

duidelijk,datstandpunten identiteitvan ,,you-verteller''èn personages
grotendeels vervagen.

Toch kunnen allesbijelkaarmaarweinig werken worden aangehaald,
waarin het procédé systematisch wordt toegepast.W el kan Rex Stouts

How LikeaGod (1929)vermeldworden12,een roman dieuitzestien

hoofdsmkken bestaaten waarin de held voortdurend in de tweede Persoon aangesproken wordt.Die heeft besloten de vrouw te doden die

voor zijn mislukking verantwoordelijk is.Terwijlhij de trap oploopt
om zichnaarhaarwoning tebegeven,herinnerthijzich zijnhelebestaan.
Slechtsopmerkingen die betrekking hebben op hetheden zijn daarbij
in de hij-vorm gesteld.
Alberès spreekt verder ook nog van een novelle van Th.Sturgeon

I'Hommegz/a?erduIaPC:F (19j9)1:.TenslotteverwijstMorrissette
naareen roman van MichelZéraffa:l'Histoire (1964)14,waarin een
onbekendevertelinstantiedevertrouwelijkevorm ,,tu''gebruiktom zich
tot een gevangene te richten.

Niettegenstaande al die voorbeelden uit heden en verleden blijkt

M.ButorsLa Modijication (19j7)15hetmeestbekendevoorbeeld te
zijn.Daarin hebben wij te maken met hetmoeizaam tasten van de
hoofdfiguur- Léo'
n Delmont- naarzijn eigen waarheid.Kenschetsend
is datButorhier de voorkeur geeft aan de e'
nkelvoudige beleefdheidsvorm ,,vous''om D elmontsgewetensonderzoek weerte geven.A ltreffen

wijeen aantalpassagesaan waarin de ,yvous''a1seen meervoudsvorm

dientteworden opgevat (bijv.pp.60,68,99,122,e1Az.),toch overheerstmeestalhetenkelvoud,waarbij steeds totde hoofdpersoon het
woord wordt gericht.
In deanalysedieFrançoisevan Rossum-Guyon in Critiquedu Roman 1*

van deze roman maakt,iszijgeneigd hetverhaalals'personeel'tebe10 Ibido P.7.

11 svfsnlah: FAULKNER,Absalom,Absal
om .
/(1936),Penguins Books,1976.De belangri
jkste passageszijn te vinden op pp.17j-76.
,245-6,288-9.
12 REx STOUT, How fli,a God (1929),New York,1961.Aangehaald doorMORRI
SSETTE,
op.cit.,pp.12-13.
13 TH . STURGEON,UhommegJ
//4 perdu /4 mer,in:Fiction,79,Janvier 1959.Ditwerk

werd aangehaald door ALB/RES,Micbel Butor,Paris,1964,p.68.
14 MICHEL ZéRAFFA, L'Histoire, Paris, 1964. Aangehaald door B. MORRISSETTE, oP.Cit.y
p.25,nota 49.
15 M ICHEL BUTOR, fa Modi
jicationpLesEditionsdeMinuit,col.10/18,Paris,1957.

16FRANCOISE VAN ROSSUM-GUYON, CritiWe VJ# fomdn,
'ej
ldi JJ
/C Ld X/WFCJSO ie

M ichelButor,Paris, 1970.
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schouwen omdat het talrijke kenmerken van een monologue intérieur
vertoont. H oofdzaak is hier l
'mmershetbewustzi
jnsleven van hetpergetoond'',d.i.aanschouwelijk
Sonage,datvan de aanvang af wordt,,
#em aakt.Zoweldeproblemen alshetbeeld datervan o'
pgehangen wordt,
wortelen in één enkelstandpuntbinnen de romanruimte,metname dat

van dehoofdpersoon metwiensogen wij,althansop heteerstegezichts
hetgebeuren waarnemen.Van een algemene expositie over de toestand

iserbovendien geen sprake,zodatwijalleen datgenevernemen watde
hoofdfiguurdenkten doet.Metdebeschrijving van de anderep'
ersonageswordtkortemetten gemaakt,slechtshun uiterlijk wordtgeschetst.
Overbijv.een jong paarin de trein wordtalleen gezegd datzijglim-

lachen,van een aantalreizigersdiedecoupésin-en uitgaan (p.21),
ontwaren wijhoogstensde rug.Van Delmontsgedachtengang daarentegen zijn wijvoortdurend getuige.Hetinnerlijke proces,de 'bewustzijnsstroom'wordtbovendien stilistisch goed onderstreeptdoordevele

lange,uitgesponnenzinnen (bijv.pp.25j-6)diehetcontinueen ineengestrengelde karaktervan Delmontsmijmeringen weergeven.
In datverband verm eldtFr.van Rossum -Guyon een aantalkenmerken

dieerop kunnen wijzen datin ditboek uitéén uniek personeelstandpunt gesproken wordt.Volgens haar stemt het gebruik van talrijke
bijvoeglijkenaamwoorden overeen metdepersoonlijkheid van dewaarnemendehoofdpersoon.Verderverwekkentalrijkeinversies,zoals,,passe

lagare de Fontainebleau-Avon''(p.17),,,l'illusion perceptive selon
laquelle dans un train en marche,le paysage semble ,,courir à votre

rencontre''(p.1j),zozegtzij17.M.a.w. dekenmerken van allebeschrijvingen wijzen erop dat die gemaakt worden door iemand die
bewegingloos in een trein blijftzitten terwijlhetlandschap aan hem
voorbijflitst.Somsook wijsthetovergaan van een onbepaalde toteen
bepaalde lidwoordvorm op het geleidelijk ontdekken van de buitenwereld door de hoofdfiguur:

Une main frappe avec un objet métallique sur le carreau,Ia main du
contrôleuravec sa pince poinçonneuse (...) (p.jj).

Delmontheeftimmerseen o'
genblikjenodig om erzich van tevergewissen dathetwe1degelijk de conducteur is die binnenlcomt.En op
dezelfdemanierwordtdeindrlzk,a1szouden wijde buitenwereld met
de ogen van hetpersonage waarnemen,versterktdoortalri
jke leemten
in dewaarneming.Bijv.kan Delmontalleen maardeeerstelettersvan

eenwoordlezen:LEG-(p.j2),zodatwijdaargenoegenmeemoeten
17 Ibid-,pp.118.

nemen.Nooitwordtergezegd wathetgehelewoord eigenlijk is.W e1
veronderstelt D elmont dat hetom ,,législation''gaat,m aar deze gissing

wordtbevestigd noch ontkend.Kortom :wijhangen volkomen van de
hoofdfiguurafom in desituatieinzichttekrijgen.
V oorhetoverige w ordtslechts,hoogstzelden iets uiteen synthetisch
oogpuntbehandeld :liefstworden de geringste details i.v.m.hetdage-

lijks leven aaneengeschakeld en worden a.h.w.uit zichzelf zichtbaar.
Bovendien wordt in dit verhaal doorgaans een associatieve structuur
toegepast,zodat de chronologie van het gebeuren niet in acht wordt
genom en, en heden,verleden en toelcomst in en door elkaar vloeien.

Kenmerkendzijnverderdebeperkteduurvan dehandeling,defilmische
montagemetflashbacksen dromen en hetvoorhanden zijn van talrijke
leidm otieven.

Toch zijn erin dezeroman o.i.weerveelandere elementen dieaan
de sam enhang van dit schema afbreuk doen.In ditverband redeneert
Fr.van Rossum-Guyon alsvolgt:de hoofdpersoon van een traditioneel
'
personeel'verhaaliszich - behalve in extreme gevallen van introspectie

gewoonlijk maarweinig bewustvan alle detailsi.v.m.zijn daden en
uiterlijkvoorkomen.En daarwijvolop in depsychevan ditpersonage
opgaan,kunnen wij hem evenmin van buitenaf gadeslaan.Maar het
gebruik van de tweede persoonsvorm scheptjuist een zekere afstand
t.O.v. het personage, zodat m en het <
Su$J
*CCt'tegelijkertijd als 'object'
kan waarnemen.M.a.w. waarnemingen en bewustzijnsstroom worden
OP die nlanierin één adem N;CCr#e#eVCn,zonder echter dat de eenheid
van het gezichtspunt zou worden verbroken.In dit verband zegt Fr.
van Rossum-Guyon dat ,,1a conscience centrale à partir de laquelle se
déploie le monde,cette conscience réfléchissante est aussi et en même

temps une conscience réfléchie''18* Zij schijnt dus te beweren dat
Delmontin staatiszich zozeervan zichzelftedistantiëren dathijzowel
zijngeringstegebaren alsdemeestverborgen uitingen van zijn geweten
bewustkan registreren.

Ditallesdientechter sterk genuanceerd te worden.O.i.moeten wij
Delmontsverhaaleerderzien a1sdatvan een geleidelijke overgang van
hetene stadium naar het andere,t.w .van een ,,conscience irréfléchie''
naareen ,,conscience réfléchie''.D elm ontwordtzich imm ersm aar stilaan

van zijn eigen persoonlijkheid bewust.Vandaar juistde keuze van de
nogalongewonevertelwijze,diehetpreciesmogelijk maaktdeze trage
ontwikkeling in het licht te stellen.
18 Ibid-,pp. 136-7.
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Hoedan ook,vaststaatdatwijmeteen soortvan 'verdubbeling'van
de vertelsituatie worden geconfronteerd,een splitsing waardoor de om-

schrijvingvan devertelwijzezekernietgemakkelijkerwordt.Inderdaad:
alhoewelhetgebeurenblijkbaarvanuitDelmontseigen standpuntwordt
uitgebeeld,toch maakt de reiziger hetvoorwerp uitvan een constante

ontleding van buitenaf,immershijwordtdooreen 'vous'-zeggervoortdurend gadegeslagen en beoordeeld,hoeimplicietdezesprekende instan-

tieookmogezijn.
In feite is hetbij deze lange monoloog van de verteller alsof de
laatsteeigenlijk in een dialoog optrad maarnog netnietscenisch werd
voorgesteld.D eze vertellerverhaaltm eestalzelfhetgebeuren,derom an-

figuurvan zijn kantdoethaastnietsanders dan naarhem luisteren;
daarbijgeeftde'vous'-sprekermaarweinigom een scenischevoorstelling
van de feiten,hetgeen,terloops gezegd,aan deze bijzondere vertelsituatie inherent schijnt te zijn.De tweede p'
ersoonsvorm impliceert
immers de aanwezigheid van een spreker '
die zich tot iemand richt en
hem ergensoververslag geeft.
Alleswelbeschouwd,wordthetgebruik van detweede persoonsvorm
hier dus de aanleiding tot het ontstaan van een zeer ambigu stand-

ptmt men kan veronderstellen datButorzich a1sauteurtotzijn personage richt,maar hetligt evenzeervoor de hand dat het hier zou gaan
om een alter ego,een m eerbewustfacetvan de hoofdpersoon,die dan
een soortvan innerlijk ,,gesprek''metzichzelf zou voeren,hoewel het
andere ik ee'
n hypothetische ,,ik-zegger''die Paslaterza1kunnen optreden alsnog onmondi
g is,en voorlopig slechts hee'
l eventjes aan
hetwoord zou ktmnen kom en.D eze tweedeopvatting li
jktonspsycho-

logisch beter verantwoord,wantnietalleen blijfthetstandpuntdoorgaanstot datvan Delmontbeperkt en moeitzich geen alwetende ver-

tellerin hetrelaas,maarhe'
tonderwerp ishierjuisthettotstandkomen
van een langzam e bewustwording de hoofdfiguur zou zichzelf dus

proberen te beoordelen door middelvan een grondig,in de gij-vorm
gesteld #ewetensonderzoek.
Toen Butortot deze erg ongewonevertelsimatiezi
jn toevltlchtbesloot

te nemen,deed hijdatzekernietuitsluitend om de lezer op gratuïte
wijze teverrassen.Ditprocédévormtinderdaad een formeelpendant
voor de in het boek behandelde problematiek deze verteltechniek is

uiteraard bijzonder geschiktom een crisisperiode,en in hetbijzonder
een bewustwording uitte beelden.Delmontvoeltzich opgesloten in een

bepaaldebestaanswijzeen probeertde knoop doortehakken.Hethele
boekbeschrijftjuistdezemoeizameontbolsteringtothetmomentwaarop
4%

de protagonistzijn ware toestand leertinzien.Hieraan kan hijechter
nog nietmetzoveelwoorden uiting geven,zodathijdaartoe dooreen
andere stem dan de zi
jnegeholpen moetworden.Zomaaktde tweede

persoon hetmogelijk een nog bijna onbewustprocesteakmaliseren en
totuitdrukking tebrengen.

Aldusbeschiktde schrijverovereen nieuw technisch middelom het
onderbewustzijn van dehoofdfiguurop tehalen en demeestverborgen
impulsen en karaktertrekken te bepalen die deze zelf nietin de ik-vorm

zoukunnen uitdmkken,omdathijerzich nog nietvolledig van bewust
is.Hetzelfonderzoek van de romanheld gebeurtdusonder leiding van

een verteller die meer overhem schijntte weten dan hijzelf,o,
f die
tenminste b'
eterdan hijzelfin staatis zijn verhorgen problematiek tot
bewusteinhoudteverheffen.Vandaardevergelijkingmeteendidactisch
verhaalofmeteen vooronderzoek,dieButorin Rl?ertoire11maakt19:
de 'vous'-vertellermoethetpersonage er n1.toe aansporen zelf aan het
woord te komen.VD belang is dus vooral het ontkiemen van deze
nieuwemondigheid,wathettoenemendegebruik van deeerstepersoonsvorm in hetlaatste deelvan hetwerk verklaart.Opvallend isniettemin

hetfeitdatdezeik-passagestelkensheelduidelijkingeleidworden door

form ules zoals ,,vous vous dem andiez'' )>vous vous dites'') of ,,s'élève
C
n vo>usvotrePropre VOjX'',Wat OP deblijvende aanwezigheid van de
<
vous-zegger de nadruk m oet leggen.
Ditalleswijsterop hoezeerde tweede PefSOOnSVOêm m et de onm id-

dellijkenabijheidvaneenvertellerisverbonden.Dezeschijntinderdaad
steeds aanwezig te zijn,hoewelhij zelden of nietnaar zichzelf als

'

persoon (in deik-vorm dan)verwijst:lijfelijkoptreden doethijine1k

gevalniet.Overdeze'vous'-sprekerkrijgen wijgeen directeinformatie,
hetgeen ditsoortverhaaldusaanzienlijk doetverschillen van een ikverhaalwaarin devertelleroverzichzelfspreekten aldusduidelijkidentificeerbaaris;hijvertrouwtonsimmerszelfzijn eigen levenservaring

toe.InLaModification daarentegenzijnvertellerenhoofdpersoonstellig
tweeafzonderlijkeinstanties,dietegenoverelkaarstaan,hoewelzijzich
blijkbaara1sfacetten van één persoonlijkheid voordoen.De ik-verteller
staathier a.h.w.zijn ro1af aan een buiten de fictie staande,niette
authentiseren verteller, die feiten en gedachten in zijn plaats onder
woorden brengt.

Formeelgesproken,blijktverderdatdetweedepersoonsvorm ookeen
nietgeringe invloed op de tijdsstrucmurvan hetverhaaluitoefent.In
deze roman wonen wijhe'
thele gebeuren samen metde romanfiguur
19 MICHEL BuToR,
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RLpertoire I1, Paris, 1964, p.66.

bij wijkrijgen hetgedetailleerde verslag te lezen van een geestelijk
procesdatzichgelijktijdig methetvertellen ontwikkelt,zodatverteltijd
en verteldetijd samenvallen.
VolgensFr.van Rossum-Guyon isditvooraltewijten aan de keuze
vaneen 'personele'vertelsituatie20 Toch onderstreeptzijo.i.hetbelang
van de tweede PerSOOnSVOfm in dit verband niet genoeg. Deze vorm
im pliceertim mers een m ededeling,een gebeuren dat aan de gang is de
romanheld hoortvertellen water op hetzelfde ogenblik methemzelf en
met anderen gebeurt.Zelfswanneer het over Delmonts verleden gaat,
onderhoudtdevoortdurende(impliciete) aanwezigheid Van de <VOUS'-

zeggereennauw contactmethetheden deindrukisdatwijsteedseen
,)gesprek''afluisteren,waarbijechterslechtséén van detweegesprekspartnersaan hetwoord zou komen.Deze commentarieerto.a.feiten en

gemoedstoestande'
n uit het verleden. Hoofdzaak blijft niettemin het
heden,waarin Delmontdewarebetekenisvan zijn vroegereleven leert
inzien.Dehypothese alszouden wij de o.t.t.in deze roman eigenlijk
a1seen praesenshistoricum moeten opvatten21,lijktonsdan ook niet
verantwoord.Hetpresenslegthierimmersjuistde nadruk op de geleidelijkeontdekkingvan een bestaan in wording,d.i.een bestaan waarvan de toel
tom st allesbehalve isvastgelegd.

Laten wijhierechteronmiddellijk aan toevoegen datook dezeopvatting tenslotte slechts op hetponeren van een literaire conventie berust.
Immers:wanneerde lezereen roman begintte lezen,is ditwerk uiter-

aard reeds voltooid.M aar hoe dan ook :vanuithet standpuntvan de
verteller- en ook datvan de lezerzodra dezezich in de situatievan de

romanfiguur inleeft- gaat het toch duidelijk om een ,,echt'' zinvol
Presens.

Hetsystematisch toepassen van de tweede persoonsvorm in een roman
wordtgewoonlijka1seen innovatievan M .Butorbeschouwd.H .Bousset
beweert zelfs datH .Teirlinck Zelf?ortretoj /
p:/#algemaal),,naar het
voorbeeld van M ichelButor''heeft geschreven 22.N iets is echter m inder
waar.Zelj?ortretwerd inderdaad in 19j4 geschreven en werd in 19jj
gepubliceerd,terwijlLa Modification pasin 19j7 verscheen.M aar er

bestaatooknog een vroegervoorbeeld van jij-roman in deNederlandse

literatuur,metnameCbantageo? betIevenvanH.Mulisch (reedsin
19j1geschreven,verschenenin19j5).W athetmeteenoverbodigmaakt,
20 FR. vAN ROSSUM-GUYON,op.cit.,p.222.

21Vgl.LEo SPITZER, '
Quelques aspects de la technique des romans de MichelButor',

in :Archivium Linguisticum, Glasgow,XIV,1962,p.62.
22 HuGo BoussE'r, Herman Teirlinch,Ontmoetingen 75,Brugge, 196.
8,P.48.
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Cbantage o? bet Ieven23is één van de eerste verhalen van M ulisch.

Daarin beschrijfthijhetdagelijksleven van een groepjemensen in een
Pension,n1.:M r.en M evr.Reigersm an, de huiseigenaars; hun 2OOn
Peter;Johan,een jonge man die daar woont;en voorts V = Andel,
een oude m an wiens laatste levensdagen hethoofdonderwerp Van het
verhaaluitm aken.
In tegenstelling metD elm ontwordtdit personage m et de vertrouw eltjke vorm ,,jij''aangesproken,hetgeen de afstand tussen spreker en
toehoorder kleiner m aakt dan in La Modi
fication.Daarmee brengt
M ulisch een zekere intimiteit en verstandhouding tussen 'verteller' en
personage tot stand, wat op zichzelf al contrasteert m et de grotere

anonimiteitvan de ,,vous''-vorm in La Modijication alhoewelde jijvorm nog lang nietde afstand tenietdoetdiehet'objectief'beoordelen
van de aangesprokenemogelijk maakt.
Ookin Cbantageisdeidentiteitvandejij-sprekermoeilijk tebepalen.
Errijzenvragen zoals:richtVan Andelzich totzichzelf?Ofkomtsoms
een anderpersonage aan het woord ? Ook hier ktm nen wijzowelaan
een onbekendegetuigealsaan de persona poetica van deauteurM ulisch
denken.

Op heteerste gezichthoren de jij-passages allemaal in een uiterst
coherent vertelsysteem thuis.H et verhaal begint wanneer de hoofdfiguurhetpension binnentreedten eindigtmetdiens dood,de volgende

dag.Van begin toteindestaathijin hetmiddelpuntvan debelangstelling.Evenalsin La Modijication krijgen wijeen vrijgedetailleerde beschrijving van hetuiterlijk en van degeringste gebaren van de hoofdpersoon;maarvermeldwordtverderuitsluitendwathijzelfkan denken
en doen,wijvernemen nietswathi
1jnietzelfwaarneemtofmeemaakt.
Geen sprake dusvan een algemene expositie van de feiten,zoalsmeestal
in een auctorieelverhaal,en evenmin van synthetische beschouwinge'
n of

samenvattendepassages.Kleineconcretedetailsdaarentegen krijgen we1
een beurt.
Ook de gedachtengang van de hoofdfiguur wordt m eerm alen in de

tweedepersoon weergegaen.Van Andelsgepeinswordtdaarbijsteeds
van binnenuit geregistreerd. Hoofdzaak is dan ook uiteraard diens
geestestoestand. Zulke 'introspectieve' passages vertonen meestal het

chaotische aspect van een vrij onberedeneerd innerlijk gebeuren de
leidraad daarin berusthoogstensop hetonderling associëren van vluch23 HARRY MunlscH,
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Chanugeop hetLeven,DeBezige Bi
j,Amsterdam,1953, 1979.

tige indrukken en herinneringen.Consequent is, in dit verband, het
gebruik van de spreektaaldatde directheid en de authenticiteit van de

weergavezomogelijknog versterkt.MulischgebruiktVan Andelseigen
idioom met opzet, hetgeen de mening staaft a1s zou hier slechts de
hoofdpersoon - en nieteen andere,hypothetischeverteller hetwoord
Voefen.

M aarzo eenvoudig ishetook weerniet.W antdoor de talrijke jijvormen kan delezerdeindruk nietwegwerken dathijeen anderestem
dan dievan Van Andeltehoren krijgt,waarnaar deze evenalswijte
luisteren heeften die zijn houding vanuiteen positie buiten hem om
gadeslaat.D itgebeurtevenwelzonderdatde eenheid van hetgezichtspuntverbroken wordt,daaralleswatgezegd wordtvanuithetstandpunt

van dehoofdfiguurzelfwordtervaren.Ditprocédékanmen waarschijnlijk hetbestvergelijken methetgebruik van de derdepersoonsvorm in
de 'Erlebte Rede' Een 'personele'vertelsituatie wordtgewoonlijk omschreven a1s een middeltotuitbeelding van psychische processen.Kenmerkend daarvoor is vooral het zich terugtrekken van de verteller en

deillusie,bijde lezer,directinzichttekrijgen in hetinnerlijk van het
personage.Hoewel elke vorm van interventionisme in de innerlijke
monoloog meestalals hinderlijk aangevoeld wordt,isbij de 'Erlebte
Rede'daarentegen een vertellerwe1degelijkaanwezig.A1wordtmeestal
hetidioom van hetpersonagegebruikt,toch legtde derdepersoonsvorm
de nadruk op de aanwezigheid van een andere vertelinstantie. Van
belang isechtervooraldathetbesefdatdezevertellervan deproblemen

van dehoofdpersoon heeft,datvan delaatstenietoverschrijdten aldus
beperktblijft.Zo ook in Cbantage van anderepersonagesen situaties
wordt ons niet m eer m eegedeeld dan V an Andel zelf zou verm ogen te

doen - althansisdat,zoalstrouwensook in LaM odijication,hetgeval
in devele 'jij'-fragmenten.
M aar in Cbantage vinden we behalve deze jij-fragmenten ook enkele
passages,waarin de tweede persoonsvorm gewoonweg verm eden wordt
(bijv.pp.39,47-48,j2),ennaaraanleiding waarvan wijdan devraag
kunnen stellen ofdeauteuronsdaarin nietonmiddelli
jk naardepsyche

vandehoofdpersoonverplaatst.Totonderwerphebben diejuistdemeest
verborgen zielsroerselen bij de hoofdfiguur.Zulke passages bestaan
bovendien telkensuiteen vrijbrokkelige reeksvan gewaarwordingen,
herinneringen en gedachten dieonverwijld verwoord worden,d.i.zodra
ze zich aan Van Andel voordoen en zonder door een structurerende

instantiegeschiftteworden.Hierbijwordtervan de traditionelegrammaticalestructuurvan dezin afgezien.Allerleischijnbaaronsamenhan49

gende gedachten flitsen door Van Andels geest en kom en in de tekst
eenvoudig naastoflieverachterelkaartestaan. Herhalingen,onvolledige

zinnen en korte woordgroepen die elkaarkettingsgewijsoproepen,zijn
hierlegio.Kortom :diepassageskunnen allemaala1srasechte'innerlijke
monologen'worden beschouwd.
Echte dan we1in de J
'ij-vorm verhulde'monologuesintérieurs'krijgen

wijhier dus,en toch blijkthetnietmogelijk in ditverhaaleen uniek
en homogeen gezichtspunt binnen de romanruimte te poneren.W ant
weer trekken een paarji
j-passagesonzeaandacht,waarin dehoofdper-

soon bewusteloosinbedligt,enwaarin mennogsteedsdezelfdejij-stem
hoort.Logisch gesproken,kan dejij-vorm hierdusnietverwijzen naar
Van Andelsbewustzijnswereld.Men lezeerdevolgendepassusop na:
Op zijn tenen gaatPeternaarjeknmertje.(...) Meteen snelle,pieploze
rlak maakt hij de'opening groo'
tgenoeg om overdwars naar binnen te
schuiven.Ja,daar1ig je,bewustelozevriend.(p.44)

Hetkan nietVan Andelzijn die,bijzichzelfdenkend,de tweedepersoon gebruikt.Deze 'onbekende'stem zal dus wel aan iemand anders
toebehoren,n1.aan een soortvan onzichtbare getuige buiten de roman-

wereld,dieVanAndelzijn eigen levensverhaaldoet.
Deze situatie wordtnog duidelijker als wij de talrijke hij-passages

onderzoeken die ditverhaalook albevat.D aarin worden vaak gebeurtenissen beschreven,waarvan de hoofdfiguur nietop dehoogteis(Vg1.
PP.9,10,40,41-44,47,jj-j6,j7-j9,60,62-65.)H ieronder ressorteren
ook een aantal gesprekken waaraan de hoofdpersoon niet deelneem t.

Opvallend isdaarbijtelkensde aanwezigheid van een 'objectieve'vertellerdie hetgebeuren ogenblikkelijk registreerten beschrijft.
Terloopsgezegd,contrasteren diebeschrijvinge'
n metanalogepassages
in La Modijication,waaralhetvertelde zich immersin ruimere mate
rond de hoofdpersoon samenbalt.Van de andere romanfiguren verne-

men wijnooitietsofDelmontzietofbedenkthetzelf.Hijishetzelfs
diehen van eennaam en van een- denkbeeldig - bestaan voorziet.W ij
moeten onstevreden s'
tellen metzijn gissingen,die alte duidelijk het
resultaatzijn van hetprojecteren van zijn eigen situatie op zijn mede-

reizigers (bijv.pp.107-8).Objectieve informatie over hetgebeuren

buiten hetstandpuntvan dehoofpersoon om wordterdusnietverstrekt

(vgl.pp.11,j2,88-90,117-18,128,177-9,enz.).In Cbantagedaarentegen worden de personages,althans in de hij-fragmenten,eerder op
objectievewijzebeschreven.Hetbewustoptreden van een vertellervalt
erniet eens te bespeuren,integendeel het gebeuren wordter van op

een afstand en op een vrij zakelijke toon weergegeven.Zowel in de
dialogen als in de beschrijvende onderdelen wordt veel aandacht aan
anderemensen dan Van Andelbesteed,hetgeen aan deze pensiongasten
veelm eer gewicht verleent dan aan de reisgenoten van D elm ont.H et

gezichtsveld istrouwensveelruimerdan in La M odijication,daarhet
verderdandatvan dehoofdpersoonreikt.Hierwordenookherhaaldelijk
degeheimstemijmeringen van bijfiguren onthuld,zodatwijuitverschillendeoogpunten inzichtkrijgen in desituatie (vgl.pp.35,42,46-47,

j8,en2.).
Een verhaala1s Cbantageschi
jntaldus,in laatstem
'stantie,in handen
te zijn van een almachtige regisseur die,a1sheterop aankom t,feiten
Cn dialogen t
en tonele kan voeren,en die eveneensOP de hoogte is
van wat de verschillende Personagesaan i
nnerlijk leven meemaken.Een
wel
,w
a
nt
haast nooit veroorlooft deze
zakelijke buitenstaanderis hij
verteller zich een oordeel - laatstaan een subjectieve commentaaroverdeze feiten ten beste tegeven.

Somsstaatdevertellerzijn rolaan de Pefsonageszelf af.Vandaar
deenkele 'personele'fragmenten.In dezepassagesrichthijzich bovendien,althans wanneer het om Van Andel gaat,ook tot de betrokken

persoon.Hijishetdie Van Andelzijn eigen levensverhaalvertelten
zijn geringste gedachten en gebaren waarneemt,ook alis zijn visie
daarbij,zoalsgezegd,nietindringenderdan dievan Van Andelzelf.In
dezejij-passageswordtde aanwezigheid van devertelinstantie explicieter,en lijktdieminderneutraaldan gewoonlijk;immers,onpartijdig is
de verteller alnietmeerzodra hijéén van de personagesdirectgaat
aanspreken en bovendien ,,beoordelen'',ook al dient gezegd te worden

datzulksmeestalop eenvrijingetogenwijzegebeurt.Hoedan ook:de
tweede persoonsvorm wijsthier dusuitdmkkelijk op de aanwezigheid
van een vertellerbuiten Van Andelom .
'
tte
el
nerlogia
sch oogpuntbezien,stuitmen toch OP de vraag hoe een
J
'ij-Ui
ver
el
priori slechts een gesprekspartner zo goed tot het

onderbewustzijn van hetpersonagekan doordringen.Maarditprobleem
schijntnietaan dejij-roman eigen tezijn.In feitekan dezevraag naar
logica en authenticiteitzoweli.v.m .een 'personeel'a1si.v.m .een 'aucto-

rieel'verhaalrijzen.In een hij-roman wordtonsinderdaad verteld wat
ergebeurtofgebeurd is,maarhetblijktslechtszeldenhoedeauctorieel
verteller dit alles kan weten. Ook in een m onologue interieur is dat
meestalhetgeval.Daari
n schijnthetmeestverborgen innerlijk gebeuren
direct verwoord te worden,maarkan ereigenli
jk welsprake zijn van

een geordend taalgebmik in hetonderbewustzijn ?M .a.
w.:wijmogen
jl

nooituithetoog verliezen datde roman op een reeksconventiesberust,
die de logica zoals die op de werkeli
jkheid wordttoegepast,geen verantwoording schuldig is.

Behalvetalrijkejij-en hij-fragmenten komen in Cbantage ook passa#eS in de eerste persoon enkelvoud voor,netzoalsbi
j Butor dus.In

Modijication heeftdezeik-vorm uitsluitend betrekking op dehoofdpersoon.Bi
jMulisch echtergebruiktdehoofdfiguurslechtséén keerde
ik-vorm (P'
P.39-40),en dan nog gaathetalleen o'
m een bezittelijk
voornaam woord. Dit gebm ik is dus maar van ondergeschik-t belang.

Veelbelangrijkerzijntweelangerepassages(pp.23-'
2j,66-67),waarin
een zekere ik het woord gaat voeren.Van Andelis het niet,want deze
'ik'spreekthem,evenals de '
w aarnemer'van de feiten,in de tweede

persoon aan,n1.om hem zijn dood aan te kondigen (p.24).Deze
'

mysterieuze'ik-persoon schijntaldusoverleven en dood van de personagestebeschikken.NaarwillekeurkanhijVan Andeleen extra dag
leven schenken of ontnemen zonder zich te m oeten rechtvaardigen.Uit-

eindelijk gunthijVan Andelde eeuwigheid.Kortom hijiseen soort
van goddelijkefiguur,diezich hieftotzijn schepselen richt.
Op devraag,wiebinnen hetschrijf-en vertelsysteem dezealmachtige
godis,ligthetantwoordvoordehand.W ijkunnen veronderstellen dat
M ulisch a1s maker van hetkunstwerk de hoofdfiguur aanspreekt.A1s

een soortvan alwetende god beschikthijvrij zowe'
l over het lotvan
2J
j'
n personages als over hetverloop van hetgebeuren.Jtls 'schepper'

van hetverhaalisde schrijverzich volkomen bewustvan o.m.zijn ro1
alsverteller,en daarom treedthijzelfin denovelleop.Hijheeftzijn
Personagein een zekermilieu geplaatst,en registreertwaterten gevolge
van hetscheppingsprocesmethem gebeurt.En terwi
jlhijschrijft,richt
be
vi
nd
i
ng
e
n
mee te delen.Zo
hijzich tothem om hem gaandeweg zijn
#
e
staathethem volk-omen vrijVan Andelsdaden en dachten naar believen te commentariëren - een procédé waarmee hi
jslechtsmetmate

zijn voordeel doet,wanthijbeperkter zich toe de feiten nuchter te
registreren. Pas in de laatste bladzijden treedthi
jresoluterOP 1
#f1de
#edaante van een god en stelthi
jVan Andels dood als het resultaat
van zijneigen beslissingvoor a1smensentypewi1hijzijn literairschep-

se1n1.metheteeuwigelevenbelonen (p.66).
Bijnader inzien stemt de keuze van de tweede persoonsvorm dus
zeker niet eenvoudig m et een speels toegepaste, literaire ktm stgreep
overeen.D atprocédé steltde auteurveeleerin staatde levensopvatting
van dehoofdpersoon tegenoverdievan de anderepersonageste stellen,
en uitditcontrast,een lesaf te leiden.V an Andelis een mens die er
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op hetverleden gelegd dan in La Modijication)waardehoofdpersoon

zich belangrijke gebeurtenissen herinnert die zijn verdere levensloop
sterk beïnvloed hebben.In feite bepalen deze herinneringen grotendeels

de huidige situatie van Delmonten zijn ze dan ook de belangrijkste
drijfveervan zijn ,,modification''.
In Cbantagedaarentegenblijfthethedenhoofdzaak.Deenkeleterugblikken dragen erslechtstoebijeen nauwkeurigerbeeld van hetpersonage op te hangen.Zij zijn bovendien psychologisch verantwoord:
een mensgaatinderdaad meer aan zijn verleden denken naarmate hij

ouderwordten de dood zietnaderen.
I.v.m.een verhaalals Cbantage hebben veelcriticizich verder afgevraagd of de tweede persoon nietde geschikte vorm was om de lezer,
via het personage,zonder omhaalaan te spreke'
n en hem zo tot identificatie metde romanheld te dwingen,hetgeen metde derde persoons-

vorm,die lezeren personage eerder duidelijk van elkaar scheidt,niet
mogelijk is.Ongetwijfeld wordt de lezer aanvankelijk door de interpellerendevorm verrasten kanhijdan ook even deindrukhebben zelf
toegesproke'
n teworden.M aaro.i.kan ertoch moeilijkvan identificatie
sprakezijn.W eliswaarwijstdezevorm ophetverlangenzich totiemand
terichten,maardetoehoorderbevindtzich duidelijk binnen de romanwereld.Zoalsin andere rom ansgebeurt,kan de lezerzich m in ofm eer

bijhetverteldebetrokken voelen,maardaarhetverhaalzich zonadrukkelijk aandienta1szijndevoordehoofdpersoon bestemd,wordtonshet
binnensluipen van deromanwerkelijkheid destemeerontzegd.
Hoehetook zij,detweedepersoonsvorm heeftook Mulisch in staat
gesteld een vrijeenvoudig themaop een bijzondero'
orspronkelijkewijze
te behandelen.

Deze laatsteopmerking geldtook voorTeirlincksroman Zelj?ortret
oj>:/galgemaal(19jj)24.
I)e keuze van de tweede PerSOOnSVOrm doet zich hier vooralvoor als
een direct gevolg van de problematiek.De morele eigenschappe'
n van

de hoofdpersoon bepalen het geheelvan een anders vrij eenvoudige
handeling.Een zeventigjarige bankier- HenriM .- wordtzich stilaan
bewustvan zijn lichamelijke aftakeling.Daar hijmetde nabije dood
wordtgeconfronteerd,overdenkthijzijn levensloop.Hoofdzaak isdaarbij de psychologische ontwikkeling van de hoofdfiguur,die door een
24 HERM AN TEIRLINCK,

197j.

j4

Zeljportretojâ:/ Galgemaal,Brussel-Den Haag,Manteau,19jj,

voortdurende behoefte aan lichamelijke en morele vermomming Nvordt
gekenmerkt.Voorzijn medem ensen heefthijeen schijnbeeld van zichzelf opgehangen dathij,hoe dan ook,Probeert te handhaven. Som s
gaathet'spel'zelfszoverdathijaan deechtheid van dezetweedepersoonlijkheid zelfgaatgeloven.Eigenlijk berustzijn bestaan op ee'
n niet
aflatendconflicttussenschijnenwezen,datmetdevertelsimatiewonderwe1overeenkomt.De tweedepersoonsvorm wijsthierinderdaad op de
innerlijke verdeeldheid van hetpersonage.Hetis of de vertellerzich
laataflossen doorde hoofdpersoon ofalthansdooreen aspectvan diens
ik,meta1s gevolg dat deze zich voortaan in de tweede persoon gaat

ar spreken alsofhijzich totzijn eigen spiegelbeeld wendde en zichzelf
van buitenaf zag handelen.Henrisplitstzich a.h.w.in twee personages
af,n1.de 'kom ediant'die aangesproken wordten de 'toeschouwer'die
ditlevenspelgadeslaaten commentp-rieert.

W ijzijn dusnogmaalsgeneigd tedenken datdehoofdfiguurvan dit
verhaal tot zichzelf spreekt en zijn eigen psychische reacties telkens
ontleedt.Ofwijin Zelfportretmetee'
n innerlijkemonoloog te maken
hebben,valtechter nietzo eenvoudig uit te m aken.
Zoals in de reeds behandelde werken,heeft de #iJ'-VOrm hier steeds

betrekking op dehoofdfiguur.Hijwordtin deeerstevijftig bladzijden
van hetboek systematisch gebruikt.Het geldt n1.passages waarin de
huidige situatie van H enri uitvoerig voorgesteld w ordt.Dit eerste deel
wordtdan aangevuld door twee flashbacksin de ik-vorm en een reeks

brieven.Tussen dezefragmentenin worden nog kortegij-passagesingelast waarin een paardrit van H enri beschreven wordt. Op deze inter-

polatiesvolgtdaneenkortfragmentin dederdepersoon (pp.109-110)
vanuiteen 'auctorieel'standpunt,terwijlhetlaatste deelvan hetboek
weerin degij-vorm doorgaat.
Ditverhaalbestaat dusvoor tweederde uitgij-passageswaarin het

standpuntmeestaltotdatvan Henrigereduceerd is(vgl.bijv.PP'7-8,
12,18,27,41,112,114,139,enz.).Van belangisechterdatdeze keer
ik- en hij-vorm gebruikt worden door andere personages binnen de
romanruimte,dusin 'personele'vertelfragmenten,hetgeen de hypothese

van één uniek standpuntbinnen deromanwereld onmiddellijk uitsluit.
Deze retrospectieve hoofdsmkken onderbreken het chronologische verloop van hetverhaalen helpen de situatie van de hoofdpersoon vanuit
verschillende oogpunten belichten.

Hoofdzaak is,in Zelj?ortret,toch weer de psychologische evolutie
van de hoofdpersoon,die onsin de gij-fragmenten a.h.w.,,getoond''
jj

wordt.Inderdaad hetverhaalberustblijkbaarop hetvoortdurend asso-

ciëren tussen gewaarwordingen en herinneringen onderling (bijv.pp.
7-8).Een gedetailleerdewaarneming van de buitenwereld wisselthier
voortdurend af metmijmeringen van persoonlijkeraard.Maar anders
dan in Cbantvqe gebeurt dit hele proces op een kwasi bewust niveau
en doet dan ook m eer traditioneel aan.N ooit wordt de syntactische
organisatie van de zin overboord gegooid. Bovendien wordt er maar

zelden totdemeestverborgen psychische drijfveren van dehoofdfiguur
doorgedrongen.

Toch vertoontZelj?ortret bepaalde kenmerken van een 'personele'
vertelsimatie.Depersoonlijkheidvandehoofdpersoon fungeertuiteraard
a1sbindend elementvan hetgeheel.W ijzitten binnen Henri's'bewustzijn'opgesloten en nemen deromanwereld doorzijn brilop.Ditverklaartbijv.waarom slechtséénkaraktertrek oféén aspectvan deandere
romanpersonageswordtbeklemtoond,in zoverre die bijHenriingang
vonden.Zo komtbijAntonides Henri's,,vriend''- vooralde fysieke
krachtuitdeverf.Henriiszich zozeervan zijn eigen zwakheid bewust,
dat hetcontrastm etAntonides een niet aflatende kwelling wordt.V an-

daardetalrijke herhalingen in ditverband (p.16).Verderberusten
bepaaldepassayeso,
p vrijeassociaties(pp.1j,52-55,enz.),enwordtbij
dit alles het chronologische verloop van hetverhaaldikwijlsonderbroken.K ortom hetstandpunt dientdoorgaansals 'personeel'te worden
om schreven.

Maardoorhetgebmik van degij-vorm wordtdevertelsimatie eens
temeer'gesplitst'.HoewelHenri'sbewustzijn despilvan deroman is,
toch gaateen vertellerblijkbaarweerboven de hoofdfiguurstaan.Hij
zegtH enri de woorden voor die deze zelf zou uitspreken,mochthij
zichzelfspontaan uitdrukken-watuiteraardnietmetzijn levenshouding
overeenkomt.Vandaar het voordeel van de tweede persoonsvorm als
heterop aankomt,de psychevan dehoofdpersoon toe te lichten zonder
die vanuit een 'auctorieel'standpunt te ontleden.
In feite helptdeze vertellerHenrizi
jn eigen persoonlijkheid ontdek-

ken en zijn tekortkomingen aanvaarden.Hijanalyseertzijn reacties en
herinnerthem aan vroegeregebeurtenissen diehij'opzettelijk'vergeten
was. Zo wordt de hoofdpersoon voortdurend op heterdaad betrapt.
H oewel deze toespraak soms de vorm van een requisitoir aanneemt,
toch valtnergens een echte veroordeling te bespeuren.De verteller is

hetimmersin deeersteplaatsom tedoen,Henritebegrijpen.Dikwijls

probeerthijzelfszijngedragteverklaren (vgl.pp.12,14,48,137,...).
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Om de vertelsituatie in dit verhaal verder te ontleden, m oet vooral
rekening gehouden worden metbepaaldegrondproblemen i.v.m .de ver-

haalstmctuur,zo o.m.een paarafwijkingen in dechronologie25
In hetbegin van hetverhaallezen we datHenrieen verhouding met

Rebekka aanknooptnadathijElze zijn geliefde - naar Zwitserland
heeft weggesmurd (p. 21). Zi
jn (ve
p.rhouding metRebekka maakt
##
ge
l
u
kk
i
g
H enri m eer dan e
en Jaaê
24).Hettweede@
Jaafvan hun
liaison zetechtermoeizaam in.Om een breuk metHenrite vermijden
*

doodtRebekkahaarman (p.'
2'
j)en,,amperéénjaarnaAlbertsdood''
wordtErasme Henri'szwager-metzijnhuwelijksaanzoekbijdejonge

weduwebelast(p.26).DustrouwtHenrimetRebekkatenminstetwee

jaarna zijn liaison metElze.Maarvolgensdebriefwisseling huwthij
kortna de geboorte van zijn zoon in Zwitserland.Inderdaad Elze
wordtin april1950naarhetbuitenland gestuurd,en op 20 augustus1950

ontvangtzijreedshetberichtomtrenthethuwelijkvanHenri(p.103).
HieruitblijktdusdatHenrialtijdenszijn liaison metElzeeen verhouding metRebekka begonnen was,hoewelin hetbegin van het verhaal
hettegenovergestelde wordtbeweerd.
Indien wijzulke zgn.,,fouten''tegen de chronologie aan een tm reliable narrator''binnen de romanruimte toeschri
jven,dan kunnen wij
besluiten tot een 'personele'vertelsituatie in deze passages. Liegen is

immerseen,,levenstaak''voorHenrigeworden (p.8,9).Hetisdaarom

nietuitgesloten dathijgaandewe'
g nietkan nalaten,de feiten te vervorm en om zichzelf te rechtvaardigen. Voor hem is het ook m oreel

gemststellendertebeweren dathijeen ,,jongemoeder''naarhetbuitenland heeftweggestuurd (p.21),hoewelElzenog zwangerwastoen ze
vertrok:hetberichtvan haarbevalling komtpasop 18 jtmi1930.
Maar van een eenzijdig 'personele'vertelsituatie kan er toch geen
sprakezijn.Nietwegtedenken zijn inderdaad dedriegroteinterpolaties
die in de roman ingelast zijn.Teirlinck geeft driemaal de gij-vorm
momenteelop om een belangrijke periode uithet verleden van Henri
voorhetvoetlichtte brengen.In deeerste Passageskri
jgen wijfragmenten uithetdagboek van SabineR.D.,en de 'mémoires'van Sebastiaan,
deNeus'',telezen,terwijldederdeinlassing een briefwisseling tussen
Henri,Erasme,Elze en een zekere Pauline de R.bevat.Erasme maakt

hetvoorElzeduidelijk datallesmetHenrivoorbijis.W anneerzijeen
laatste poging doet om H enri's liefde tel'ug te winnen, o'
nderschept

Erasmedebrief.Logischerwijskan Henrivan datvoorvalmetdebrief
25 Verwezen wordt naar wEVERBERGH,Bojboeh, Amsterdam, 196j,p. 51 en A.KORTE-

wEG,'
Naaraanleiding van een Zelfportret',in:N J' T,jg.24,3,1971,pp.302-4.

niets afweten.D e titelvan dat hoofdstuk

I)e Scheurnaand'' naaakt

hetop zichzelfalduidelijk genoeg.Van hetbestaan van de twee 'dap
boeken'ishijevenmin op dehoogte.Alzijn dezeflashbackswaarschijnlijkoptevatten alsgeobjectiveerdeherinneringen van dehoofdpersoon,
toch kan men Henrinietlangera1s'centraalbewustzijn'beschouwen.
In dat opzicht di
entbovendiennog een passage in dehij-vorm (pp.
109-110)vermeld teworden,waarin ern1.verteldwordt hoe Erasme

delaatstebriefvanElzeheeftonderschept.Daarin hebben wijnoch met
hetstandpuntvan Henrinoch met datvan een ander romanpersonage

te maken,maarwe1meteen soortvan onpartijdige getuige die deze
feiten a.h.w.tussenhaakjesvermeldt.A1s'almachtigeschepper'van het
verhaaltreedtdeze vertellerverderook in een kortik-fragmentop om

zijn bedoelingen te verklaren hij wilzijn personage proberen te be-

grijpen en tehelpen (p.21).Meestalblijfthijechteronzichtbaar.
Ookdetijdsstrucmurvanhetverhaalpleitvoorhetoptreden van een
alwetendevertelinstantie,dievrijoverderomantijd kan beschikken.In

heteerstedeelvan hetwerk (pp.6-117) worden drieopeenvolgende
dagen in het leven van de bankier HenriM .grondig naverteld.In het
tweede deel echter worden de #ebeurtenissen grotendeels sam engevat.
Slechtseen paar feiten i.v.m .H enri's verhouding metde jongeBabette
krijgen een specialenadruk.V ersnelling en vertraging van de vertelling

zijn daarbijschering en inslag.
Kortom :ookhierdoetdegij-vorm zich vooralsdubbelzinnigevorm
bijuitstek.Aan deenekantbeantwoordtdie aan een 'personele'vertelsituatie,die bijzondergeschiktis om de verdeeldheid van de hoofdpersoon aanschouwelijk temaken deze vertoont nl.de neiging zichzelf
in alle om standigheden a1seen anderwaartenemen.Bovendien schijnen
dechronologischeen inhoudelijkeverschillen tussen dedriegroteinterpolatiesen degij-passagesook tewijzen op hetbestaan van een onbetrouwbarevertellerbinnen deromanmimte,dietotelkeprijszijn eigen
handelwijzewi1verantwoorden.Maaraan deanderekantblijftheteen
feit dat een 'auctoriële'verteller zich af en toe m anifesteert,zo o'
.m .

d
oor de 'tijdsverdichting' en door het sporadisch mssenschuiven van
'

alwetende'com m entaren.
Dezelfde ambiguïteitisook hieren daartel'ug tevinden in een ander
werk van Tei
rlinck,n1.Hetgevecbtmetde engel (19j2).De vier

passage'
s in de gij-vorm die daarin voorkomen (pp.424-25,464-65,
j0j-6!j25)kunnenwijbeschouwen a1seen soortvan eerste bescheiden
experlmentvö6rhetveralgemenen van degij-vorm in Zeljportret.Een
oppervlakkige benadering doet ons deze fragmenten a1s 'personeel'
j8

ervaren.Maarhet e'
bruik van de tweede persoonsvorm mistzijn uitwe
r
k
i
n
g
n
i
e
t
e
n
v
e
r
wi
jst ons eveneens naar een alomtegenwoordige,
'
auctoriële'verteller.Nu is hetzo.dat deze gij-passages meestalee'
n
climaxbevatten.D ebetrokken personageshebben een crisisdoorgemaakt,

waarop nu een doorslaggevende bewustwording volgt.W aarschijnlijk
heeftTeirlinck hetbelang,en in hetbijzonderhetbespiegelendekarakterhiervan doorhetgebruik van een vrijongewonevorm,degij-vorm,
willenbenadmkken.W anneerhijbovendiena1seensoortvanalmachtige
god zijn personagesgaataanspreken,maakthijop de lezerbeslisteen
grotereindruk dan wanneerhijdekroniekstijl,zoalseldersin hetverhaal,toepast.
Opvallend is tenslotte het sim ultaneïteitseffect datin dezegi
j-passages
bereikt wordt,aangezien de gij-vorm ui
teraard die van hetgesprek is.
W anneer de vertellerzich totzi
jn personagesricht,geefthijdan ook

devoorkeuraanhetpresens.Oo'
k in Zelj?ortretzou dathetgevalzijn.
Ondanks de vele verwijzingen naar het verleden vindt het door de
gij-passagesweergegeven procesplaatsin hetheden,allesgebeurtalsof
datproceswerdverwoord terwijlhetaan degang is.
W eliswaar worden onaangenameherinneringen talri
jkernaarmatede
oude H enristeedsmeergeplaagd wordtdoor een ontwakend geweten watTeirlinck ertoe genoodzaakt heeft een deel van de rom an naar het

verleden teverleggen.M aarhoofdzaak isenblijfthetheden,waarin de
held dekanskrijgtdebetekenisvan zijn voorbijeleven in tezien.Vandaardatzelfssommigeherinneringen in hetpresensworden weergegeven

(bijv.pp.28-29),zodathetverleden geaktualiseerd wordt.Ditprocédé
moeterop wijzen dat in Henri's ogen alle afstand tussen heden en
verleden verdwenen is,en datbeide in hetkader van zijn gewetensonderzoek op gelijkevoetstaan.

Op nagenoeg dezelfdemaniergeeftButorinLaM odijication devoor-

keur aan de v.t.t.,waardoorverbinding methetheden wordt aangeduid.

Verderverkiesthijhet'imparfait'boven het'passé simple'omdathet
eerste hetdutlrzameaspectvan de handeling onderstreept,in tegenstelling methettweede date'
erdergebruiktwordtom voltooide feiten aan

te duiden.SlechtswanneerDelmontuiteindelijk beseftdatzijn liaison
met Cécile zeliedrog is,vinden wij een paar vormen in het 'passé

simple'(p.279).
Bijwijzevan conclusiekunnen wijzeggen datachterdetweedepersoonsvorm veelmeer dan zo maar een kunstgreep schuilt.Hetgebruik

van dievorm pastvolkomen bijeen bepaalde soortvan problematiek,
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BO EK BEO ORD ELIN G EN
ALEXANDER THE GREAT Ix THE MIDDLE AGES,Ten studies on tbe fxT/Dals
ojAlexanderin Literaryazil HistoricalWriting,Symp
,o'
sillm Interfacultaire W erkgroep M ediaevistiek, Groniagen 12-1j October 1977, Edited

by w.J.AERTS,Jos.M.M.HERMANS,ELIZABETH vlssER.Alfa Nijmegen,
6j01 BC Nijmegen,1978,xv + 5j2 blzz. (Mediaevzia Groningana,
Vol.1).
Hetboek datwijhierrecenseren,vormtd,
e neerslag van een pogjng tots'
amenwerking,zoalswijslechtszeldenbijdeb'
eoefening vandefilologischewetenschap
hebben ontmoet.W aar symposia zich over het Zgemeen beperken tot samenkomsten van geleerden die elkaar ongepubliceerde artikele'
n voorlezen waarover

zijvervolgenseenminuutoftien vangedachten wisselen,zoalsW .P.Ggerritsenq
in NTg.71 (1978),p.84 terechtheeftopger
merkt,ismen bijdit symposillm
een andere weg uitgegaan.N adat in 1972 een groep'Groningse medieviste'
n
wasbegonnen meteen onderzoek naar de traditie en de receptie van de ,ymatière
d'Alexandre''in de middelem wet
n,spitste ditonderzoek zich naderhand toe op
hetverhaalvan de laatste levensdagen van Alexander de Grote,zoals dit in,de
middeleeuwse bronnen is overgeleverd.Dat resulteerde in een tiental studies die
in gestencilde vorm vooraf aan de deelnemers werden toegesmurd, zoi
dat ef

tijdensdebijeenkomste'
n tijd overbleefvooreen uitvoerige discussie.Merkwaarn isgekomen :de
dig daarbijis,dateen grootaantaldisciplinesaan zijn trekke'
Hellenistische en Romeinse geschi
edschrijving (Elizabeth Visser),hetByzantijns
Alexr dergedicht (W .J.Aerts),de Roemeense Alexanderroman Istoria despre
Nzfrd/e Alexandru Im?erat (A.N.Cizek), de Historia #: Preliis Alexandri
Magni,Recensie 12 (E.R.Smits),het Cbronicon Universale van Frutolf von
Michelsberg (A.B.Mulder-Bakker),deSpaanse GeneralEstoria IV van Alfonso X van Gastilië (W ilhelmina L.Joluis-Heakemans),de Oudfranse Roman
d'Alexandre (M.Gosman),deMiddelengelseKyngAlisaunder(G.H.V.Bunt),
HartliebsHistorivon dem grossen Alexander (R.W .K.Schnell) en natuurlijk
xk Maerlants Alexanders Geesten (K.R.de Graaf).Daarenboven heeft de

werkgroep enkele specialisten o.w. Xenja von Ertzdorff (Giessen), W . P.
Gerritsen tutrechtl, Ian D. Michael (Southampton) en David J. A. Ross
(Londen)tothethouden van een lezing en totdeelneming aan debesprekinge'
n
uitgenodigd. Een korte samenvatting van hun referate'
n vindt men op pp295-505.

A1heel vroeg blee'
k er binnen de groep verschil van mening te bestaan met
htrekking tot de te volgen methode van onderzoek. De oneaigheid betrof
vooralde manierwaarop hetonderwerp moestworden benaderd.Drie strekkin-

gen tekenden zich daarbij af: de ,ygenetische'',die erom bekommerd was te

achterhalen hoe de klassieke stof zich aan de middeleeuwse mentaliteit heeft
aangepast,meer b'
epaald aan de gewi
jzigdesocialeen politieke omstandigheden;
de jergofentrische'' die het onderscheid tussen hetgeen is overgeleverd en
hetgeen a1s middeleeuwse innovatie kan worden beschouwd bewust negeerde en
rvan ttitging dat de
de teksta1s zodanig centraal stelde de ,vhistorische'',die e'
middeleeuws'
e Alexanderconcepties,ongeacht hun gebondenheid aan de traditie,
de gedachtenwereld van de toenmalige intelligentsia weerspiegelen en a1s een

soortvorstenspiege'
lhebben gefungeerd (,,how a sovereign wished to b,
ethought
of,o,
rhow the autho'
rwished the sovereign to.condud himself'',p.lX).W as
Alexander de Grote immers nietéén van de negen ô:J/:r,uitwie'
rgeschiedenis
nieuwe lering te putten viel en die tot voorbeeld konden worden gesteld van
ware ridderschap ?
Nadat de werkgroep kennis had genomen van de merkwaardige s'
tudie van

IanMichaeloverTbeTreatmentojCldssicaly'
Zzf/er/a/intbeLibrodeAlexdndre
(Manchester 1970),werd overeengekomen de door hem ontworpen werkwijze
toe te passen bijde aaalyse van de telcsten die hetvoorwerp zouden uitmaken
van het symposium.Hierbij werd vooral aandacht besteed aan elementen die
konden wijzen op medievzisatie en/ofchristianisatievan de stof,zoalsbijv.de
betekenisverschuiving van ,,soldaat''naar ,,ridder''in het wx rd miless de vermelding van servicesetmi
ssaelCâ/r/JJin de Roman d'Alexandre'' (IV,77),

deinterpretatievanhetzinnetjequalisjletusnonjuitab inicio mundi (Historia
de PreliisI2,Paris,Bibl.Nat.,ms.lat.14169,fol.149v),waarin de zinsnede
ab inicio zz/zziJl een christelijk denkpatroon laat veronderstellen.Tevens.zou
worden nagegaan hoe eenzelfde historische stof in verschillel
nde context steeds

wee'
r een andere functie te vervullen krijgt.Zo is hetByzantijnse Alexandergedichteen b'
eschrijving van Alexanders ro1 in de wereldgeschiedenis,zonder
alteveeltoevoegingen van fictionele aard;hetsluitnauw aan bijde pseudoCallisthenes $,die voor de meesty,historische''(ditbetekent niet noodzakelijlc
meestwaarheidsgetrouwe) versie van Alexanderslevensverhaalwordtgehouden,
omdathetdeauteurervan waste doen om een lHyqotq Ccroptvf tevervardigen,alvertelthijtussendoorwelongeloofwaardigeen onjuist'
edingen.Andersom
bemstde Roemeense Alexanderroman op de veellevendiger psc.t (die'vee'
l
meer is gefictionaliseerd), terwijl er talrijke foll
doristische motieven zijn in
opgenomen en verwerkten hetverhaalin hoge mate isgetrivialiseerd Alexander

beweegter z'
ich op hetniveau van een ,,folk-tale hero'' (p.82).Of om een
ande'
rvoorbeeldtenoemen:in MaerlantsAlexandersGeesten (zijn eersteling ?),
een werk dat doorgaat voor een getrouwe navolging van de Alexandreis van

Gautier de Châtillon,maar datwe1eens oorspronkelijk-er zou laznnen zijn dan
tot nog toewerd aangenoi
men,iseen grensoverschreden.De stof blijft,,historisch'' maar de manier waarop zijwordtgepresenteerd gehoorzaamtaan meer
literaire wetten en het doel is Alexander af te schilderen a1s een m'
odel van

ndering, dat hem de riddedijke
ridderlijke deugden. Daarom wekt het verwoi
dood op hetslagveld wordtontzegd en dathi
jdevergiftigingsdood moetsterven.

,
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Doordie dood evenweltoeteschrijven aan detussenkomstvan Fortuna (Aventure), is Maerlant in navolging van zijn voorbeeld erin geslaagd de anders
onverklaarbare onderggng van zijn held voor de middeleeuwse lezer te verantwoorden (p.297).W ekomen daarstraksop temg
Om enige eenheid te brengen in hetonderzoel
c,werd e'
r na ampele discussie
doorde werkgroep ee'
n ,,questionnaire''opgesteld ten behoeve van de deelnemers

aan hetsymposium (pp.X-XI).Deverschillende itemsvan dit,,questionnaire''
vindtmen,op drieuitzonderinge'
n na (E.Visser,A.B.Mulder-Bakkeren E.R.
Smits),in debijdragen weer.Ook hetartikeldatK.R.deGraafaan Tbe A/J/
Days oj Alexander in Maerlant's Alexanders Geesten heeft gewijd (pp.230266),volgthet ,,questionnaire''op de voet.Omdatwij ons k
'
tls Neerlandicus
niet competent achten om een gefundr
eerd oordeel te vellen over de andere

bijdragen,die de grenzen van,onsvak ver overschrijden,beperket
n wij o'
ns.in
hetgee'
n volgttotde studie van De Graaf.

In demiddelnederlandseletterkunde is.Alexanderslevensverhaalop zijn minst
vijfkeerbewerkt,geheelofgedeeltelijk.In deofficiële literatuurgeschieden.
issen
met hun (p,
seudo'
-lchro,
nol
iog,
isch.
e beschrijvingswijze komen die bewerkingen
meestalvèr uiteen te liggen,zodat de samenhang e'
en beetje verloren gaat.In
Maerlants Alexanders Geesten (ca.1260) wordt Alexander de Grote voorgesteld a1seen volmaakthoofsridderen een dappervorst,wiensbovenmenselijke
wapenfeiten laten zien hoe vergankelijk alle aardse grootheid is.W anneer de
dichte'
rtwintig jaarlaterdestofweeropneemtin zijn vertalingvan hetS?eculum
Historiale (Sp.Hist.1,iv,cap.1-62),iszijn visie op de hoofdfiguurenigszins
gewijzigd Alexanderwordterin beschreven a1seen onoverwinnelijk veroveraar
en een rœhtschapen vorst,maar tevens a1s een zwakkeling, een gese'
l van de
mensheid.Het Alexanderverhaal dattussen de boeken Estber en M accabeeën in
de z.g. :
1Bijbelvan 1560''isopgenomen,is van een geheel andere aard. Het
duidt de M acedonische held a1s een verpersoonli
jk-ing van allerlei afkeurens-

waardige e'
igenschappen,maar legt vooral de nadruk op zi
jn ro1in de heilsr wiens
geschiedenis:is hijnietde vxdopervan hetrijk van Augustus, onde'
regering de Verlosser za1 geboren worden ? In het l4e-eeuwse leerdicht Der
sielen troest wo'
rdthet tiende gebod toegelicht aan de'hand van Alexanderslot-

gevallen en in de Gesten van RszziE'
zz (in 1481 te Gouda gednzkt) komt een
anekdote uit zijn leven a1s ,,exemplllm''voor.In beide laatste gevallen is d,
e
stof volkomen ondergeschikt gemaakt aan didactische doeleinden.
Voorzijn bijdrageaanhetGroningsesymposium heeftK.R.de Graaf bewust
gekozen voorAlexanders Geesten,omdatheteen vol
ledige'tekstbiedt(mee'
rdan

14.200 regels) en hetoudste mnl.gedichtisoverAlexander,daarenboven geschreven dooree'
n belangrijk Vlaams.auteur.Na een bondige inleiding,waarin
aandachtwordtbesteed aan deontstaansdatllm,de handschriftelijke overlevering
en de (moderne)editieservan,> atS.naderin op,'
dehistorischeachtet
rgronden
van hetwerk.In verbandmetde (2 dan nietfictieve)opdrachtgeefstervermeldt
hijnietalleen deklassiekeopvatting alszou een zekereGheilezijn bedoeld,van
wienietsmeerdan,denaam isbekend ook metderecentetheorievan J.Noter63

daeme, a1s zou het gedicht geschreven zijn voor Ghtile (= Machtilde van
Bethune,sinds 1246 echtgenote van Gwijde van Dampierre) wordt rekening
gehouden.Dat de auteur een ontwikkeld en geletterd publiek op het oog had,

isvrijwelzeker;hijrichtzich totd'
e ,ywelleducated...people who could read
and write and who were interet
sted in history and literatare - the noblemen,
clericsand burghersin thewealthytownsoftheSouthern Netherlands''(p.235).
In de derde paragraafvraagtS.zich af,waarom M aerlantzich totde y,matière

d'Alexandre''heeftaangetrokken gevoeld,welke zijn bronnen zijn geweest en
totNzelk genre zijn werk eigenlijk behoort.Ermag gesteld worden dat Jacob
van M aerlant zelf veel bewondering zalhebben gekoesterd voor de M acedoi
niër

e'
n datbovendien de avonmurlijkeoosterse sfeervan zijn levensverhaalhem za1
hebben geboeid,maarmen mag ook nietvergeten datAlexandergee'
n o'
nbekende

wasin deBijbelsegeschiedenis tweemaalwordtexplicietnaarhem verwezen:
I M acc.1,1-8 6, 2 en eenmaalwordtop hem gezinspeeld :Daniël 11,5-4 -

zodatzijn vite een meerdan gewon'
e dimensie bezat,ja deeluitmaakte van de
goddelijkeopenbaring,,,thetmth which comesfro'
m God''(p.256).ln die zin
bevatAlexanders Geesten o'
ngetwijfeld ,,geschiedenis''.Van ,,ltistorische werkelijkheid'',zoalswijditnu opvatten,verschiltdathemelsbreer
d.W atdemoderne
historicus nietmag,is de mt
iddelem wse dichter toegelaten,met name ,,to,select
o,
r rearrange the historical fads in such a way that they tlnderline the spirituz

contentofthesubjectmatter''(ibid.).Daarom ishetzomoeilijk om te bepalen
totwelk genreAlexanders Geesten moetgerekend worden.ZelfnoemdeM aerlant

zijn werk geeste (I,2j) ofavonture (X,lj11).Zolang wijnietpreciesweten
wat achter die termen,en meer andere zoals sagbe, bistorie en waerbeit schuilgaat,is hieroverweinig zinnigs te zeggen.Een onderzoek naar de inhoud ervan
dringt zich op en het spreekt vanzelf dat de vroegmiddeleeuwse Accessus az/

auctoresen de 12e-en lse-eeuwseArtt
es?oeticaein ditonderzoek zullen moeten
worden betrokken.*
De voornaamste bron van Alexanders Geesten vormt de Alexzvzdreis, een

Latijnsgedichtin hexnmeters,vervaardigd doorGautie'
rdeChâtillon,vermoedelijk tussen 1170 e'
n 1180.Maerlantvolgthem op,de voet,vereenvoudigtnu en
dan zijn hoogdravende stijl en is hie'
r en daar uitvoeriger dan zijn origineel,
inzonderheid wanneer dit minder duidelijk is voor de lezer.Dathij darbij
gebmik heeft gemaakt van andere teksten, hebben vroegere onderzoekers aan-

getoond,alzijn zijernietaltijd in geslaagd de juiste b'
ronnen aan te wijzen.
Hun inzichten lopen nogale'
ens uiteen. M en heeft de pseudo-cilisthene'
s ge-

nœmd,deE?istolaAlexandriMagnideJ//'
z/Indiae,dietotAristotelesisgericht
en doorCorneliusNeposzou zijn vertaald,hetImago zzcz//
l#jvan Honorius,van

Autun,metbehulp waarvan hijeen uitgebreid geografisch overzichtsnmenstelde
(VII,837-1776),de Disci?lina clericalih waaruit hijhet in de middeleeuwen
wijd verspreidevriendschapsverhaalvandekoopman van Bagdaden d,
ekoopman
van Egypte (VI,613-781) ontleende,hetSecretasecretorum vx rdegeschiedenis
* Cfr.pauL KLopscll,Einjûhrung in die Dicbtungslehren des lateinischen Mittelalters,

Darmstadt 1980.

van hetgiffmeisje,zelfsOvidius'Metamor?bosesen veleandere.S.isvanmening
dat lang niet alles waarin Maerlant van de Alexandrei
s afwijkt, op andere
(Latijnse) bf
ronnen moetteruggaan.De auteur kan bijhetvertalen zelfstandig
tewerk zijn gegaan en hetisbijnazekerdathijgebruik heeftgemaaktvan een
geannoteerdhandschriftvan deAlexandreisen dathijsommigevan deannotaties
in zijn tekst heeftopgenomen.Vermeeren heeft Spl.14 (1972),p.274 e.v.
œn opsomminggegeven van demoeilijkheden diehetonderzoek naardebronnen
in deweg staan a) Fmnckseditievan AlexandersGeesten (Groningen 1882)
is geen diplomatische weergave van hetteksths.M ûnchen,Bayerische Staatsbibl.,

Cod.germ.41 b) dithandschriftiseerstca.1400 geschreven in een œstelijk
gekleurd dialectdataan de Beneden-Rijn,in de streek tussen Kleefen Gullik,
werd gesproken (dedeterminering ,,vla,
amsdA''in Mnl.W db.,Bouwstoffen,art.
16isonjuist;cfr.J.Deschamps,Middelnederlandsebandscbrijten uitEuro?ese
en Amerikaanse bilbiotbeken,Leiden 19722,p.32);c) wijwden niet welke
middeleeuwse Latijnse redactie aan Maerlants bewerking ten grondslag heeft
gelegen.Dathij de beschikking moethebben gehad ove'
r een exemplaar met
mprginale en interlineaire,glossen en datzijn tekstdaarde sporen van vertoont,
hebben Kneepkensen Van Oostrom in NTg.69 (1976),pp.483-j00 aannemelijltgemaakt.Voortgezetonderzoek naar de relatie tussen Maerlantsgedichten
zijn voorbeeld zaldaarrekening moeten mee houden.Van een gewilde schoolteksta1sdeAlexandreis,dieVergiliusbijnageheelhad verdrongen,istrouwens
nauwelijkseen manuscriptte vinden,dat niet (meer of minderuitvoerig) van
glossen is voorzien.W aarom Maerlant tenslotte uit de hem bekende Alexander-

verhalendeAlexandreisa1sler erverkoos,trachtS.teverklaren tlitzijn literaire
b'
ekommernis.In hetwerk van Gautierde Châtillon vond hijee'
n historisch verantwoord, maar evident ,,literair''werk,een epos in navolging van de Aeneis,
ingedeeld in tien boeken,in hexameters,mediis in rebus beginnend,beperkttot
dram atische hoogtepunten uithet leven van de held,compleet met H om erische

vergelijkingen en interventiesuitde godenwereld.De Graafdrukthiermee het
voetspoo'
rvan W .P.Gerritsen,NTg.68 (197j),p.2j.
Paragrafen IV totVIIvan zijn studie (pp.242-2j9)wijdtS.aan heteigenlijkeonderwerp vanhe'
tGroningssymposillm hetverhaalvan Alexanderslaatste
levensdagen en demedievalisatievan destof,en hijvoegtdaarnog een grondige
vergelijking aan toe van de desbetreffende passage in de Alexandreis en in
Alexanders Geesten. Uit de epitheta waarmede Alexander wordt aangeduid,
blijktdatdeautetzr* # had zowelvoordepositieve,Zsvoorde negatieve kanten

van zijn karakter:hij is knap, segbevri ,,onoverwinnelijk'' (X, 1029), eddmoedig e'
nz.,maartegelijkertijdgeefthijin zijnultiemesp'
eech totzijn baronnen
blijk van een hoogmoed,die de megalomanie nabijkomt (hijwi1 namelijk het
land derAntipoden veroveren).Hijillustreertdeonbestendigheid van alleaardse
grootheid was de wereld te klein voor hem,eea graf,vijf voetlang,blijkt
uiteindelijk groot genoeg.Dat de lecmur daarenboven e'
en ruime o'
ogst van
:>mediaevalisms''heeftopgeleverd,zalniemand verwonderen die met de middeleeuwse ridderepiek van ,yklassieke''origine isvertrouwd.Hetwemeltvan ridders)

6j

baroeneenseriante(a1maaktS.hie'
renigvoorbehoud),erissprakeval)middeleeuwse wapentlitmsting (balsberch X, l1j9) en het kompas wordttwe'
e keer
vermeld (X, 1288 en 1291), terwijl de feodze terminologie eveneens niet
ontbreekt(u? tegbevenea/bare/az7/X,1Oj6 ontjz/e/;J#r IdntX,119j).TG
de medievalisatie van de stof mag ook het beroep gerekend worden,dat Alexan-

der doetop ,,God ende daventure''(X,1185).Aventure is hier namelijk heel
watandersen meerdan depersonificatie,diewija1sFortuna tlitdetraditie der
klassieke oudheid kennen. Dit hangt nauw samen met wat Pickering ,,t
'he

Beothian way of writing history''heeftgenoemd (Literature a/2# Art in tbe
Middle Ages,Londen 1970).Vermeeren heefterover geschreven in SpL. 14
(1972),p.286-289 cn De Graaf komterop terug in de conclusie van zijn
bijdrage.
W anneer een middele-wsauteurbesluiteen ,yhistorisch''werk te schrijvena
heefthijde keuze husen twee sooden #eschiedschrijving die naar Augustinus

en dienaarBoethius.Zijn keuzebeïnvloedthd Begrihsystem,waarmeehijgaat
werken.De eerste soortvan geschiedschrijving is heilsgeschiedenis;de andere
schetsthetaardsgebeuren in gesta,menselijkehandelingen,waarin dehiërarchie
God-Vxrzienigheid-Noodlot tFat+1mt
l-Forttma-de vrije wi1 van de mens
wordtweergevonden.Ditparadigmaishetenig mogelijkemodelvoorwerk van
niet-theologische aard, vx r geschiedenis in strikte zin, maar ook voo'
r alle op
verdichting benustend werk.Ditverklaartmisschien waarom M aerlant zich in de

S?iegel Historiael nogal laatdunkend uitlaat over zijn jeugdwerk-, dat hij als
proeve van geschiedschrijving verwerpt,want ,ydaer sijn favele'
n toe geslegen''
(Sp.Hist.1,iii,56,51).Zijn SpiegelHistoriael is immers,bedoeld a1s een
algemene geschiedenis, gezien in het licht van de goddelijke openbaring en
d- in isvoorFortuna#een plaats.M erkwaardig isnu evenwel,datin A lexanders

Geesten ,,theconceptoffate,jatum,hasdisappeared...,although thisseemsto

be an essentialaspectofBO/IZiD historicalwriting'',alvoegtS.daar onmiddel-

lijk aan toe Isitperhapsmorecorrectto say thattheconce?toffatehasnot
disappeared...,butGautier'srepeated mentioning of ptum asan independently
working power has been replaced by fate as an im?lied aspect of God and
Adventure (pp.261-62)?''Md zee'
rveelvoorbehoud zou DeGraaf voorlopig

dp/rin de uitdrukking wiien zien van Augustinisch delien bij Maerlant,die
op gevaar af beschuldigd te worden van een ,jmélange des genres''

de

Beothiaanx trekjesin deAlexandreisheeftpogen teverdoezelen.Dezeopvatting
zou dan Maerlants ontwikkelingsgang van ridderlijk-naar brgerlijk-didactisch,
un romantischnaarwaarheidlievend,zoalsdiedoorKnuvelderin zijnHandboekn
1, 207 isge<hetst,l ter funderen.
TG besluitwillen W1Jernog aanherinneren,dathethàek datwi
jhierhebben
besproken, besloten wordt met een (vri
jwel volledige) Bibliogra?by van de

matièred'Alaandre''(pp.507-548).In onsexemplaarhebben wijmaarenkele
onbeduidende lacunes kunnen aanvullen.
Contem ,zomer 1981
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eersthad uitgegeven in hetTijdschriftvoorNederl.Taal-en Letterkunde.Het
is in afschrift bewaard in een der verzamelbu dels van de Haarlemse societeit

Trou moetblijken''die omstreeks 1600 zijn aangelegd.Meertens noemde'het
stuk y,merkwaardig als omwerking van een algemeen verbreide'volksvettelling.
n1.die van de dood,die in een boom gevangen wordt geze'
t en nid eer wordt
vrijgelaten,voor hij de eigenaar van de boom verlenging van leven o.f zelfs

onsterfelikheid (sic)heeftbe'
loofd''.Hijwijstals,,motie'
fwaarop ditesbatement
gebouwd is'' een volksvertelsel aan, dat in de catzogus van Aarne-Thompson,
'The types of the'folktales'geclassificeerd isonder nr.350,en waarvan ta1 van

varianten bekend zijn.In een bespreking van deze editie in hetTs.v.Ndl.
Taal- en Letterk.d1.82,blz.298 vgg.,heeft J.B.Drewes gewezen op de
stichtelijke strek
'king van hetstuk,die doorMeertenswe1onderkend was,maar
waarop hijverder nietin ging.Volget
nsDrewes is ditechterhetbelangrijkste
aspectervan :,,Dit esbatementism.i.nietzozqer een gedramatiseerd sprookje,
a1swe1een gedramntiseerd exempel.De (mogelijke) herkomstofverwantschap
van een gedeelte van de sto'
fismaarten dele relevantvoorditallegorische (en
in zoverre dussticbteljk getinte) esbatement.Het sfuk is het werk van e'
en
morzist,nietvan een sprookjesverteller'' Drewe'
swijsterook op datdeappelM om, die in de bekende varianten van het volksvertelsel niet voorkomt, een

verwijzing isnaardeparadijsboom,deboom derkennisdesgoedsen deskwaads.
Dr.W aterschootslitzich in zijn uitgave'
,waarvan hijdeinlieidng geheelherschreven heeft,geheelaan bijde opvatting van Drewes.Hetesbatementisniet
louter een dramatisering van het bekende motief van het volksverhaal, mnlr

deauteur(heeft)gebmik gemaaktvan ditalgemeen verspreidevolkse materiaal

om zija toehoordersontvankelijk te maken voor de vermanende boodschap die
hijhun wenstevoo'
rtehouden'',en hijheeftditmettalentgedaan:zijn werk
getuigtvan ,yeen grootcompositievermogen'' Behzve de appelboo'
m a1sbijbels
motief zijn er nog ta1 van ,,schriftuurlijke reminescenties''. W ij achten het
aannemelijkdatdeauteureen geestelijkewasdiebekwaam gebmikgemaaktheeft
van een bijhetvolk bekend verha/,om dit a1sexempelte duiden,zoals.ook
in preken zo vaak gebeurde.De betekenis van het volksverhaz a1s basismotief

isdrrbijo.i.txh we1essentiëlerdan Dreweshetwi1doen voorkomen.
Doo'
r deze zeer verzorgde editie van Dr. W aterschoot is een stuk uit onze

rederijkersliteramurweeralgemeen toegankelijk geworde'
n datzekerdebelangstelling verdientdie hetmede blijkens demodernebewerking van Teirlinck reeds
eerde'
rgewektheeft.

Leiden,sept.'81

C.KRUYSKAMP

DR.E.vAx AUTENBOER,Het& a>azz/l u ndjuweelder Rederjkers (15151561).Meteen W oord Voomf door PROF.DR.L.RoosE.Middelburg,
Merlijn, 1981 (Leuv.Studiën en Tekstuitgaven,N.R.,2).Pr./ 59,-,
BF j8j.

Deze studie van Dr. Van Autenboer is in verschillende opzichten een voortzetting : a1s uitgave een voortzetting van de onlangs hervatte reeks Leuvense
Studiën en Teksmitgaven, in 1906 begonnen, maar reeds enkele jaren daarna
nderzoek van G. J.
gestaakt naar het onderwerp een voortzetting van het o'

n naar de inhoud
STEENBERGEN,Het Landjuweelvan de RelE'rf
jlprl (19j0),e'
een uitwerking en vxrtzetting van debijdragevan de auteur zelf in het 29ste
Jaarboek van DeFonteine(1978-'79),Ee'
nê
lmndjuweel'teAntwer?e'
n in 1496.
7
Na een korte Inleiding,een uitvoerige Bibliografie en een overzicht van de
bronnen gaatschr.in het tweede hoofdshzk uitvoerig in op ,,De betekenis vafl

Landjuweelen Haagspel''.Daarnawordtin zeven hoofdshlkken allesbijeengezet
watbekend isoverde in ljlj begonnen reeksvan landjuwelen,die leiddetot
hetgrote Antwerpse feest van 1j61, de apotheose van het genre en in zekere

zin van de hele rederijker
lsliteratuur.In een omvangrijk notenappraat wordt
schr.'sbetoog geschraagd dx'
rverwijzingen naar talrijke archivalia en gedrukte
bronnen,die getuigen van zijn grondig bronnenonderzoek.Daarna volgen nog
26 illustraties, op een na alle blazoenen van rederijkerskamers, grotendeels
ontleend aan een verzamelhandschrift in de Kon.Bibliotheek van Brussel, en
verder aan de uitgave van de Antw.Spelen door W .Silvius.Het is verheugend

datdejongeuitgeverij,yMerlijn''dezer'
oyaalopgezetteuitgaveheeftaangedurfd,
en hetis tehopen datzijdaarmeer succesmeeheeft dan Van Even in 1861
me'
tzijn monllmentzewerk ove'
rhe'
tAntwerpselandjuweel,waarvoorhijslechts
j7 intekenaarsvond (en daarvan minderdan dehelftparticulieren !).
Het feestvan 1j61 washetlaatste in een cyclusvan zeven wedstrijden,die
in ljlj te M echelen begonnen was een kenmerk van deze cyclus was dat de

hoofdprijs,een zilveren schotel,bij elke opvolgende wedstrijd met een werd
vermeerderd, voo'
r de laatste dus 7 schotels. Er waren reeds eerde'
r als '
land-

juweel'aangeduide wedstrijden geweest,waaroverDr.Van A.in zijn genoemd
artikelin hetJb.van De Fonteinegeschreven heeft te Antwerpen in 1496 en
te Herenthals in 1j10-bij het eerste werd gerefereerd aan een in 1497 te
Leuven gehouden wedstrijd waardeAntwerpseViolieren den jongbsten Iant?rys

hadden veroverd.Uit deze laatste term mag mu
ei
ntdmk
o.i.kt
hkewe
lrwi
'
afj
lz
ei
dat
eoc
lij
ve
ide
ngnin
14he
96t
e
n
ui
t
de
ook daarom een landjuweelgjng,
naar een voorr and feest dat het ook toen om een cyclus ging.Voor de aanhzingstekens en het vraagt
eken in hetopschriftvan hetbedoelde artikellijkt
onsderhalveweinig grondtebestaan ;zi
jkomenvoortuiteente'strikteopvatting

omtrentde bdekenisvan determ bijde auteur,waarop ik nog temgkom.
Van deeerstevijfspelen van dein ljljbegonnen cyclusiszo weinig bekend,
datDr.Van A.,metgebmik van alle stttkken,daaroverslechts 12 bladzijden
kan vullen.De zesde wedstrijd,van 51 juli tot 14 aug.te Diestgehouden,
levert wat meer stof, maar alleen van het Antwerpse feest, van 3 aug. tot

8 septembergehouden,zijn bijna alledetailsbekend,en deuitvoerigebespreking
daarvan vult dan o'
ok het grootste deel van deze studie (blz.48-80,en nog
zes blz.over hethaagspel).Een helangrijke bron daarvoor,die door vorige
historici nog niet gebnlikt werd, is een teruggevonden dossier van ,,originele
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Procesverbalen''en andere stukken,reedsin 1825 bijeengebracht door de Antwerpse archivarisJ.F.Lenaerts,maarpasin 190j door hetstadsarchief aangekochtuit een partim liere verzameling en ondergebracht in het fonds Gilden en

Ambachten,waarheto'
ngebmiktisblijven liggen.
Inhd inleidendehoofdsmk 'Debetekenisvan Landjuweel'
en Haagspel'oefent
Dr.Van A.nogal breedvoerig kritiek op de omschrijving van deze termen in
hand-en woordenboeken.Ten dele terecht als de auteursdaawan bder gelezen

hadden watW .Silviusin deinleiding totzijn uitgavevan deSpelen daaromtrent
zegt,hadden zijbetere definities kunnen geven.Maar anderzijdsmag we1opgemerktworden daterbijdetijdgenoten allerminsteenstemmigheid eno'
ndubbelzinnigheid heerste ten aanzien van hetgebruik van de term Landjuweel.Dr.
Van A.geeft daarvan op blz. 28 een o.i.veel te schematische vx rstelling a1s

hijspreektvan yyeen duidelijk onderscheid tussen hetlandjuweelvan de ljde
en dat van de l6de eeuw : in het eerste geval mochten deelnemers uit alle

gewesten deprijstrachten teveroveren meteen spelvan sinne,maarlaterging
de hoofdprijsnaar een esbattementen kon alleen door Brabantse komers aan
dewedstrijd worden deelgenomen'' Determ landjuweelwerd heteerstgebruikt
bijde schuttersgilden (gestaafd sinds 1410) en wasdaarook ten tijdevan het
Antwerpse feest nog volop in gebmik :,,Te Bergen op Zoom'', zegtschr.op

blz.126,noot7,,,wasin 1j60 de derde wedstrijd van hetlandjuweelvan de
kolveniers gehouden.De Antwerpenaren hadden besloten daar te g=n infor-

meren hœ dewedstrijd en hetfeesterhun verloop hadden gekend'' Zijwaren
dusallerminstzozekervan hun zaak.A1szijdebesprekingen metdemagistraat
beginnen om verlofvoorhetfeestvan 1561tekrijgen,meldtdezedatzijdaarbij
hebben overgelegd zeker caerte vanden Iantjuweele van Gâd
ez;/ (blz.49).Dr.
Van A.vraagtzich daarbijaf ,yW isten deAntwerpsemagistraten zelfwe1goed
wateen landjuweelinhield ?''Ditiso.i.een nogalwijsneuzige opmerking.Uit
allesblijktdatdeterm landjuweelvan den aanvang afeen naimebetekenisheeft

gehad,n1.dievan landelijk (interlokaal) feestvan schuttersen van rederijkers.
ln de 16de eeuw heefthijin Bmbanteen meerspecifieke betekenisgekregen :
en cyclus van 7,met
een rderijkerswedstrijd van alleen Brabantse kamers, in e'
steeds groterepri
jzen,te winnen meteen esbattement.,,Om een onsonbekende
reden grx peerden de Brabantse knmers zich na 1j10 in een verbond dat de

organisatiereglementeerdevaneen cyclusvan zevenwedstrijden hetlandjuweel''
(blz.87).Tœh kan men naar de reden van die concentratie we1gissen :uit
hetweinige datomtrentdegeschiedenisvan dezecyclusbekend is,blijktalwe1
dathetlandjuweelxk in dezebeperkteopzeteen aaneenschakeling vertoontvan
n'xies en rivaliteiten.Hetza1eenvoudig onmogelijk geweestzijn alle Vlaamse
en Brabantse kamers in één competitie te laten spmenspelen *, om nog te

zwijgen van een algemenewedstrijd van àllegewesten.Daarvoorontbraken ook
eenvoudig de organisatorische mogelijkheden. Dat de cyclus zelf Iandjuweel
* De kwestie omtrent de 'hoofd- of soevereine kamer'die sinds 1492 aan de orde was,

kan daarbijeen ro1gespeeldhebben.
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genoemd werd,blijkto.i.niet,ook nietuitde wxrden van W .Silviusdie op
blz. 26 geciteerd worden : ,,Aenghesien de maniere ende usancie is vanden

beghinne desLandt-luweels/ datdeGtzldeoftCamerediedlesteghewan weder
OP moest stellen''etc.Dleste kan hier immers alleen betekenen de laatstge-

speelde wedstrijd.Opgemerkt mag ook worden dat de bdekenis 'prijs' Val1
Iandjuweelook in de 16de e.stellig nog bestond voor het feest van Diest in
lj41 schenkt de naagistraat een subsidie van 270 karolusgulden o,
m o? te

bangben âe/IantjuweelvanderRe/pr/cl:zi'(blz.45).Dieuitdmkking a1sgeheel
heeftwe1debetekenisvan 'derederijlterswedstrijd organiseren',maarbinnen de
uitdnakking heeft Iandjuwee'
l de betekenis '
prijs'.Duidelijk is dit ook wnlr
vermeld wordt dat de kamer Moyse'
s Doorn van 's-Hertogenbosch feestelijk
wordtonthaald a1szijhetIantjuweeltotantwer?engewonnen inne b,eIden
(blz.80).Trouwens,ook nu nog wordt hetwoord in deze zin gebruikt een
dagblad vermeldde dezer dagen deuitslagvan deook hiertelandey
yLandjuweel''
genoemde wedstrijd van amateur-toneelgezelschappen onder het kopje ,,LandjuweelgaatnaarMaastricht'',waarmeebedoeld werd een Maastrichtsgezelschap
heeftdeprijsgewonnen.Ditisook bejrijpelijk,o'
mdatde begrippen 'wedstrijd'
en '
prijsvan ofvooreen wedstrijd'altlld onscheidbaarverstrengeld zijn.
Deze enkele kritische opmerkingen nemen niet weg dat de studie van Dr.

Van Autenboer ee'
n belangrijke bijdrage is totonze kennisvan de rederijkers.
M etgrote vlijt en speurzin heefthijalles bijeengezet watomtrent hun landjuwelen te vinden was en ons inzicht daarin verdiept.Het grote '
boek van
Van Even is zeldzaam en voor de feiten aangaande hetluisterrijk-e feest van
1j61 kan men nu terecht bij Van Autenboer,al mist men welVno Evens
kleurrijke beschrijvingen.
Eefde,mei'8l

C. KRUYSKAM P

DR.JACOB SMIT,De grootmeester-z;woord-en J&rez;J/:/.He1Ieven FJz;
Constantjn Huygens.Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1980.50j blz.

Prijs:B.frs.j9j;/ 37,50.
Hetiseen sympathiek boek datJacob Smit metkennis van zaken e'
n vo1bewondering voor Huygens over diens leven en literaire werk geschreven heeft.

ln hetwoord voorafverklaarthijdathetdebedoeling isgeweesteen y,redelijk
leesbaar verhaal''te maken voor geïnteresseerde lezers die geen vakspecialisten

zijn.Vandaar dat noten en verwijzingen naar de bronnen achterwege gelaten
zijn en citaten uitFranse brieven vertaald.Maar alleswathijmeedeeltof beweert,is- naarde schrijververl
tlaart- controleerbaar.Zoalsvoorde hand ligt
in Huygens'levensgeschiedenis voor een aanzienlijk deelgebaseerd op W orps
editiesvan de gedichten en de brieven.Dewdenschappelijke gebruikermist de
noten en verwijzingen node,temeerdaardeschrijverin kwestiolzegevallen som'
s
met een heel eigen opvatting komt. Hierop zal Smit antwoorden dat ik nu

evenalsanderen eerderzijn werk metwetenschappelijkemaatstaven meet,terwijl
het boek dergelijke pretenties helemaal niet hçeft.Degelijkheid en uitvoerigheid hebben hetechter op een niveau gebrachtdathetwetenschappelijk serieus
genomen moetworden.In de uiterlijke vormgeving onderscheidthetboek zich
trouwens nietvan bijvoorbeeld de nieuwe uitgave van Van Trichtsboek over
H ooft.

W e beschikken nu over een bm ikbare en heel leesbare biografie voorzover

die bij de huidige stand van het onderzoek geschreven kan worden.Jorissens
Constantin Hulgens)voorzijn tijd een voortreffelijkestudie,isinmiddelsmeer
dan een eeuw oud e'
n is dusin veelopzichten door hetlatere o'
nderzoek achterhaald, bovendien beslaat het Huygens' leven maar tot omstreeks 1647. Een

werkeljjh grootNederlander,betleven van Constantkn Hulgens 1596-1687 van
L.Strengholt,een boekje met de tekst van radiolezingen, gehouden voor de
Evangelische Omroep, komt hoe deskundig en verantwoord ook van inhoud,

quaopzeten omvang nietin aanmerking om a1sbiografievoorwdenschappelijk
gebruik te dienen.
Smit heeft de stof overzichteli
jk over een zestien betrekkelijk korte hoofdstukken verdeeld.Vrij
welallegedichten van enig belang komen tersprake,vaak

met citaten.Er wordt verhoudingsgewijs veel aandacht besteed aan de jaren
1618-1657 (ruim 140 blz.van deongeveer 300 diehetboek telt),de slotfase
van 1665 tot 1687 krijgt daarentegen slechts een summiere behandeling (ee'
n
25 b1z.).
In Huygens'studententi
jd valt zijn vediefdheid op Dorothea van Dom en
het,yverraad''van haar kant,dathem jarenlang kwellen zal.Smitmaaktzich
van deze geschiedenis niet gemakkelijk af,hijvolgt de ontwikkeling van hun
verhouding, ook naderhand, aandachtig en behoedzaam. Voorzover dat avlthans

mogelijk is,wanterisveelwatonzeke'
rblijft(blz.39).Overdetijden dewijze
u arop Constantijn laterSuzannevan Baerletrachttewerven en weettewinnen,
valtbijgebrek aan gegevens (blz.132) evenmin veelvastte stellen,maarmet
behulp van het beschikbare materiaz probeert de schrijver een aannemelijke
voorstelling van zaken te gwen.
H uygens' liefdesgedichten voor Suzanne in ,ydirecte en positieve spreektaal,
met enige woordspeling, maar verder zonder sier'' worden gesteld tegenover

Hooftsy,vernuftige en elegantevleierijin Petrarkistischetrant''voorhaar (blz.
138).Constantijn kan inderdaad geen petrarkistische dichter heten,al zijn er
we1enkele sporen petrarkisme in zijn werk te bespeuren.Ik zou hem y,petrarcaans''willen noemen meteen term diebijons nog nietgangbaar is,maar in
het Duits en Engels ter onderscheiding van ,ypetrarkistisch'' we'
l gehanteerd
wordt.Huygens heeft Petrarca's werk immers goed gekend en zichzelf, in het

bijzonderna dedood van Sterre,in hem herkend in gestemdheid voelthijzich
methem verwant (vgl.C.Ypes Petrarcain deNederlandseIetterkunde,1954,
blz.118-137).Methem vergeleken verdientHoofteerderde benaming pdrarkistisch dan Pdrarcaans (zie Ypes,blz.117-118).
MoetHuygensweinig van de petrarkistische poëzie van zijn dagen hebben,
72

van de pastorale inkleding diein hete'
erstekwartder 17de eeuw in zwang komt,

maakthijzoalsbekend meerdan eensgebmik.Depetrarkistische dichttranthad
in zijn oog waarschijnlijk alle frisheid alverloren,de eindeloze herhaling van
stereotiepemotieven en beelden za1hem metzijn sterkehang naaroorspronkelijkheid hebben tegengestaan.Bijde pastoralepoëzie gaathetnietzozeerom vastgelegd taalmateriaal datgebruikt moet worden,a1s we1 om een bepaald kader

datde dichtervoorhetoverige een grote mate van vrijheid laat.De p'
astorze
inkleding moetvoorConstantijn Huygenseen aantrekkelijke vorm geweestzijn,
omdathijdaarin enerzijdsde mogelijkheid vond uitdmkking te geven aan wat
hem innerlijk in beroering brachten hijanderzijdstegelijkertijd hetpersoonlijke
en gevoelige schuilkon laten gaan onderhetherderspak.Zo kwam de pastorale

tegemoetaan deinnerlijke behoeften van de dichter,die in zich verenigde een
kwetsbare gevoeligheid die uiting zocht en een scherp intelled dat daaraan
nietwilde toegeven.
Huygens'muzikale begaafdheid en interessen worden vermeld door ieder die

ietsoverzijn persoon en leven te berdebrengt.Hetiseen verdienstevan Smit
dathijdaarop dieperingaat dan gewoonlijk geschiedt.Zo spreekthijtamelijk
uitvoerig overde muzikalevriendschappen metUtricia Swann-ogleen Marietje
Casembroot (blz.211-21j),de bezoeken aan de Antwerpse Duartes (b,
1z.231252) en decontadenmetdehertogin van Lotharingen en debaronesvan Slavata
(blz.244-247).
Ervaltdus veelte waarderen in hetlevensverhaalzoals Smithet onsdoet.Op
één voornaam punt lokt hi
j echtertegenspraak uit, dan namelijk wanneer hij
hetheeft over Huygens'religieuze overtuiging,in hetbi
jzonderten tijdevan de
godsdiensttwisten onder het Bestand. Geprikkeld doo'
r de stelligheid waarmee'
gewoonlijk beweerd wordtdatdedichterprincipieelaan dezijdevan de Contra-

Remonstranten stond,probeertde schrijverhem naar de andere kantte halen.
Strengholt (in deNtg.) en mw.Spies (in S?ek1.) hebben hem hierop alaangevallen,hetisnietnodig datik in herhalingen verval.Ook naarmijn inzicht
is Huygens evenwel een onverdacht Contra-Remonstrant geweest.Dat hij als
oud-leerling genegenheid voorUytenbogaertkoesterten contactmethem blijft
houden en a1s man des vredes zich zorgen maakt over de binnenlandse onrust
en zich ergert aan hetgemak waarmee Jan en alleman een oordeelklaarheeft

overingewikkelde theologische kwesties,doetdaarnietsaan af.Zijn geloo'
f is
voorhem van wezenlijkebetekenisgeweest,datbehoeftnietbetoogd teworden.
In dat opzichtpeilt Strengholthem dieper dan Smit en ik raad dan ook ieder

die Huygensa1sgelovige wi1verstaan,aan diensboekje telezen a1saanvulling
en ten dele corredie op watSmitdaarover schrijft.Hetverwondertme datde
schrijver, die erkent een vreemdeling in hetkerkelijke Jenlvalem te zijn,zich
tot ver-gaande uitspraken laat verleiden. Tegen het slot van het boek noemt
hijde dichter,,vrijzinnig,jaErasmiaans''(blz.279) meteen formulering die
op zichzelf al merkwaardig aandoet.Nu heeft Huygens Erasmus goe'd gelezen

en a1shllmanistisch auteurzeerbewonderd,maar dathijin religiosis op diens
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kompasgevaren zou hebben,wi1erbijmijnietin.
Nog een paar zaken van minder belang. Smit, die in 1967 in Forum der

Letteren een boeiend artikelaan de ,yzedeprinten''wijdde,laatzich wegenshun
y,t
e grote opzettelijke vernuftigheid'' (blz. 112) nogal gereserveerd daarover
uit :1opgestapelde raadseltjes voervooruniversitaire werkgroepen''(blz.114).
Strengholt oordeelt gunstiger: ,,Deze 'printen'horen, in Huygens' moeilijke
poëzie,tothetmoeilijkstewathijgeschreven heeft.W ie er lang mee bezig is,
komt onder de indruk van Constantijns scherpe blik,zijn taalvermogen, zijn
vroqe levenswijsheid.Hij bexhouwde ze zelf a1s hoogtepunten in zijn werk''
(blz. 18-19'
).Ik ben geneigd Strengholt bij te vallen. Maar wellicht speelt
hierin het onderscheid mee tussen wat de niet-desktmdige lezer waarderen kan

en watgeapprecieerd wordtdoor de specialist,die hetgevaarvan bijziendheid
lx pt.

Om didelijk te mpken hoe de dichterzichzelfa1s,,print''-makerziet,citee'
rt
Smithetbegin van ,,Een Printschrijver'' (blz.114).Ditgeeftmijde gelegenheid melding te maken van een kleineontdekking dieik indertijd in de handschriften deed.Een drietalzinsneden uithet geciteerde fragmentzijn ngmelijk
ontleend aan d,
e eerste versie van ,,Een algemeen Poëet'' Op 21 aug. 1625

schrijftHuygens,die een Paardagen tevoren de serie Printen inzette met,,Een
Gesant'' a1stweede ,,Een allgemeen Peet'' In het oorspronkelijke handschrift
zijn deeerstetien verzen daarvan doorgehaald en vervolgensvervmgen dooreen
verbeterde lezing,die op een afzonderlijk blaadje bijgevoegd is.De vs.1 en 2
van hetoorspronkelijk zijngehandhaafd,maarvs.5t/m 10 sterk gewijzigd.Op
12 okt.komt ,,characterista oft een Print-schrijver''tot stand.De zinsneden
:>Een weerschijn allerverw'' (vs.2a),,,Een schilder mette pen'' (vs.7a) en
7:Een a11 datijemand is'' (vs.8a) zijn afkomstig ttit de eerste versie van de
>>Poëet''(resp.vs.10a,4aen 1O$
b).Daarbijzou nog y,W aersegger''(uitvs.6a)
genoemd kunnen worden,datin vs.9 van deoorspronkelijke ,,Po,
ëet''stond en
datook weer in vs.4avan de definitieve voorkomt.Huygens zalnnn de ,,Poëet''

zijn begonnen toen hijnog nietdacht over een ,yprintschrijver''.W anneer hij
die naderhand als onderwerp neemt,vindt hij in het oudere gedicht enkele
karakteristieken diehijin hetnieuwegoed gebruiken kan.Hijverplaatstze naar
de Printschrijver''maarmoetdan voor de ,,Poëet''een anderbegin bedenken.
Ik ben nietop jachtgegaan naarzetfouten,veelzijn erme bijhetlezen ook
niet opgevallen.W e1heb ik even de ogen uitgewreven toen ik op blz.11j 1as

datConstantijn ,,een bruine bruid''had,waarbuid bedoeld is.Verder is het
hinderlijk dateen stukje verbindende teksttussen twee citaten op blz.20j in
dezelfde kleine letter is gezet als de citaten.Afgezien van die op.blz.276 isde

keusvan deillustmtiesnietverrassend te noemen.Datze zijn afgedrl
zktop het
papiervan de tekst,is de kwaliteitnietten goede gekomen (zie b.v.blz.j2,
160,272 en 292).
A1metalhebbenweSmittedankenvx reen levensbeschrijving van Huygens,
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die haar plaats naastVan Trichts boek over Hooftin Nijhoffs reeksmetere
inneemt.
W . VERMEER

(P.J.BUIJNSTERS,H.S.HAASSE en D.wol.
THERs,qBetje Woljj& dvje
Deken.Uitgave van hetNederlands Letterkundig M usellm en DocumenMtiecentrllm te 's-Gravenhage / In de handel gebracht door Uit
geverij
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1979,
De BezigeBij
SchrijversPrentenboek,20,72 (75)
blz.

DR.P.J.BUIJNSTERS,Bibliogrdjieder#'Jf'
iW//:N 1J4n en OFdrBetje Woljj
en AagjeD:J:/7.HES Publishers,Utrecht,1979,227 blz.

E.BEKKER-wED.Ds.woLFF,en A.DEKEN,Historie zazcMejujjrouw 5'
zra
Burgerbart.N aar de eerste druk van 1782 uitgegeven met inleiding en

aantekeningen doorDR.P.j.BullxsrERs.MartinusNijhoff,Den Haag,
1980,NijhoffsNederlandse Klassieken,2 dln.,VII1 + 76j blz.
D e vroegerzotraditionele- en trouwensten vollegewettigde- jam.
merklachten
overdeverwaarlozing doordeliteratuurwetenschap van onze l8de-eeuwse letteren

gelden zeker allang nietmeerin dezelfde mate.Zijgelden metname alheel
wat minder sinds 'dix-huitièmistes'uitN oord en Zuid zich op het eind van de

jaren '60 organiseerden enin enom htm W erkgroep l8eEeuw een systematischer
en gece rdineerder activiteitgingen ontplooien.De voltooiing van Deel VI van

de Gescbiedenis f/azide Ietterkunde derNyier/zfzier (197j) - oo'
k albeantwoorddedatzekernietoverdehelelijn aan deverwachtingen waseen ander
belangrijk symptoom van de groeiende belangstelling.Datzelfs de Oostenrijkse
N ederlanden daarin deelden - in verband waarmee de nx d wellichthetgrootst

was mxht, behalve uit J.Smeyers' p'
ioniersbijdrage in de net genocmde
literatuurgeschiedenis,blijken uit diverse initiatieven uitgaande van nieuw opgerichte centra voor de studie van de Verlichting aan beide Brusselse universi-

teiten.Datde klemtoon bijditalleszeker nietsteedstlitsluitend o,
fzelfsmaar
allereerst op,het zuiver literaire asped lag,kan misschien vanuit een strikt en

vooral theoretisch literirwetenschappelijk standptmt worden betreuzd,maar is
volkomen normaalin hetinterdisciplinaire p'
erspectief datelke serieuze en realistische aanpak van de 'filosofische' 18de eeuw vereist.Meteen is het inzicht nu

veralgemeend doorgedrongen dat die eeuw ook bijons - heelanders dan als
een louter cultuurhistorische antikwiteit

veeleer moet worden gezien a1s ee'
n

sleutelfasein de revolutionaireontwikkeling naaronzetijd toe.
W at Nederland betreft, hoeven de eminente verdiensten vx '
r de o'
ntsluiting

en de O tudering van de l8de-eeuwse literatuur van P.J.Buijnsters van de
Nijmeegse universiteit nauwelijks nog te worden onderstreept:het volstaatte

herinneren aan zijn toegewijderola1ssecretarisenvoorzittervan bovengenoemde
W erkgroep of a1sredadeurvan hetD ocumentatieblad ervan,maar uiteraard nog

meer aan zijn baanbrekende en ert
ldiete publikaties eerst met hetrelcking tot
Rhijnvis Feith,die hij in een compleet nieuw daglicht wist te plaatsen, en
vervolgensoverSara Burgerbyt,waarvan hija1seersteromanstructureleaspecten
onderzocht.Ongetwijfeld de bekroning van Buijnsters'bijdrage tot de W olffen Dekenstudie vormen de driehierte bespreken werken - voorlopige bekroning
dan ttxh,vermits van dezelfde auteuz alvast nog een uitgave van de volledige

correspondentie van beide dameste verwachten staaten Nijhoff bovendien een
W olff- en Dekenbiografie van hem in uitzicht stelt.
Een bijzonder aantrekkelijk boekje is zeker het W olff- en Dekenalbum dat

Buijnsters snmenstelde - met de medewerking van Hella Haasse (citaten) en
Daisy W olthers (afbeeldingen) voordegekendeen steedse'
ven voortreffelijk
verzorgdeScbrlversl7r:/c/:z/lp:l-reeksvan hetNederlandsLetterkundig Musellm
en Ilocuznentatiecentruna meerbepaald stond hi
jin voor de zo gebalde a1s
klare - Inleiding en voor de bio-bibliografische gegevens. Uit die Inleiding
onthouden we vooral de mening dat de correspondentie niet enkel a1s integraal
deel van he'
t literaire œuvre der schri
jfsters dient te worden beschouwd,maar
zelfs ,yhet hoogtepunt van hun schri
jfkunst''zou uitmaken.Zoals gebruikelijk
in deze reeks wordt het beeld van de behandelde auteurts) opgebouwd via het

samenspel, bladzijde na bladzijde, van de vier constituerende elementen, te
weten chronologische biografie,citaten uitbrieven en werk,iconogmfisch mate-

riaalen daarbij horende onderschriften

methode die inzake typografie en

bladschikking nogal w at technische eisen stelt, waaraan helaas niet steeds kan

worden voldaan op een wijze die overzichtelijkheid en mstige leduur o'
ptimaal
garandeert.Mét de auteur zalme'
n natuurlijk '
betreuren,datzo weinig direct,
persoonlijk beeldmateriaalmetbetrekking tot deze voor hun tijd en omgeving
dan toch we1heelbijzonderevrouwen beschikbaarbleek te zijn,zodatde'illustratie vaak van contextuele aard moestblijven.Afgezie'
n van de eigen waarde
en bedoelingen van vulgariserende uitgaven a1s deze, mag misschien toch ook
we1 eens op de fundamentele dubbelzinnigheid worden gewezen - we bedoelen
het systematisch op elkaarbetrekken van leven en werk en meer nog de kwestie

van de prioriteitvan teksto,
fbiografie (vgl.ook Inleiding,p.4) die eigen

is aan hun Opzet en methode,maar die literatuurwetenschappelijk tœh nogal
watvragen oproept.

Op een heelander - nu striktwetenschappelijk - niveau te situeren,is de
Bibliograjiedergescbrijten van en overBetjeWoljjenAagjeDeken,diezich
per definitie tot een heel gespecialiseerd publiek richt. Een indrukwekkend en

voortaan onmisbaar werkinstmmentvormt deze analytisch-kritische beschrijving
van hetomvangrijke œuvre van beide vriendinnen (198 titels,waarvan 90 op
nanm,van Betje,19 op die van Aagje en 89 gemeenschappelijk) en van de
essayistische o'
f wdenschappelijke secundaire literat
'uur die per 1 januari
1979 overhen samengeschreven was (274 nllmmers).HetpleitvoorBuijnsters,
dathijzich in zijn hoedanigheid van eerlijk bibliogrrf bewusttx ntvan

-
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zijn grenzen en zijn feilbaarheid en de lezer daarom uitnodigt tot eventuele
aanvulling.W athijondertussen te bieden heeft,is- zoalsgezegd - zekerniet
gering.Debeschrijvingvan deprimaireliteratuur-volgensdezg.quasi-facsimilemethode (cfr.Ph.Gaskell,H New Introduction to Bibliogra?by) - werd,waar
hetpasgaf,aangevuld metcommentaar en zelfs- zijhet niet systematisch
met opgave van vindplaatsen en contemporaine recensies. W at terloops moet
opvallen,is hetgrote aantal vertalingen uit het Frans,hetEngels en het Duits

(27 van de 84 boekpublikaties) die Betje W olff voor haar rekening nam e'
n
die getuigen van haar ruime'intellectttele belr
angstelling. Onder de nummers

199-232 worden ook de apocriefe geschriften behandeld:zo de aan Betjetoegeschreven medewerking aan DeRâa?JpJJJ/en DeBoçger,in verband waarmee
de diverse standpunten worden medegedeeld,maargeen nieuwe gegevens aan de
discussie toegevoegd.
W atde secundaire literatuur betreft,kan men zich afvragen o'
f een chronologische ordening nietlogischerware'geweestdan een alfabetische;ze zou in elk

gevaleen duidelijkerbeeld hebben opgeleverd van de groeivan de W olff-en
Dekenstudie.Ook had het onzes inziens de '
voorkeur verdiend in dit onderdeel
wat systematischer, soms wat omstandiger informatie te verstrekken betreffende
de inhoud en de strekking van de diverse bijdragen.De samensteller heeft zich
hier trouwens - anders dan in het eerste gedeelte vri
jwillig een aantalbeperkingen opgelegd en metname ,,algemene naslagwerken,schoolboeken en kranteartikelen van zeer efemere aard''buiten beschouwing gelaten.Zullen de meesten

het met hetopofferen van de laatste twee categorieën waarschijnlijk we1eens
21Jnymet de eerste daarentegen liggen de zaken toch wel wat anders. Om te
beginnen : wat wordt hier verstaan.onder algemene naslagwerken'' Bli
jkbaar
evengoed lexica en handboeken over literatuurgeschiedenis dus naslagwerken

in eigenlijkezin - alsook studiesover l8de-eeuwse literatuurdie nietexpliciet
aan w olffen Deken gewijd zijn.Nu komthetonsvoordathetweinig moeite
en plaats had gekost om de '
bibliografie op ditpunt te vervolledigen,zélfs met

(de voornaamste?) eigenlijke naslagwerken waarom immers zouden ook de
bijdragen overonzeschrijfstersin de'toch nietzo talrijl
tebiografischerepertoria
en literatuurlexica of in de grote literatuurgeschiedenissen waarover we beschik-

ken,hiernietop hun plaatszijn geweest?Deste betreurenswaardigermoethet
ontbreken worden geacht van enkele meer algemene

o.m. genologische en

compamtistische - monografieën,in de trantvan Jan ten Brinksnochtans wé1
vermelde Roman in'brieven :niet enkel is hun aantalvooralsnog beperkt,maar

zebevatten somstoch vrijsubstantiëlepassagesofbehandelen bijzondere'aspecten
in verband metW olff en Deken.

Een belangrijkeafdeling van deBibliograjik
etenslotte isdey,Beknopte inventaris van de bewaarde handschriften'' waarbi
jook een volledige lijstvan (244)

brieven van en aan de schrijfstersopgenomen werd,die de collectie Dyserinck
reedsaanzienlijk uitbreidten hieren daarcorrigeert.Vermelden wenog dathet
boekafgerondwordtmeteen aantalbijlagen W olff-en Dekeniana,geschriften
van Ds.W olff- en regjstersenverluchtismeteen belereeksportretten,gravu77

res,frontispices,titelblade'
n e.d.
Onmiskenbaar hoofdbrok én pronkshlk tevens van onderhavig W olff- en
Dekendrielllik is de monumentale editie van deHistorie van Mejujjrouw 5'
ar/

Burgerbyt,doorNijhoffin twee kloeke delen in zijn bekende klassieken-reeks
uitgegeven,in samenwerking metde Maatschappijder Nederlandse Letterkunde
en mede dnnk zij een subsidie van het Ministerie van Cultuur,Recreatie en
Maatschappelijk W erk. W anneer we weten dat het hier de allereerste wetenschappelijkeuitgavebetreftvan wattotdusverdan txh algemeen alsW olff-en
Dekens meesterwerk werd beschouwd,beseffen we mlar pas hx treurig het in
hetN ederlandse taalgebied gesteld is- in schrilcontrastmethetons omgevende
buitenland methetin ere houden van het cultureelerfgoed en met name van
de nationale klassieken,maar ook welke enorme achtersund we inzake literair-

wetenschappelijk onderzoek nog in te lopen hebben.Buijnsters,die zijn editie
beschouwt als voortzetting of beter als realisatie van wat hetwerk had behoren
te worden van zijn overleden vriend H.A.Höweler- aan wiensnagedachtenis

hijzijn boek trouwensopdraagt-,steltzich hierdan ook tebescheiden op hij
pretendeertimmersnietmeerte bieden dan y,een uitgangspunt''vx rhetweten-

schappelijk onderzoek,duszelfsnog geen eigenlijkeen volwaardigetekstkritische
uitgave, vermits hij zich, naar zijn zeggen, bij ontstentenis van voldoende
filologische voorarbeid,te vnnl
z heeft moeten tevreden stellen methetsigpaleren

van problemen in plaats van ze xk te kunnen oplossen.W aterook van zij,
we hebben M mschoots redenen om gelukkig te zijn met wat de auteur ons
heeftgeboden.

Om tebeginnen iserdego-bladzijdenlange1n.
leiding,dietoteen kleinemaar
veelzijdige en goed gedfxmmenteerde monografie over Sara Burgerbart is uitgegroeid, wnmrin achtereenvolgens de aspecten ontstaansgeschiedenis, literaire
voorgangers, titelblad en voorwerk, briefroman, romaakarakters, ideologische

achtergrond,ontvangsten waardering,wijze van uitgave aan bod komen.Uitvoerig en uiteraard comparatistisch wordtde contextgeschetst de Europese en
nationze ontwikkeling van het romangenre n1. w aarin het ontstaan van het

boek moetworden gezien en zijn betekenis en oorspronkelijlcheid beoordeeld.
Indien de uiteenzetting hier s'
oms iets minder voldoening schenkt en x k niet
steeds de gewenste klaarheid oplevert,heeftzulks nietenkel te maken methd
dx reen behandelen van de internationale en de Nederlandse situatie of met
hetontbreken van didelijkegenologischecriteria metbdrekking totde romm
en bepaalde romantypes-,maar,naaronsgevoel,vooralmet'
sschrijversneiging
zich tezeerte bm erken tothetaangeven van problemen of d- omtrent'
bestaan-

de opvattingen,eerder dan een persoonlijke visie te ontwikkelen.Belangrijk en
verhelderend lijken onsweldebeschouwingen dieBuijnsterswijdtaan deplaats
van Betje en Aagjeen hun roman binnen hetnationale réveil,hetzg.economiKhe patriottisme van het eind van de 18de eeuw, of aan het belang van de
classidsti<he poëtica voorhun realisme.Zoalsmen kon vermoeden,gnnn onderdelen van deze studie,o.m.in verband md de l8de-eeuwse Nederlandse roman
en de ka-ktertekening in Sar4 Burgerbart)terug op eerdere publikaties van de
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auteur terzake.Een bibliografie van dmkken,toneelbewerkingen en vertalingeny
alsmede een keuze uit de secundaire literatuur over de roman sluiten de Inleiding af.
Vx r de teksteditie, naar de eerste druk van 1782, Nverd #ekozen voor een

fotogmfischereproduktidtvhniek,diein zovervan deeigenlijkefacsimileafwijk-t,
datze de originele bladzijden aaneensluitend laatdoorlopen,voorzien van een
regelnummering doordeauteur;dezesoorspronkelijke,zijhetlatertoegevoegde
kopergravures fungeren ook hier als tekstillustratie. Het afdmkken van het
notenapparaatin een vaste marge links of rechts van de tekst,levertweliswaar
een verfrissend nieuwe bladschikkingop'
,maarheeftook hetvx rde leesbaarheid

hinderlijke nadeeldatbreedvoerige aantekeningen soms bladzijdenver uitlopen,
zoals de lezer reeds bij de Voorrede ervaart.Datkomt natuurlijk omdat de
annotatiebijzondercopieusisuitgevallen:wathieraan informatieinzakeeigentijdsefilosofieen literatuur,religieuzegezindten en maatschappelijk leven,mode
en topografie werd samengebracht,isinderdaad van een ongewone rijkdom en
getuigtvan de grondige en erudide vertrouwdheid van de tekstbezorger methet

l8de-eeuwse geestesleven in alzijn facetten.Die had de lezerin zijn Inleiding
trouwensreedsverwittigd dathijeerte veeldan te weinig had willen geven.
indien o'
ns dat ergens opgevallen is,dan misschien toch eerder in het domein
van de taalkundig-filologische toelichting ;overigens moet ook daar de crnstige
zin vx r accuratesse en volledigheid van de annotator worden geloofd. 'Vaar

bepaalde 'cruces'in deloop derjaren aanleiding waren totiteenlopende interpretaties- zo de beruchte ,,to Bliktri''-passage (pp.490-491) wordtvan de'
hele disnlxsie een synthese gegeven. Precies die veelheid aan waardevolle gegevens - x k bibliografisch - ,verwerkt in het notenapparaat - en trouwens al
evenzeer in de Inleiding -,doet het ontbreken van personen- en zaakregisters

lzierop - alzijn diedan in dergelijkep'
ublikatiesmisschien mindergebmikelijk dubbelbetreuren.W e1krijgtde lezeraan hetslotvan hetboek nog een reeks
bijlagen aangeboden - de voorrede totde tweede druk,vooralde variantenlijst
die de tekstverschillen tussen de dnakken van 1782,1783 en 1786 inventariseert,

verdertoelichting bijdeillustratieen een lijstvan allebrieven uitde reman
diehetdossierSaraBurgerbartop een nuttige wijze completeren.
De enkele kritische opmerkingen die we hierboven gemeend hebben te mngm

maken,zijn totkwesties.van eerderalgemeneaard beperktgebleven;detailkritiek
leek onstrouwensnogalpietluttig ten aanzien van de manifeste grote verdiensten

die Buijnsterszich metzijn drievoudige bijdragetotde W olff-en Dekenstudie
en vooraluiteraard metzijn indrukwekkende Drz Burgerbart-editie - verworven heeft.W at die laatste bdreft,moet zeker nog een speciaal wx rd van 1of

worden gewijdaan deschitterendemateriëleuitvoering waarvan zehetvx rwerp
was.Dateen dergelijke royale,bijna l'lmleuze boekuitgave nog mogelijk blijkt
in deze tijden van bezuiniging is zekerverheugend:wijbeschouwen ze in dit
gw al niet enkel a1s een passende hommage aan twee van onze grote klb
usieke
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schrijfsters,maarbovendien alseen waardige en verdiende 'inkleding'voorhet
ernstigeen knappewerk van P.J.Buijnsters.
w .GOBBERS

VERDER ONTVINGEN W IJ:

Bibliograjie van de Vlymse ltteratuurj7
cde negentiende eeuw doorA.DEPREZ
e.a.Tebestelle'
n bijCultureelDtxumentatiecentmm 'tPand,Onderberget
n nr.1,
B-9000 Gent.Prijs 1.200 F,zonderportkosten.
Het werk verscheen in offset-vorm en in eet
n beperkte o'
plage en is bedoeld

alseenprepublicatievandeelIvaneenreeksBouwstojfenvoordegescbiedenis
van de Vlaamse Iiteratuurin & negentiende eeuw.

De Vlaamse literamur wordt in deze Bibliogrdfie per genre behandeld met

voor de viergenres samen meer dan j.000 titels.

Hoojt-literatuur - In onsvorig overzicht van ontvangen uitgaven maakten wij
melding van alle ons toegestuurde publicaties over de M uider drost.Toen dit

overzichtreedsgepubliceerdwasb'
ereikteonsnog deverzamelbtmdelZ<>;S?iegel

totLeeuwenboeè,Syntactische en stilistischeverschijnselen in l7e-eeuwseteksten
door PROF.DR.B.c.DAMSTEEGT, tlitgegeven naar aanleiding van het afscheid

van debekendetaalgeleerdeaan deLeidseuniversiteit (Leiden,1981,154 b1z.).
De inhoud van deze bundelmet o.m.een bijdrage over Hooft (de tekstvan
Damsteegtsafscheidscollege) verdientnietalleen de aandachtvan tazkundigen,
maar ook die van litemirhistorici. Hier volgen de titels: T'D menvoegbing in

deHerts?iegel,Het?roza van G.H.Bredero,de Scbonckensonnettk
en,Zinsbouw

in de ?oëzie van P.C.Hoojt (belangrijk ook voor de studie van Hooftsverstechniek) en Syntactiscbe verscbi
jnselen in detaalz'
aziZ.van Leeuwenboeh.

Koninklijke Soevereine Hoofdkamervan Retorica ,,De Fonteine''te Gent.Jzwrboek 1980-1981.Delen I en lI,XXXI en XXXII,Tweede reeks nr.25 e'
n nr.
bi
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62j
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24.Resp.195en 218 blz.Prijs
O
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0000501
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.
overte schrijven
Het wordt ee'
n êewoonte dat het ,
,jaarboek''van ,,De Fonteine'' in twee

volumesverschijnt,waterin iedergevalop wijstdatde redactienieto'
m kopij
verlegen zit.Naaraanleiding vatlde60everjaardagvan deverdienstelijkehoofdredacteur dezer reeks werd het tweede deel O?stellen voor d.ZJ/
J Elslander
genoemd.Dit deel,samengesteld dx r een collega en door medewerkers van de
Gentse hx gleraar, weerspiegelt de ruime leeropdracht van Van Elslander die

verder reiktdan de rederijkersperiode en het 19e eeuwse toneelleven waarover
deopstellen in dejaarboeken e:
n inheteerste deelvan ditJaarboek derFonteine
doorgaanshandelen.Zodra wijoverplaatsmimte beschikken,publiceren wijeen
overzichtvan de inhoud.
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TEK STINTERPRETATIE VlA EEN O ND ERZO EK
VAN DE CO . EN IN TERTEKSTUELE RELATIES IN
D E ,,RO M AN VAN W ALEW EIN ''*

M en kan -als m en een generalisatie toestaat-twee stromingen in het
literatuuronderzoek onderscheiden de extensieve en de intensieve.
De eerste streeft naar een overwicht van of een inzicht in p otere

gehelen van de letterkunde of zelfs naar de beschrijving van een
Sontw ikkeling', de tweede tracht één enkele tekst zo gedetailleerd

mogelijk teanalyseren a1seen blikopenerop deperiodewaarbinnen de
tekstontstond en functioneerde''l@

Het Fcf.-onderzoekz,dat ons al geruime tijd bezighoudt, heeft
zowel extensieve a1s intensieve im plicaties. ln een reeks vroegere

bijdragen hebben we de eerstgenoem de aan de orde gesteld en a1s
wetenschappelijke hypothese een nieuwe situatieschets van de Mnl.
Arturrom an voorgesteld, een hypothese die vooralsnog uitdagende
perspectieven opent m .b.t. de hoofse literatuur in Vlaanderen en
Brabant, m aar alleszins door verder detailonderzoek m oet worden

geveriûeerd,genuanceerd en gecorigeerd,ev.gefalsifieerd3.In deze
DitartikelisdevolledigetekstvaneenreferaatgehoudentijdenshetVlaamsFilologen-

conjres
Ci
tteaat
Antui
we
rpen.
t F.LULOFS,De Filoloog alsArcheoloog. N.a.
v.

A.
M .DUINHOVEN

Bi
jdragen totreconstructievan deKarelendeElegast.Deel1.Assen,van Gorcum,1975,in

NTj68W(1975),blz.465.

egebruikenindezebijdragedevolgendeafkoringen:FJl.:deRomanvanWalewein'
,

LH :LantslootvanderHaghedochteiMor. deRomanvan Moriaen.
3 Wehaddenhetindiebijdragenoveronzetwi
jfelsm .b-t.desleutelpositievan de WJl.in
de overleveringvan de Mnl.Arturroman,over onze verm oedensm-b-t.een sterkereafhanke-

li
jkheid van de niet-historische,Mnl.Arturromanst.a.v.hetLancelotcomplex,vermoedens
ookm.b.t.eenjongerebloeiperiodevandezgn.oorspronkeli
jkeArturromans,n1.indetweede
helft van de 13de eeuw.Zie hierover J.D.JANSSENS,De Arturistiek een ,,woulsonder
genade''Beschouwingen overdeRomanvanWalewein,DieWrakevanRagisel,deRomanvan
Ferguut,de Lancelot-com pilatie en de Roman van de Ridder metter Mouwen,in SpL 21

(1979),blz.296-318;verdernog Oude en nieuwe wegen in ,JIetwoudzondergenade''
.
(Terreinverkenningvoorverderonderzoekvan deMnl.niet-historischeArturroman),in Ntg
75 (1982),blz.291-312,enNiw weenoudewegenbinnendeMiddelnederl
andseAr*ristiek,
inHandelingen van deKoninkli
jkeZuidnederlandseMaatschappl
lvan 1981,blz.177-186.
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bijdrage zouden we de Wal. tot voorwerp willen maken van een
analyserend, intensiever diepte-onderzoek.Vanzelfsprekend plaatsen

we daarvoorde tekstcentraal,maarmeteen belijdenistottekstgeconcentreerd werken zi
jn wenietuitdeproblemen.
De visies m .b.t.de interpretatie'
van een m iddeleeuwse tekst lopen

nogal watuiteen.Om binnen hetkadervan de Arturistiek te blijven2
denken we bijv.aan de sceptische bedenkingen van M.Draak ,,WiJ
m oeten ten opzichte van de pijnlijk geschonden overblijfselen van
onze middelnederlandse Arthur-literatuur vooreerst en inderdââd çop
onze hoede'zi
jn.lk ben ermijvan bewustdatveleMediaevisten met

rechtgefnteresseerd zijn in het thoe een bepaalde tekst'-juistin de
vorm waarin hijonsisovergeleverd -tgewerktkan hebben in zijn eigen
tijd',en in welkematedetegenwoordigebelangstellingvoorstructuuronderzoek studerenden naar nog niet voldoende gewaarborgde

objecten doet pijpen.Toch houd ik mijaan de stelregeldatliteraire
voortbrengselen uit de Middeleeuwen precies a1s archaeolo/sche
bodem vondsten gereinigd dienen te worden van latere aanwassen,
toevoegingen,herstellingen en althansgetestop hiaten en veN alsingen.
lk beweer niet dat m en dit alles zal kunnen achterhalen,m aarm en
m oet het wd1 proberen''4* De Nederlandse m edi6viste breekt terecht

een lansvooreen grondig codicolo/sch en tekstkritisch onderzoek en
suggereert met overschot van gelijk dat de tekst, zoals hij ons is
Overgeleverd,steeds een door de kopiisten gerecipieerde vorm van de
auteurstekstis,watonsbijde evaluatievan dedichterlijkecreativiteit
op basisvan de bewaarde handschriften totp ote voorzichtigheid moet
aanm anen s. W e m enen in haar ,
,stelregel''verdereen (neo-lpositivistische tekstgerichtheid weer te vinden die op een archeolo/sche
manier hetorigineelvan de dichterprobeertte reconstrueren.A1sm en

inderdaad vaststeltwatvooringewikkelde veranderingen bijv.de zgn.
geïnterpoleerde niet-historische Arturrom ans in de Haagse Lancelot-

compilatie vermoedelijk hebben ondergaan6 en dan hebben wehet

4 Zie M.DRAAK,Oude en

niwwe Lancelotproblemen,en de noodzakelijkheid van

lezen,inMKNAW,afd.Letterkunde,N.R.d1.39,nr.8,Amsterdam 1976,blz.366.
5

Wehebben ditook zelfgesteld m.b.t.deTrojeromanvanSegherDiengotgaf,waarover
bijdeliteratuurhistoricigroteonzekerheidbestaatt.a.v.hetaantalversregelsvan hetwerk:
Be#n nu maareenseen werk structureelteanalyseren en teinterpreteren waarvanjevan
ca.1400 vzn.niet weet of ze al dan niet totje onderzoeksterrein Yhoren'',zie J.D.
JANSSENS,De Trojeroman vanSegherDiengotgah inRou n en Onderwl
js.Nieuwebenaderi
6ngsmogelijkhedenvanderomaninhetonderwijs,Leuven1979,blz.136.
zieo.
m .W.P.GERRITSEN,Die WrakevanRafsel.Onderzoekingen overdeMiddelnederlandse bewerkingen van deVengeanceRaguidel,gevolgd dooreen uitgavevan deWraketeksten,Assen 1963,blz.158-165;m-b.t.deMor.,zieo.m.M.J.M.DE HAAN,Hetbedietvan

Moriane ?,in TNTL 88 (1972),blz.200-215.

nognietoverde oorspronkelijke saluenstellingvan de codex; en ,.tl1e
tantalizing questions''i@v.m .de ro1van de ,,corrector''8 -N dan kan nlen
de waarsclluwingvan M .Draak m .b.t.de interpretatie van deze rom ans

méér dan begrijpen.Toch vermoeden we we kunnen ons evenwel
vergissen dat haar scepsis tegenover structuuronderzoek (
s6k is inge-

geven doorconcretevoorbeelden van dergelijkeanalyse uitderecente
vakgeschiedenisg

Lijnrecht tegenover de visie van Draak staat bijv. deze van H.
Paardekooper-van Buuren.M .b.t.deM or.steltlaatstgenoem de ,,M en
kan gerust stellen dat de M een van de gaafste m iddelnederlandse
arturrom ans is.De struktuuristotin de kleinste zaken overwogen,elk
detailisverantw oord en heefteen betekenisvolle funktie in hetgeheel.
Struktuur en zin vorm en hetzelfde principe hetkleine datidentiek is

aanhetgrote,hetgrotedathetkleineomvaten mogelijk maakt...9910@
ln haar studie van de tekst klinkt een overm oedig vertrouwen in de

mogelijkheid van geldige (zelfs detail-linterpretaties op grond van
herm eneutische structuuranalyse; ze fotografeert a.h.w . het werk

vanuit een gezichthoek die haar toelaathetverhaalin zijn gehèelen
tot in de kleinste bijzonderheden te overschouwen.Luchtfotografie
tegenoverarcheologie dus...Alleen ishetin hetgevalvan PaardekooperVan Buuren niet helemaal duideli
jk wàt ze precies heeft gefotografeerd . nu eens bespreekt ze haar ,,foto M '' a1s weergave van de
Zgn.Oer-M oriaen, dan weer a1s beeld van de Compilatie-M oriaentt
Dustoch leve de archeologie ?

Nu isheteen alom aanvaard feitdatarcheolo/eén luchtfotografie
in onderlinge relatie tot elkaar onmisbare disciplines zijn bijhettot
stand kom en van betrouwbare inzichten over ons verleden.Dat geldt
7

Vooralle daarmeesamenhangendeproblemen (heteerstedeelvan decodex isverloren.
'

tusen fol.99 en 100 isertekstverlies,watgevolgen heeftvooronzekennisvan deCompilatiePerchevael;de problemen m .b.t.deinvoegingvan deRoman van deRiddermetterM ouwen in
de codex,enz.),raadplegemen M.DRAAK,DeM iddelnederlandse vertalingen van deProzaLancelot.in MKNAW,afd.Letterkunde,N.R.d1.17,nr.7,Amsterdam 1954,blz.193-242.
8 Alle gei'
nterpoleerde Arturromans!behalve. de Perchevael, worden doorde corrector

onverbeterdgelaten.ZieW.P GERRITSEN,CorrectionsandIndicationsforOralDelivery in

the Middle Dutch LancelotManuscript(The Slgze #.#.129A10),in Ivitttrae textuales.
Nee9rlan
dicaManuscripta.EssayspresentedtoG.I.Lieftinck 3,Amsterdam 1976:blz.58.
M
.

Draak schri
jftin haarrecensie over de inleiding totdeMorflcn-ultgavevan H.

PAARDEKOOPER-VAN BUUREN en M.GYSSELING Om maarmetdehardsteuitspraak
te beginnen De i
Eigenlijkeinleiding op deMoriaen analysenaarstructuuren zin'iseen

hoofdstuk (artikel)van ietsmeerdan 26pagina'
s(pp.10-36)datmeingeenenkelopzicht
overtuigt.Hetisverward geschreven,zwevend én kinderli
jk,hetzoekthogerebedoclingen
achter situaties die tot de gangbare bestanddelen van avonturen-romans kunnen worden

herl1
e
0id'',ziehaarboekbeoordelingindeNTg65(1972),blz.222.
Moriaen. Opnieuw uitgegeven en geannoteerd door H.PAARDEKOOPER-VAN

BUUREN
11 enM.GYSSELING,Zutphenz.
j.,blz.36.
Zie o*m.M.J.M.DE HAAN,HetbedietpJaMoriane.
?,inTNTL88(1972),blz.201201.HerdruktinArturistiek inartikelen (ed.F.
P.van Oostrom),Utrecht1978,blz.260-261.

m utatislnutandisook voorhetfilologisch om gaan m etoudere teksten.
Zelfs als we constateren hoe dynam isch een m iddeleeuwse tekstwe1

kan zijn,dan kunnen we ons o.i.op basisvan de overgeleverde tekst
toch een verantwoord beeld vorm en van de zingeving door de dichter,

op voorwaarde dat we voldoende codicolossch en tekstkritisch
gewapend zijn,op voorwaarde m .a.w.dat we de vaak verbijsterende
complexiteitvan de tekstoverlevering nietuit.hetoog verliezen.
A1s we dan m etde Wal.tekstgeconcentreerd willen werken.m oeten

we eerst de waarschuwing van Draak indachtig ons studie-object
waarborgen.Met de Wal. hebben we alleszins,in vergelijking totde
m eeste andere M nl.niet-historische Arturrom ans,geluk in die zin dat

de tekstoverlevering vrijeenvoudig isen hetwerk blijkbaarautonoom
heeft gefunctioneerdlz en nergens door com pilatorische ingrepen

blijkt te 'zijn aangetast. We kennen de Wal.volledig uithet Leidse
handschrift (L), Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk.195,
fol.121-181, en gedeeltelijk uit de Gentse frapnenten (G),Bibliotheek der Rijksuniversiteit,nr.161913. Hoewel in de beide handschriften nogal wat fouten en detailwijzingen (meestalnietmeteen
andere betekenisnuance)voorkomen,bevatten L en G -voorzoverwe
in de overeenkom stige passages kunnen nagaan dezelfde tekststruc-

tuur;vrrmits ze niet op elkaar terur aan,maar onafhankelijk van
elkaar op dezelfde m oedertékstl4#m ogen we veronderstellen dat de

lezingvan L (althansin grotelijnen)destructureringvan dedichterste
zien geeftls.

Als dan een cultuurhistorisch m onum ent uit de bodem werd opgegraven en de onderzoekerhetvoorzich heeftEggen,kan hi
jhetvanuit
verschillende gezichtshoeken bekijken,kan hij hetm et een verschillende vraagstelling benaderen. Dat geldt niet minder voor oudere

teksten. Zoals bij de tegenstelling Draak/paardekooper-van Buuren
reeds gedeeltelijk werd gesuggereerd,stonden (staan)in de literaire
m ediëvistiek vaak twee types van vragen tegenover elkaar enerzi
jds
12

Ditblijkto-m.uitdesamenstezingvandeLeidsecodex;zieG.A.VAN ES,DeJeeste

van Walewein en hetschaakbord van PennincenPieterVostaert.Artureposuithetbegin van

de13
13deeeuw (d1.11),Zwolle1957,blz.400.
allej4teHetzijn tweelosse bladen,diegrotendeelsdevv.7877-8074en9075-9273dekken,
zamen 388verzen,zieG.A.VAN ES,o.c.,blz.421en 424.
Zie G.A.VAN ES, o.c.,blz.430.Hier Weze opgemerkt dat we van het doorgaans

oorspronkelijkekaraktervanhs.G nietzo overtuigdzijn alsVanEs.De tekstuitgevermeent
datdekopiistvan L (ofeenvoorganger?)herhaaldelijk overtoKgewoordenheeftingevoegd
ofdezinaffecûsch heeftverzwaardtzieblz.428);hetvaltechterteoverwegendatdekopiist
vanG deoorspronkelijketekstinzijnvoorbeeldheeftbeknopt(enverarmd).Indiezinzi
jnde

tekjt
5kritischeaantekeningenopblz.508-515enblz.523-529betwistbaar.

Ditli
jktonseen bruikbarewerkhypothese,hoeweltheoretisch natuurlijknietvaltuit

te guiten datde moedertekst X van L en G tegenover de autograaf drastische skucturele

wijzigingenzouhebbenaangebracht.
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Uit welke m aterie is hetwerk sam engesteld ? Watis de herkom stvan

de diverse bestanddelen ?''-ook dâtisarcheologie !15a -, anderzijds
55Watbetekende hetwerk in zijn tijd ? Watwaren debedoelingen van
de dichters?''.Het is een oude tegenstelling in de vakgeschiedenis,die
periodisch door verschillende benam ingen wordt weergegeven

(post-romantisch)traditionalisme tegenover individualisme,genetisch
onderzoek tegenover structuralistisch,(neo-lpositivistische tegenover
herm eneutische studie

De bril die m en a1s aanhangervan de een of

deandererichtingopzette,bepaaldedikwijlsdeaardvan deuitspraken
Over een bepaald werk. M .b.t. het œ uvre van Chrétien de Troyes
zouden de literairearcheologen (dievoordeze gelegenheid om gedoopt
tot ,,kelticisten'') de nadruk leggen op de incoherenties,het gebrek
aan eenheid, de inconsequente passages die op het bestaan van

(Proza-lvorlagen''leken te wijzen (o.m .G.Paris,J.L.Weston,R.S.
Loomisl;de literaire luchtfotop afen wezen daarentegen op de grote
eenheid in de werken van de Franse dichter,op zijn ,,
einzigartige
Schöpfungskraft'' (o.m .W . Foerster, E. Faral, J.D. Bruce en S.
Hoferll6@
A1sm en evenwel bereid isdekring van vooroordelen in deze polari-

serende controverse te doorbreken om alle mogelijk oplossingen zo
objectief mogelijk te overwegen,tekenen zich nieuweperspectieven af
voor het wetenschappelijk onderzoek.Vermitsim mersmiddeleeuwse
werken een oorspronkelijkheid sui generis bezitten en zich vrijwel
steeds binnen een vaste traditie van topoi,m otieven en genregewoonten bewegen,kan de vraag ,,FJ/ gebruikten de dichters om hun werk

op te bouwen''zinvolaangevuld worden meteen anderevraag ,R oe
hebben de dichters de van elders bekende gegevens in hun nieuwe
werk concreetvorm gegeven ?''.Op die m anier kunnen de genetische

en de structurele benaderingswijze in het compositie-onderzoek met
elkaar worden verzoend.Via bronnenonderzoek slagen we erwellicht
in om in een bepaald werk directe ontlening aan een anderwerk op te
sporen;we kunnen dan proberen te achterhalen hoe de dichterm etdie
ontleende passages creatief is om gesprongen.Het onderzoek naar de

ro1van deanalogieza1hierbijuiterstbelangrijk blijken tezijn.
15aook dat zalM . Draak methaarvroegergeciteerde uitspraak we1hebben bedoeld.We

denken hierbijaan haarstellingnnme in hetbe#n van haardoctoraledissertatie,Ondtrzoekingen overdeRoman van Walewein,Groningen/Amsterdam 1975,blz.6 ,,M.i.tochishet
onmogelijk een juistinzichtte krijgen in de bouw van ditWalewein-verhaal,voordatde
sprookjesgedeelten gescheiden zijn vandeArthur-avonturen en eventueleandereelementen.
Pasnadatop dezewl
jzehetdoortraditiegebonden materiaalgeëlimineerdis,kan men de
hoop koesteren iets te weten te komen van hetindividuele inzichtvan den dichter;om deze

redenachtikhetWalewein-onderzoekdanooknognietafgesloten.''(wijcursiveren).

16 zie o@m. P.TILVIS,Ueber die unmittelbare Vorlagen von Hartmanns,,
Erec''und

##Iwein''
#Ukichs,,Lanzelet''und Wolframsp,parzival''
,inDerarthurischeRoman,Darmstadt
1970.blz.165-214.
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Analogiel; is inderdaad het structureringsprincipe bi
j uitstek,
werkelijk ,,the dom inant form ''l8* Een ontleende passage kan n1.
herwerkt worden volgensde bedoelingvan de dichteren aangepastaan
de co-tekstlg waarbinnen de bedoelde passage m oetworden gefntegreerd.Van hieruitkan de dichterde beschikbare gegevensstructureel

uitbreiden,bijv.doordie creatiefbewerkte kern in andereepisodeste
reflecteren, zodat die m et de eerste bepaalde narratieve elem enten,
beelden of details gem een hebben.Op die m anier m aakt de analogie

dooradditie van motieven en/ofepisodeseen lineaireofhorizontale
expansievan hetverhaalmogelijkzo@
Analo/e isevenwelnietenkellineairexpansief.Analoseisimmers
zelden letterlijke herhaling;wie dusanalogie zegt,heefthettegelijkertijd over distinctie.Hetisinderdaad dank zijdeanalogischegelijkenis
dat een ideëel1,samen-zien''van bepaalde passageszlmogelijk wordt
en we hetbetekenisvolanders-zijn ontdekken;hetiszo datwe doorstoten tot diepere niveaus dan dit van het louter narratieve.M .a.w .

analo/e graaftnaar de diepte:isook een verticaalverschijnseldatde
zingevingvan hetwerk suggestlefaan hetlichtbrengt.
Zo ontstaat door het preluderen en laten echoën van bepaalde

passages (,,hoofdstukken'',episodes,motieven,details)een subtiele
analogische structuur,waardoorde dichtertegelijkertijd kan vertellen
(horizontaledimensie)én verklaren (verticaledimensie).
Tot dusver hadden we het enkel over analogische relaties op het
cotekstuele niveau van een werk.Dat analogie ook via intertekstuele

relaties ,,verticaal actief'' kan zijn, zullen we verderop proberen
duidelijk temaken22.
Nu wordt het de hoogste tijd om naarde FJ/.terug te keren.Na
voorbereidend werk van W .J.A.Jonckbloetz3 kwam het bronnenonderzoek m .b.t. onze M nl.Arturrom an definitiefvan de grond m et
17 Ruim opgevat!Webedoelen ero.m .mee.herhaling,inversie,spiegeleffecten,contrasten climaxwerking.

18 zie Analogy asthedominantform''inF. VINAVER,TheRiseofRomance,Oxford

1971,blz.99-122.
19 we gebruiken de term co-tekst,om hetbegrip te onderscheiden van de buitentalige

context(werkelijkheid).ZieH.VAN GORPe.a.,Lexicon van literairetermen,Leuven1980,
blz.39.
Weinspireren onshierop N.J.LACY'S referaatxnclogy and Verticality in ChrLtien de
Troyes op het Xlth TriennialCongress of the Internaéonal Arthurian Society te l'
-xeter

(197
5).
21
22 Spontaangerealiseerdinde(lees-)luisteractvancreatieve(lezers/)toehoorders.
voor de begrippen co-. con- en intertekstualiteit, raadplege m en H .VAN GO RP,

Vernieuwingen binnen deliteratuurwetenschap,in Romanen Onderwi
js,blz.56.
O lnhettweededeelbi
jzijn tekstuitgave, zie W.J.A.JONCKBLOET, Roman van Walewein (11),(Werken uitgegeven doordeVereenigingterbevorderingderOudeNederlandsche
Letterkunde),Leiden 1848.
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de baanbrekende Onderzoekingen overde Roman van W alewein''van
M .Draak24.De Nederlandse m ediëviste kwam tot de conclusie datde
drieledige questestructuur van het werk ontleend is aan een midâel-

eeuwsesprookjesvariantvan hettypeAa/'
l'h550.,,Begrijpelijk'' zo
betoogt Draak ,,is dat het sprookje doorzijn verplaatsing naareen
hoofsmilieu m et een eigen traditie,grote veranderingen heeft onder-

gaan toen de avonturen van den ongenoemden sprookjesheld overgebracht werden op W alewein, een der bekendste Arthur-ridders,

diende tegelijkertijd met diens karakter, eigenaardigheden etc. te
worden gerekend.''zs.M .Draak was dusreeds én de ontlening én de
creatieve aanpassing op hetspoorgekom en !De situatie isevenwelnog

gecompliceerder.lnderdaad,de structuurvan hetsprookjesschema is
verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de kernmom enten van W aleweins queste,nl.deinitiale hofscêne,de episodesaan

de hoven van koning Wonder,koning Amoraen en koning Assentijn,
de episodes met de vosRoges(ontm oeting,hulp om Endibinnen te
raken en onttovering)en de finale Arturscène.Maarnoch alle.bijzonderheden van deze episodes,noch de daartussen liggende avonturen

kunnen verklaard worden door ontlening aan de sprookjesvariantz6.
Om de ruim te tusen de kernm om enten op te vullen,hebben de Wal.-

dichtersaan deArttlrliteratuurvan hun tijd ontleend.
M .Draak zelf m eende hiervoor een reeks bronnen te kunnen

aanwijzen.Hetuitlenen vanGringoletaan decnapein deFJ/.(vv.13511552)zou in secundairverband staan toteen episode uithetbegin van
de Lancelot-en-prosell>
.zo zouden ook de list valf Ysabele en de

episode van hetgeschonden gastrecht(vv.7359-8332 en 8736-9039)
sam en meteen gelijkaardige passage uitde Continuation Percevalvan
Gerbertteruggaan op een gemeenschappelijke bron Y28.Verdernam
Draak m .b.t.de zwaardbrugepisode invloed aan van de Chevalierde la
Charrete van Chrétien de Troyes29
Uit deze gegevens trok de m ediëviste in hoofdzaak ,,extra-literaire''
conclusies;hetw asim mers haar bedoel
ing zich ,,rekenschap te geven
#
uit welke bestanddelen en op welke wijze de rom an van Walewein is
geworden totialm ostacom pendium ofm ediaevalrom anticfiction'''3o.

Archeolo/sche''doelstellingen dus.ln haarbesluitgeeftDraak dan
Haardoctoraledissertatie(1936)werd opnieuw uitgegevenMetaanvullendhoofdstuk
over
z4,Het
Zi Waleweinonderzoeksinds1936'''Groningen/Amsterdam 1975.
eM .DRAAK,o.c.,blz.2.
26 zjeM *DRAAKjo.c.,blz.132-134.
27 ZieM *DRAAKjo.c.,blz.146-149 en blz.200.
O ZieM *DRAAK#o.c.,blz.183-197 en blz.200.
29 zieM @DRAAKjo.c.,blz.174-176 en blz.200.
30 ZieM *DRAAKyo.c.,blz.11-12.

ook zijhetaarzelend -te kennen datmen de Wal.op basisvan haar
onderzoek a1seen oorspronkelijk werk mag beschouwen,datPenninc
als de eigenlijke initiatiefnemer moet worden aangezien en dat er
tussen de twee Fll-dichters een nauwe samenwerking m oet hebben
bestaan3l
M et die besluiten kunnen we grosso m odo akkoord gaan32, m aar

toch zijn we ervan overtuigd datmen uitde gegevensvan Draak met
andere vragen voor de geest m éér had kunnen besluiten. Daartoe
m oeten we echtervoorafde bronnenkwestieietsscherperstellen.

ln enkele vroegere bijdragen hebben we gepoogd om duidelijk te
m aken dat de Continuation Percevalvan Gerbert zélf directe invloed

op twee Fl/.-episodes heeft uitgeoefend;een gemeenschappelijke
bron veronderstellen voorW en G (resp.de overeenkomstigeepisode
uitde FJ/.en uitGerbert)is dusnietnodig.Verdertoonden weaan
dat de Fl/.-dichters hetFranse Lancelotcomplex (en nietde zgn.
fancelotvan Chrétien de Troyes!)moeten hebben gekend,vermoedelijk zelfs via de berijm de bewerking ervan in hetM iddelnederlands,
fantsloot vander H aghedochte33.Dit bronnenonderzoek heeft naast

extra-literaire''impl'caties m .b.t.de oorspronkelijkheid,de datering
en de positie van de Wal.in de M nl.Arturtraditie -waaroverwe hetin

de reedsgenoemde bijdragen uitvoerig hadden -ook gevolgen voorde
interpretatievan structurering en zingeving van hetwerk.
Vroeger hadden Jonckbloet en Draak al aangetoond dat de Wal.-

dichter de ruimte tussen de hofscène bij Wonder en die bij koning
Amoraen opvulde m et een passage die hij aan de fancelot-en-prose
had ontleend34.We achten hetwaarschijnlijkerdatfantslootvander
31 Zie M.DRAAK, o.c.,bh. 200-212.Terecht betoogt Draak dat Vostaert ook het

sprookjemoethebbengekendom yytiiberhaupt'tekunnen inzien datmetAssentijn'sburcht
hetverstepuntvandequestebereiktis''(blz.206).VerderhebbendetweeWalewein-dichters
allebeiGerberténLH gebruikt:PennincintroduceerdeuitGerbertdeBloiesine-list(wellicht
ook hettovered bijWonder),Vostaertde episodevan hetgeschondengastrecht;Penninc
ontleentaanfH decnape-episode,dezwaardbrugepisodeen deomschrijvingvoorWalewein
uren vader'';Vostaertde Hestor-episode.Ditallespleitonmiskenbaarvoornauwe
,,deravent

samenwerking tussen de twee dichters.Zie o.m .J.D.JANSSENS,DeArturistiek een ,,wout
sondergenade''
.blz.316-317.
32 Hoewelwede ,,fouten''van Vostaertnietzo sterk in deverfzouden zetten. De twee
opvallende ,,horten'' n1.vv.7935-36 en 7964.-65(M.Draak,blz.210-11),deafnamevan de

krachtvan hetzwaart-met-de-twee-ringen (Draak,blz.211),deplotseaanwezigheidvan een
palas''(v.8502)inhet,,vri
jthof''kunnen ookviaeentekstimmanenteinterpretatieworden
verklaard,zoalskouwensookhetachterwegeblijvenvan debergtussenhethofvan Amoraen
en Wonder in Vostaerts deel en het veranderde beeld van Ysabele.Zie J.D.JANSSENS,

Analysevan de s'
fmcfl
zuren de verhaaltechniek in dehoofse,oorspronkeli
jk Middelnederlandseridderroman(deelII)(gestencild),Leuven1976,blz.620+22.
33 zievoetnoot3.
M Zie J*D*JANSSENSNDeArturistiek een ,,woutsondergenade''>blz.311-12.Hoe de

dichterscreatiefmetdeontleningenaanGerbertomsprongen,hebbenwein diezelfdebijdrage
behandeld (blz.316-17);we zullen heterdaarom verdernietoverhebben.
88

Haglledocllte de bedoelde passage leverde34a. Penninc heeft ze dan

aangepastaan zijn verhaalkader.Datbetekento.m .dathijeen vervanging van de hoofdpersonages doorvoert. De toevallig in het woud

jagende Lancelot ruim t de plaats VOOF Arturs neef, ,,der aventuren
vader'' een questeridder die ti
jdens zijn avonturen de hoofse norm
optim aalvertegenwoordigt.DatWalewein decnapezijn lievelingspaard
schenkt,dat hij bovendien zelf nodig heeftom de queste te kunnen
verderzetten,is een daad van uitzonderlijke hoofse edelmoedigheid,
watlatera1sdusdanigdoorLancelot(!)wordterkend
Menhevetmenichwaerfgheseit
VanseerWaleweinsmiltheit:
11ieshovesch,mildeendecoene.
W atm annesooshevette doene

Bescudlzi,ziethidathijsnoot
Hevet:zinedoghetesgroot.

Higafhem tpaert,datwanicbest.,,(vv.j;69.;j)3s.
Doorhetlenen van zijn paard steltWalewein bovendien de cnape in
staatom totridder te worden geslagenaan hethofvan Artur(intepatie in dehoofse gemeenschapl;hijhoudtdejongeman tediergelegenheid deridderlijkenorm voor:
Endepenstemmerom dieere
Vapdesen daghevoortwaertmere.
Nuvaertendekeertso gltieerstmoghet

Endepeinstemmerom diedoghet.''(w.1531-34)
Ditwordtbijhetritueelvan dezwaardomgordingdoorArturherhaald :
>)*@*peinstom m edieere
Van desen daghevortwaertmere

Endeemmerpijntuommediedoghet
Sowaerghicomtendeghijtdoenmoghet
Endevordertweduwen endewesen
Endealledieghivintin vresen

Bescudseendesetjoulijfdaervoren!''(vv.1847-53)
Bij de aanpassingvan de Lancelot-passage ishetbemerkenswaard dat
grote nadruk wordt gelegd op de ongem een positieve eigenschappen
van W alewein en op de exem plarische ro1van de hoofse norm .Datis

ook dereden waarom Walewein onmiddellijk na deontmoetingmetde
34azieonsartikelin NTg,blz.308.
35 w eciteren naardeuitgavevanG .A.VAN ES,zievoetnoot12.

89

cnape m oest geconfronteerd worden m et de felle tolridders,waarop

hijde ,,felle zede''(v.1650)dewereld uithelpt.Maarerismeer!Niet
enkel de onmiddellijke tekstomgeving wordt vanuit die ontleende
passagegestructureerd36,ook het verdere verhaal Bijna 8.000 verzen
later volgterimm ers een tweede cnapeepisode (vv.10.171-10.883),
waarin de cnape van hulpbehoevende jongeman tot hulpbiedende
.

ridderis geworden,die de bovengeciteerde aanmaningen van W alewein

en Arturin werkelijkheid weetom tezetten37.
Dat Penninc een oorspronkelijk Lancelotavontuur heeft omgebogen tot een passage waarin de W aleweinlof niet van de lucht is,

verraadt wellichtalietsoverde bedoelingen van de M nl.dichter(cf.
infra);het is evenwel uitgesloten dat het middeleeuws publiek de
oppositie Lancelot-W alewein a1s intertekstuele relatie kan hebben
gerecipieerd, verm its het bedoelde Lancelotavontuur in een bonte
waaiervan gebeurtenissen wegzinktin devolumineuze Lancelottom an.
Dat geldt echter niet voor dat andere Lancelotavontuur, dat op de
FJ/.invloed heeftuitgeoefend,n1.de zwaardbrugepisode38. Het gaat

hierimmersom hettopavontuurvan de absoluteminnaar,zijn meest
bekende exploot in de onvoorwaardelijke dienst van zijn geliefde
coninginne''!
ln LH kom t Lansloot ,,0p dat boort van ere riuire''3g.
, aan de

overkantziethijeen kasteel,waarin hijdekoninsn gevangen weet.De
toegang totdeburchtlooptevenweloverdeverschrikkelijke r,brugghe
van den swerde''(v.118),zo ,,scarp a1s.i.scermes''(v.121).Maarde

ridder,gedreven doorminnevoori,Arturswijfdie tenden sinne/Dicke
lantslote brochte''(vv.112-113),lsvastbesloten de levensgevaarlijke
hindem iste overwinnen
M

De structureringvan de omringende co-lekstisnogheelwatgecompliceerder.Nade

schenkingvanGringoletaan decnape,verovertWaleweinzichbijde,,felletoolne''hetpaard

Lyaert;datschenkthij(detweedeschenkingvan eenpaard)tijiensdeveldslagaan hethof
van koning Amadi
jsaan decnape,diedoordevriendenvanzijntegenstanderuithetzadel
werdgelicht(cf.m .2171-80).M.a.w.,Waleweinschenktdecnapehetpaardvandetolridder,
diezelfhetpaardvandecnapehad geroofd !Deanalogiegaatnogverdcr wanneerWalewein,

tevoet,onverhoedsdoordeman dieGringoletberi
jdt,wordtaangevallen,beschutdecnapc
hem tegen diewoesteuitvalenveroverthi
jGringoletvoorzijnredder...
37 Men heefthiernietenkelinversie(eerstecnape-episode:Walewein :helper,decnape
hulpbehoevende; tweede cnape-episode Walewein hulpbehoevende, de cnape helper),

maarook hetzgn.potentie/akt-schema(de norm dieindeeerstecnape-episodewerdvoorgehouden,wordtindetweedegerealiseerd).Voorditlaatsteschema,zieW.BRAND,Chrétien
de Troyes.Zur Dichtungstechnik seiner Romane,(l7reiburger Schriften zur romanischen
Philologie,19),Mûnchen 1972,blz.22-23.
38 zieonsartikelin NTg,blz.303-307.
39 Het fragment werd afgedrukt in VER WIJS'Bloemlezing uit de Middelnederlandse

Dichtkunst,herzien doorDr.C.C.DEBRUIN (eerstedeel).Tijd toti 1300,Zutphen 1956,
eerstefragment,v.102.
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Hinelietsnietom enen berchvangoude
Dienehem gaue altemale
Hinesoudseridenaltoterzale
Waertmetcrachteofmetliste
Daerl1idieconinghinnewiste
Daernewilthem nieman beweren

Om dathijshaddeSogrotenghere(vv.124-130).
Lansloot za1 m et p ote inspanning en zwaargewond de andere oever
bereiken.
Hoe anders is het verhaalin de Wal. !Op zekere dag kom t Arturs

neef,,Daerhiene riviere vant''(v.4939),
.op de andere oeverziethij
een kasteel, m aar ook hier ligt er een brug ,,scarper dan .i.scers''

(v.5044)overhetfelle water.Walewein vermoedtdatzijn questedie
kant uitmoet (cf.vv.5007-10 en 5051-59),maar hij denkter geen
ogenblijk aan dehindernisteoverschrijden :hi
jschuiftdeverantwoordelijkheid op zijn paard
y aria,sconevrouwe
Esditdiebrugghe daermenvaert

Over?Icwanewel,mijnpaert
Hevetlievertswemmen naminen waen
Dantdesebrugghesoudeovergaen :

Henmochteniemendaeroverbringhen''(vv.4964-69)
Wanneerechterook zwemmen uitgesloten blijkt,blijftde tafelronderidderbesluiteloosvoorde hindernisstaan,bitterklagend :
Diemigave .c.marcvan goude
Sonesoudicnietdurren bestaen
Daticdaeroverzoudegaen
Teserbrugghe:icwareverloren'
,

Datweeticsekerliketevoren''(vv.5046-50)
De intertekstuele analogieisduidèlijk :voorgeen geld van de wereld
wi1 Lansloot zich van het avontuur laten afbrengen;voor datzelfde
geld van de wereld is W alewein geen'm omentbereid om hetavontuur

ook maarteoverwegen4o.Penninc wilde toehoorders(/lezers)laten
*

Een erganaloog voorbeeld van intertekstueleanalogie vindtmen in de Chevalierdela

CharretevanChrétiendeTroyes,waardenachtelijkeontmoetingvanLancelotendekoningin
een ,,szenischesZitat''uitdeTristan (waarschijnlijkdeThomas-versie)is,wattoelaatdathet

werk van Chrétien als een soortvan alternatieve Tristan wordtgerecipieerd;zieW.HAUG,
DasLand,von welchem niemand wiederkehrt''.Mythos,Fiktion undWahrheitin Chrétiens
Chevalier delaCharette'',im ,ylwanzelet''Ulrichsvon Zatzikhoven undim ,,l-ancelot''
-prosaroman, Ttibingen 1978, blz.84-87. Andere voorbeelden van interteksmele analogie die
betekenisdragend is,vindtmen o.m.in ChréiensContedu Graal(een auctorieelspelmet

hetavonturenschema uitzijn vorige romansom een nieuw riddertypetesuggereren),in de

Fergus/Ferguut(dezgn.'ercepll-parallellen)enindeP estedelSaintGraal(talrijkebi
jbelreferentiesdieGalahadtypologisch metChristusverbinden).

beseffen dat W alewein, hoewel de m eest verm aarde ridder van de
tafelronde,geen Lantslootis,de doorextrem eliefdegedreven m innaar.
Dat zal het m iddeleeuwse publiek ook we1 zo begrepen hebben,

vermits zoals reeds gezegd dit wonderlijk Lancelotavontuur en
Lancelots reputatie a1s extatische m innaar alom bekend waren4l W e
m oeten er trouwens rekening m ee houden dat zowelde FJ/.a1s LH
voorhetzelfde Vlaam se publiek kunnen hebben gefunctioneerd4z.

Maar Waleweins queste isnu werkelijk tot staan gebracht.De uit
zijn bronnen beschikbare gegevensbrachten Pennincdeoplossing de
vos Roges (uit de sprookjesvariant)gidstde tafelronderiddervia een
55duwiere'' (de ,,Pont sos Eve''uithet Lancelotcomplex) onder de
rivier,die op dit puntvan hetverhaalzelfs eschatologische dim ensies
heeft gekregen (cf.m .5825-29,5840-55 en 5947-55).Hetbesluitvan
W alewein om niet over de rivier te gaan,wordta.h.w.vergoeli
jkend
verantwoord door de dichter de zwaardbrug heeft kenm erken

meegekregen van de zgn.,,soul-Bridge'',dienaarhetdodenrijk leidt
en doorzijn oordeelsfunctiewordtgekarakteriseerd43.de felle rivieris
geworden tot de vagevuurrivier, die uit de he1 ontspringt en in de
leverzee uitm ondt. Dat betekent o.i. echter niet dat W alewein een

mythisch doden-of feeënrijk binnendringt44 veeleer is het zo dat
Penninc de ,,lenseitsm otive''stilistisch hanteertom een uitzonderlijk
gei'soleerde Andere W ere1d45 voor te stellen. Het is m .a.w . eerder
41 vg1. bijv.hetberoemde Lancelotkapiteel (13de eeuw)in St.Pierre teCaen en de
overbekendeal
lusievanDanteinzijnDivinaCommedia(Inferno,5dezang).
42 TervoorbereidingvandeeditievanfS doorW.P.GERRITSEN,F.
P.VAN OOSTROM

en P.G.J.VAN STERKENBURG heeftdezelaatstehetwerkgrond: taalkundigonderzocht
enishi
jtotdeconclusiegekomendatLH dooreenWestvlamingwerdgeschreven.Wehebben
dezeinformatievanF.
P.vanOostrom.waarvoorwehem hartelijkdanken.
43 zie t,*HIBBARD*TheSwordBridgeofChrétien deTroyesanditsCelticOriginal,in
The Romanic Review 4 (1913),blz.166-190.Hibbard baseerde zich voor deinterpretatie
vande Wll.-episodeop dedubbelzinnkeinhoudsopgavevanG.PARISin zijnEtudessurles
Romansdela TableRonde.II.LeContedelaCharette.inRomania12(1883),blz.510:wat

haarhele betoog een verkeerdeuitgangsbasisverleent.Dezeepisodein de WJl.komtnogln de
volgende studiesaan bod,zonderevenwelnieuweelementen aan hetlichtte brengen H.
H.

BRACHES,Jenseitsmotiveundihre VerritterlichunginderdeutschenDichtunqdesHochmittelalters, Assen 1961, blz.77 en 194 en P.DINZELBACHER,Die Jenseltsb4 cke in

Mittelalter, (Verband der wissenschaftlichten Gesellschaften Oesterreichs),Wenen 1973,
blz.119-120.

Wezijn hetwatdatbetrefteensmetM.Draak,o.c.,blz.144-146engaandusgeenszins
akkoord metS.ERINGA,Walewein-studies,in TNTL44 (1925),blz.58-65,blz.66 en
blz.111 en zeker niet met J.TEN BRINK,Geschiedenis der NederlandscheLetterkunde,

Amsterdam 1897,blz.104:,,EndatmenbijkoningAssentijninderdaadinhetschimmennjk
isafgedaald,staaftookhetfeit,datWalewein en Ysabeleuithunkerkersgeredwordendoor
den geestvan een gestorven ridder,aan wien Walewein eenechristeli
jkebegrafenishad be-

zorjd
5''D(wi
jcursive
ren).
edraagwi
jdtevanditbegripvindtmen in J.D.JANSSENS,Constantenen variatiesin

de Middelnederlandse >#episodische''Arturroman,in Handelingen van het 31ste Vlaams
Filologencongres,Bwssel14-16Jp8/1977,blz.94-100.
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couleur locale'' om een realiteit op te roepen, die fundam enteel
verschiltvan denornlale (hoofse)werkeli
jkheid van hetArturhof.
Zoalsin hetgevalvan LantslootgaathethiervoorWalewein om zi
jn

topavontuur.De wereld waarmee hij in .
Endiwordtgeconfronteerd.
neemt bovenmenselijke dimensies aan.
, omdat hij ,,der aventuren
vader'',de ridderlijkeheld bij uitstek,uitzijn evenwichtmoestbrengen. In Endi m oet W alewein voor het eerst hetinitiatief uit handen
j zaldie extra-normale wereld nietop eigen krachtkunnen
geven hi

binnenkomen noch verlaten;daarvoorhad hij buitengewone helpers
nodig de sprekende vos Roges en de geest van de dankbare rode
ridder ...Hetisdaarbi
jopmerkelijk datWalewein Endibinnengeraakt

dank zijiemand die,nietten onrechteyordo-herstelvan hem verwacht;
hij za1trouwensuitdegevangenisin Endiworden verlost,dank zijeen
vroeger avontuur van ordo-herstel (de eerste episode van de rode
ridder).
UitditallesblijktdatWalewein,ondankszijn weigering dezwaardbrug over te trekken en ondanks de hulp die hij zich door.anderen
moetlaten welgevallen,een onbetwistbaar positieve figuur bli
jft;dit
isvermoedelijk niethelemaalhetgevalgeweestbijzijn naamgenootin
fS ,die -als we kunnen betrouwen op de Ofr.bron van de fs-dichter

gedoemd wasom bij de ,,Pontsos Eve''te mislukken46. Waleweins
kwaliteiten,zijn onovertroffen hoofse ridderlijkheid,zijn in de Wal.
nochtansniethetgevolgvan deliefde (zoalsbi
jLantsloot).We zouden
haast zec en, integendeel. We hebben n1. de indruk dat de weinig
problem atische liefdesconceptie in het werk een reactie is tegen de

onvoorwaardelijkeminnedienstuitdeLH ,reactietegen deallesbeheersende (overspelige)liefde en dehoogverheven Damemethaarnukken
en grillen. Ysabele én W alewein raken in een om m ezien op elkaar

verliefd (van voorbereidendeliefdespatholo/eisgeen sprake),Ysabele
laatzich niet smeken om zich methaùrgevangene aan ,,derminnen
spel''over te geven;een am oureuze driehoeksverhouding wordtop de
allergemakkelijkste manier vermeden door het uitschakelen van

Waleweins concurrent (de dood vàn Amoraen),zodater ook nauwe-

lijks sprake is van een dilemma liefde/ridderplicht47.Kan datalles
gefnterpreteerd worden a1simpliciete afstandsname (doorde dichters
bedoeld en doorhetpubliek gerecipieerd)van Lantslootsridderideaal,
van deoverspelige liefde a1sstim ulanstotgrootste daden ?
Een antwoord valt m isschien te t'
orm uleren a1s we de expliciete
Lancelotreferenties in de tekst onder de loupe nem en.Lancelotkom t
46 Weheb/ n de overeenkomstigepassage in LH nietbewaard;vermitsde fS -dichterde

macrostrucmurvanzijn bronrespecteert,zalhetMnl.werk ditWalewein-avontuurwe1hebben Yvat.
*1 We1isereven eenaarzelinginvv. 9408-9474.

viernlaal in de Wal. ter sprake (v.40,vv. l559-77 vv.3199-3203 en
vv.10.003-09) en llij is binnen het werk onm iskenbaar de m eest
positieve tafelronderidder,na de titelheld.Lancelotneem thetop voor
de cnapc die'naar het hof van Artur kom tgereden en zwaait te dier
gelegenheid de lof van W alewein, wat de dichter over Lancelot de
woorden ontlokt
-

Daernewasniemenzijnghenoot

Van duechden,datweeticwale

Vanaldenherenindiesale-(vv.1760+2)
Dat klopt: Walewein is im m ers niet aanwezig ! W anneer Am oraen

indertijd aan hethof van Arturvoorbijreed,ontmoette hijvierridders : Ydier. Ywein, Lanceloot en W alewein. Enkel van de twee
laatsten wordtietsm eergezegd.OverLancelootheethet:
jj**@endeLanceloot

Wiesdoghedendatzijnzogroot
Datmeravespreken mach
Hiernaovermenighen dach

Esdander...''(vv.3199-3203)
Datis nietniets,maar toch nog v;j gering in vergelijking met,,der
aventuren vader'''
.
Sine doghetende zine ere
Esm eerreendevan betrenlove
Dan yem ensbinnen sconinxhove

Vanalgaderzinenlieden''(vv.3206-09)
Dit is trouwens een bevestiging van de voorstelling van enkele tafelronderiddersj waaronder Lancelot, in de initiale Arturscène, waar

enkelWalewein wordtbedachtmethetadjectief,,hoofsche''(v.41)en
Penninc eraan toevoegt :
-

jijnl esellewasdaernelein(v.42)

Deconclusievan deFll-dichtersisin ditopzichtmaaralteduidelijk :
Lancelot is een der beste tafelronderidders,m aar W alewein is beter.
Aan een publiek dat het Lancelotcom plex,i.c.fS ,kende en wistdat

daar precies het om gekeerde gold,za1 de verschuiving we1niet zijn
ontgaan.

W at was dan de bedoeling van de Fl/.-dichters? Een ,,spiegelvan

hoofsheid''scllrijven,datzeker48.In datopzichthebben zetendenzen
48 zieonsartikelinNTg,blz.297-298.
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die ze in LII vonden (positievere trekken bij de voorstelling van
Walewein,verhoofsing,groter belang van de beschrijvingen)gei'
ntenSiveerd.Maarblijkbaarwilden ze een ideaalvanhoofsheid propageren
dat zijn wortelsvond in een diepe gemeenschapsbekommernis (en de
daarmee verbonden ,,eer''),eerderdan in overspelige (zijhethoogg0Stemde)liefdeen onvoorwaardelijkeminnedienst4g.
M iddeleeuwse literatuurUFSAL Brussel

J.D.JANSSEN S

49 wat niet betçkent dat de vrouw en de liefde binnen dithoofse ideaal geen plaats
hebben gekregen.Oo
'k Waleweinshandelen wordtdoordeliefdebepaald (cf.dederdekerkerscène,vv.9205-9259)en ook in de FJ/.vinden weuitspraken a1s:,,Van vrouwen comtons
alleere''(v.3813;cf.ookv.3839).

TERUG N AAR DE HAN D SCH RIFTEN VAN
H UYG EN S'ZED E.PRIN TEN

Huygens schreef zijn Characteres,Datzijn Printen (in de editiesder
Koren-bloemen omgedoopt totZede-printen)in demaanden augustus
tot november 16231. Hij begon met Een Gesant,voltooid op 18
augustus, en sloot m et een achttiende print, die van Een Beul'
, vier
m aanden later,op 21 novem ber,de creatievan de reeksaf.Een poging
tot een negentiende kwam niet verder dan een ongetiteld fragm ent

metdeaanhef ,,Hijiseen Tollenaeryanallerhandewaren'',misschien
het begin van een karakteristiek van een lom merdhouderz. Pas in

november 1624 maakteHuygenshetaan zijn broergerichteopdrachtvers,gedateerd 10 novem ber 1624,en vervolgensnog weereen nieuwe

print,Een wijshoveling,voltooid op 16 november 1624.Hetschrijven
van hetopdrachtgedichtwijstop aktiviteitten behoeve van de kopijvoorbereiding voor de Otia van 1625.Een tweede lim inaire tekst,een
voorberichtin proza aan de L edigheleser,draagtin hethandschriftde
doorgehaalde datum 26 februari 16253 Eén print hield de dichter in

portefeuille,n1.Een Professor,voor het eerstuitgegeven in Eymaels
editie van de Zede-printen anno 1891.

Deze summiere beschrijving moge volstaan ter inleiding van een
betoog:dathandeltoverenige totnogtoenietopgemerktebijzonderheden ln de m anuscripten van de onderhavige gedichten.lk hoop te
laten zien, dat het adagium ,,ad fontes'' hoe vanzelfsprekend ook,
toegepast op de Printen,voor allerleiverrassingen zorgt,die onsdoor

Worp,in zijn uitgave van Huygens'gedichten op basisvan de manuscripten, worden onthouden. Het onderzoek van de handschriften

leverteen bijdrage tot onsinzichtin heteigen karaktervan hetgenre
Degedichten vanConstanti
jnHuygens.naarzijnhandschriftuitgegevendoorDr.J.A.
WORP.Tweededeel,blz.1-39.
2 Gedichten, ed.W ORP,lI,blz.39.
3 Gedichten, ed.WORP,II,blz.82-83.
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dercharactereszoalshetdoorHuygens beoefend isen biedtsteun bij
de interpretatie.

De handschriften van dePrinten bevinden zicllin dejaaromslagen
1623 en 1624 van de groteverzamelingKorenbloem en,in bezitvan de

Koninklijke Akademie van Wetenschappen en in permanentbruikleen
toevertrouwd aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.De ordening van de talloze papieren is in de zeventigerjaren van de vorige
eeuw verricht door Prof.J.C.G.Boot4. De bladen en blaadjes zijn
binnen e1k jaarolnslag genulnmerd. Oude, in potlood geschreven
num mers,uitdetijd datdedichterdekopijvoordeOtiain gereedheid
bracht, zijn door Bootsoms voor zijn nieuwe nummering gebruikt.
Dat had tot gevolg, dat althans in de genoemde jaaromslagen de
volgorde der losse stukken niet de chronologie van ontstaan weerspiegelt.s
De enkelbladen en dubbelbladen m etde tekstderprinten van 1623
dragen de num m ers 14, 14a etc.tot 141.De 'lim inaria vorm en ten

gevolgevan de genoem de handelwijze van Bootondankshun datering
de nummers 1 en 2 in jaarom slag 1624.Een wl
jshoveling beslaatde
nummers9,9atot9fvan datzelfdejaar.
W e houden ons nu vooral bezig m et de printen van 1623. De
sam enhang der stukken 14 tot 141bli
jktbehalveuitdeinhoud ookuit
een aantal custoden en uit een doorlopende paginering in Huygens'

hand, van 1 tot 42. Het bijgevoegde overzicht laat zien,hoe het
bundeltje papieren is samengesteld en met welke tekstgedeelten de
bladzijden zijn gevuld.De dichter heeft de bladen 1 tot40 volledig
beschreven. Waar een print halverwege een bladzijde eindigt,volgt
meteen deaanhefvan een nieuwe.Hetlijkterop,datHuygensbijhet
creëren van deeersteprinten (fen Gesant,Een allgem een Poëet,Een
Bedelaer) ernaar heeft gestreefd, e1k gedicht te beperken tot één
pagina geschreven tekst, desnoods m et gebruikm aking van de m arge

vooraanvullende ofafsluitendeversregels.MaarEen rl
jcke Vrlsterliet
zich nietbinnen zo'n procrustesbeddwingen en sindshetschrijvenvan
die print zag de dichterervan af,zich de uitwendige beperking van een

pagina op te ler en voor wathijomtrenteen type ofeen beroep te
zeggen had.Nogslechtsincidenteelbeslaatéén printéén bladzij Een
Comediant vult de laatste zijde van het dubbelblad 14g.Op deze
bijzonderheidm oetikstraksterugkomen.
4 Gedichten, ed.WORP,1,lnleidingblz.Xl.
5 vg1.b.
v.de omsundigheid,datdebeideliminairetekstenvan deprinten,ofschoon uit

verschillendejaren daterende(nov.1624 en febr.1625),a1sdenrs.1en2injaaromslag1624
opgenomen zijn;anderzijds,datde driehandschriften van Myn vyand vreucht,myn hater
vrede in jaaromslag 1623 van elkaar gescheiden zi
jn onderdenrs.1,5 en 11 (zieP.J.H.
VERMEEREN,,,vastaertspenninarrebeyt''lI,Ntg 52,1959,blz.267).

Overzichtvan de m anuscripten m etdePrinten van 1623
& . rOpvOpag. tekst
in H.
hand
14

1. Een Geunt,r.1-24
2. Fena11gemeenPoëet,r. 1-42

14(31 ro
O

heaienetekstPoëet,r.1-10

14a
14b

14c

14d

14e

14f

t4g

14h

14i

14j

rO

21-8-23

14.

losse

blanco

strook

(4.) 22-8-23

vO 4. Een'rl
jcke Vrljster,r.1-28

5. 24-8-23

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

slot,r.29-42;FeaKoning,r.1-10
vervolg,r.11-38

3.

26-8-23

slot,r.39-50;Een(..)Soldaet,r.1-12

8.

2-9-23

vewolg,r.1344

slot,r.45-50;Een(...
)Predikant,r.1-18

vervolg,r. 1946

iot,r.47-60;FenAlchymist,r.1-12
vervolg,r.1340
slot,r.4148;FenDwergh, r.1-12
FensottHoveling, r.1-26
vervolg,r.27-52
vervolg,r.53-80
vervolg,r.81-108
vervojg,r.j()v.j4()
slot,r. 141-144;EenProfessor,r.1-20
vewolg,r.21-50
21. slot,r.51-70;Een(..)Medicyn,r. 1+
22. vervolg,r.7-36
23. vervojg,r.yy.66
24. slot,r.67-78iprint-schri
jver,r.1-14
25. slot,r. 15-42
26. EenComedùnt,r.1-24
27. EenMatroos,r.1-30
28. vervolg,r.31-58
29. slot,r.59-74;EenBoer,r.14
30. vervojg,r.:.36
31. vervolg,r.37-64
32. vervolg,r.65-92
33. vervolg,r.93-120
34. vewolg,r. 121-148

rO 35. slot,r.149-170;FeaWacd,r.1-6

vO
14k r0
VO
141 lrO
IVO
2rO
2vO
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(7.) 18-8-23

3. FenBedelaer,r. 1-38

rO
vO
lrO
lvO
2rO
2vO
lrO
lvO
2rO
2vO
lrO
lvO
2rO
2vo
lrO
lvO
2rO
2vO
lrO
lvO
2rO
2vO
lro
lvO
2r0
2vo
lr0
lvO
2rO
2vO

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

N#.

pod. œ der
naast *kst
:tel

rO
vO
v

nrin Atum

vervolg,7-36
vewolg,r.37-66
slot,r. 67-84;Een#> /,r.1-10
vervolg,r. 114 0
'
,
got,r.41-54;,,HijiseenTollenaer''yr.1+
blanco
blanco

6. 6-9-23
12. 7-9-23
13. 19-9-23
18. 26-9-23

4-10-23

9. 8-10-23
20. 12-10-23
11. 14-10-23
15. 2()-j().23
17. 13-11-23

10. 16-11-23
16. 21-11-23

De bundel papieren nu, waarvan oorspronkelijk ook Een wijs
hoveling m etaansluitende paginanumm ering alsm ede de twee drem pel-

teksten deeluitmaakten,isde kopijgeweestvoordeuitgavevan de
Printen in de Otia.Bedenken we daarbij,datdevolgordedergedichten in de druk geheel anders is dan de volgorde van ontstaan in de

manuscripten,dan is het duidelijk,dat de dichter de nodige maatregelen moestnemen om de drukkerte zeggen wathij wenste.In het
voorbijgaan wijsik erop,datt.a.v.Een Professordehierboven gebezigde uitdrukking ,,in portefeuille gehouden''nietletterlijk van toepassing is.Hetgedichtis n1.in de hele stapelnaarde drukkerijgegaan.
Linksvan de titelzette Huygensde woorden ,,Ditniette drukken''en

metéénvertikale streep haaldehijdetekstdoor.6
Met betrekking tot de kopijvoorbereiding,in casu devolgorde der
Printen,bevindt erzich in jaaromslag 1623 een tekstdietotop heden
nooit de aandachtheeftgetrokken.Ook Worp zwi
jgterover.Hetgaat
onn wat geschreven is OP deversozi
jde van stuk 13.Op devoorzijde
van het blaadje staat een gelegenheidsversje van 14 september 1623,

methetopschrift,,Eensieckevrindt//AenTrelloskindt''7.A1swehet
blad om draaien, vinden we links boven allereerst de zeer gevlekte
naam van een der printen ,,Een Bedelaer'' lndien de dichter aldus

begon methetinventariseren van zijn printen (en waterverderop de
bladzij te lezen staat geeft aanleiding dat te denken),realiseerde hij
zich vermoedelijk direct daarop,dat er chronologisch nog een paar
voorafsngen.Hij draaide hetblad ondersteboven,zodatde woorden
5,Een Bedelaer''rechts onder kwam en te staan,en gebruikte het blad

vervolgensvoorzijn inventarisatie.ln een laterstadium kwam errechts
een tweede lijstje naasttestaan,zodathetgeheela1svolgtkan worden
W eergegeven

(KA XLa,1623,13verso)
V oorspraeck
Aenden leser.

Een Am bassadf
.
Een Poeet.
Een Bedelaer.

EenrijckeVrijster
Een Koningh.

(1+1< 3> (c4'l<Kloningh
2 Bedelaer

3 Rijckevrijster
4 Predicant
5 Am bassadf*

5
6
7

6 Ziedefacsimile'svanEenProfessorinConstantijnHuygens,ZesZedeprlhten.lngeleid
envoorzienvan annotatieen cultuur-historischetoelichting dooreen werkgroepvan Utrechtse
neerlandici(Utrecht,InsûtuutDeVooys,1976),blz.108,110en112.
1 V#*Gedkhten, ed.WORP,Il,blz.9-10.

Eengemeen Soldaet.
EengoetPredicant.
Een Alchymist.
Een Dwergh.

(- EenSottHoueling.)
(- EenProfessoor.l
Een(-Print-schrijuer.l
konwetendMedicijn.l
EenPrint-schrijuer.
Een Matroos.
Een Boer.
EenWaerd.

6 Soldaet

7 Medicijn
8 Waerd
< Com ediant
9 Alchylnist
10 Dwergh
11 Poeet.
12 M atroos.
13 Beul
14 Een Boer
15 Sotthoueling

Wijshoueling
Printschrijver

8
9
10
11>

1:1+1<2>
1(2+1<3>
1:3+)<4>
1(4+1<5>
1(5+)<6>
1(6+1<7>
117+)<8>
1(8+1<9>
(19+4<20>

Hetlinkerlijstje noemtde printen van 1623in volgordevan ontstaan.
Datism .i.voldoende grond om ereen (po/ngtot)inventarisatiein te
zien.Het rechter staatje heeft een heelander karakter:hetis het
resultaatvan de ordening ten behoeve van de uitgave.ln de Otia is de

volgordevan ditlijstjeaangehouden.
Bezien we nu eersthet oudste lijstje,dan constateren we opmerkelijkezaken.
1.De eerste print is aangeduid a1s ,,Een Am bassadeur'' Ook in het
a
ndere staatje lezen we die titel.De verklaringis,dathetgedicht
@
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het handschrift oorspronkelijk inderdaad Een Ambassadeur

heette. Huygens heeftbli
jkbaarin een laatstadium van kopijvoorbereiding gekozen voor het Nederlands equivalent Gesant''

m ogelijk uitpuristische overwe/ngen.
2.De tweedeprintdraagtin hetlijstje denaam ,,EenPoeet''Ook dit
stem t overeen m etde oudste titelin hetm anuscript.lk kom dade-

lijk op deveranderingvan dezetitelterug.Degedachte,datHuygens
de titel Een allgem een Poëet gem akshalve in verkorte vorm geeft,
vindt geen steun in de wi
jze waarop andere titelsdieeen adjectief

omvatten in hetinventarisatiestaatjeopgenomen zijn.
3.ln het lijstje ontbreekt Een Comediant.De verklaring zullen we
m oeten zoeken in de plaats van de tekst in de manuscripten :de

achterzijde van het dubbelblad 14g.Bij het omslaan van hetblad
kon de blik van de inventarisator gemakkelijk getrokken worden
naar de titelbovenaan hetvolgendediplom a EenM atroos.Ook bij

hetopmaken van hettweede lijstje zag de dichteraanvankelijk het
gedicht over het hoofd. lnteressant gegeven !Huygens herinnerde

zich (denkelijk een jaar na dato) niet, dat hij Een Comediant
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geschreven had.Bijeen gevoelvan gemiszou een kleinespeurtocht
in de bundel papieren im m ers zonder m oeite totopsporing hebben
geleid.
4.O ok Een Beulkom tin de inventarisatie nietvoor.Deze printwasde

laatste van de verzamelingvan 1623.Werd hetlijstje gemaakttoen
deze print nog geschreven m oest worden ? A1s we dat m ochten

was er een vrij nauwkeurige datering van het lijstje
mogelijk tussen 16 en 21november 1623,dat zijn de data van
voltooiing resp.van Een Waerd (laatstein hetstaat
je)en EenBeul.
aannem en ,

M aar nu we geconstateerd hebben, dat Huygens Een Com ediant

vergat,is zoiets ook bijEen Beulgoed denkbaar.Meteen soortgelijkeverklaring :hetgedichtbe/ntonderaan op deversozijdevan
14k.Bij een vluchtig verrichte inventarisatie kon licht over het
hoofd worden gezien,dat daar een nieuw gedichtinzette.Bijhet
verder bladeren m aar dat betrof nog slechts blad 141 ,,beleefde''
Huygens,nietlezend m aar alleen naar titels speurend,deversregels
van Een Beula1shetvervolg en slotvan hetvoorgaande gedicht,Een
Waerd.
5.Een haastige of vluchtige m aniervan werken zouden we ook kun-

nen vermoeden op grond daarvan,datde titelvan EenPrint-schrijver voorbarig genoteerd werd.De dichter sloeg voor een ogenblik

Een onwetend M ediclln over.Hijschreefin zijn lijstjemetdubbelblad 14fvoorzich de titelvanEenProfessorover(in devorm ,,Een
Professoor.''),maar hijverzuimde hetdubbelblad open te slaan en
#ng door naar 14g, waaruit hij de titel van Een Print-schrijver
ovem am . Hij bemerkte echter zijn vergissing,bladerde terug en
verbeterde zijn fout.Dadelijk na de correctie noteerde hijde titel
van Een Print-schrijver opnieuw. Dit bladeren,terugbladeren en
verbeteren verklaart misschien m ede het feit,datEen Com ediant,

welke tekstmeteen naEenPrint-schrijvervolgt,onopgemerktbleef.
Het gevoel van voldaanheid over het herstel van de ver/ssing
veroorzaakte een zekere verslapping van de aandacht.Of ook :na

de verbetering kon bij de inventarisator makkelijk het gevoel
postvatten,datblad 14gnu dan toch afgew erktwas.

6.Twee titels in het inventarisatiestaatje zijn doorgehaald,alsof ze
m oesten vervallen ,,Een Sott Houeling''en ,,Een Professoor''.Het

schrappen pastuiteraard nietbijdeaktiviteitvan hetinventariseren,
eerderbijdie waaruithettweedelijstjeisontstaan.Overhetachterhouden van Een Professorsprak ik a1.Huygensheeftop een zeker
moment besloten, deze print niet te laten verschijnen.Algemeen
wordtaangenom en,dat hij vreesde de Leidse hoogleraren,in het
bijzonder sommige van zijn kennissen onder hen,Heinsius m et
nam e,te kwetsen m et hetbeeld van ,,een op geld belustho1vatvo1
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wijn'',zoalsde Utrechtenaren diezesZede-printen uitgaven lzetniet
ongeestig form uleerden.'
7.Het meest intrigerend is evenwel de doorhaling van de woorden

Een Sott Houeling.'' Anders dan Een Professor keert Een Sott
Hoveling in hetrechter staatje terug.Uit de doorhaling valtafte
leiden, dat de dichter eens het besluitnam ,ook deze print niet te

publiceren. Er zullen motieven gegolden hebben a1sbij hetlaten
vallen van Een Professor. Met de uiterst negatieve schets van de
zotte liever nOg door en door verdorven hofjonker zou hij
m ensen uit zijn directe omgeving tegen zich hebben kunnen innemen.Erwaren in hetgedichtkennelijkvoldoendeelementen uitde
realiteit verwerkt om zo'n effect te voorzien. Dat Huygens zulke

lezersreakties voor mogelijk hield leert ons,dat we in dePrinten,
metalhun conventionele literaire trekjes,niet metlouterliterair
spel te doen hebben. lntussen heeft Huygens Een Sott H oveling
toch weer het groene licht gegeven. Dat was mogelijk door de

creatie van de tegenhanger,Een wijshoveling.Zonderdie,mogen
we concluderen,zou EenSottHoveling waarschijnlijk nietverschenen zijn.Omgekeerd de aanzet tot het schrijven van Een wijs
hoveling,nota bene een jaar na de aanhoudende inspiratie tot de
printen van 1623,wasgelegen in de aarzeling om Een SottH oveling
te schrappen.Datde wijzependantonderde handen van de dichter
uitgroeide toteen breed opgezetideaalbeeld duidterop,datHuygens
hierinderdaad uiteen andere inspiratie doende wasdan die waaruit

de reeks van 1623 is ontstaan.Het aparte van Een wly.
shoveling
binnen de verzameling der printen,o.a.blijkend uitde buitensporigelengte (meer dan achtmaalhetgemiddeldevan deoverigeprinten), wordt m et behulp van het nieuwe gegeven nog wat meer
begrijpelijk.g
lk kom nu tot de bespreking van hettweedestaatje.Hetonderscheidt
zich in verschillende opzichten van het eerste.Watm eteen in hetoog
springt,datzijn de num m erreeksen in.potlood,één terlinkeren één

terrechter zijde van denamen derprinten.Zestellen onsin staat,drie
stadia te herkennen in het ontstaan van dit tweede lijstje. ln een
eerste fase noteerde Huygensde printen in devolgorde waarin hijze
wilde laten drukken. De titels werden verkort weergegeven ;alleen in
Een Boer'' w erd het lidwoord gehandhaafd. De geordende reeks

kreeg een kolom metje nummersvan 1 tot 17 (de linksecijferkolom ).
Toegevoegd blijkt alsnog Een Beul. Nieuw ten opzichte van het
8 zesZedeprinten, blz.13.
9 vgl.N .WIJNGAARDS, ,,Fcn wi
jsHovelingvan Constanti
jn Huygens,gezicn in het
lichtvan deTheophrastischetraditie'',Ntg 59,1966,blz.33846.
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inventarisatielijstjeisook Een wijs lloveling.Dattkitlevertde datum
post quem van hettweedelijstje 16 november 1624,die tegelijk de
datum ante quem van hetinventarisatielijstis.Weweten datHuygens
juistin dietijd bezigwasdeuitgave derOtia'vooçtebereiden.lo In dit
eerste stadium van hetordeningsstaatje ontbrak nogaltijdEen Comediant.
ln de tweede fase plaatste de dichter bovenaan de aanduidingvoor
de beide lim inaire teksten Voorspraeck''en Aenden leser'' voor-

zien van de in inktgeschreven numlners 1en 2 terrechterzijde.Met
een streep zijn de titels van de liminaire teksten gescheiden van de
reeks nam en der printen. Eén ogenblik wilde de dichter nu , na het

vergeven van de nummers 1en 2 aan het,,voorwerk'' decijfersin de
linker kolom aanpassen de 1 voor ,,Koningh''werd,in potlood,in

een 3 gewijzigd.Maar dadelijk daarop veranderde hijvan opzet de
cijferkolom rechtswerd voortgezetvan 3 tot 19.Dienummersmoesten vervolgens op de overeenkomstige plaatsen i
-n de kopij worden
aangebracht.Dat gebeurde steedslinks van de titels van de prihten in
dehandschriften.

De derde fase omvatte deingreep die noodzakelijk was doorhet
terugvinden van Een Com ediant.De titelvan deze printwerd alsnog in
hetlijstje opgenomen,in potlood, tussen ,,W aerd''en ,,Alchym ist''
voorzien van hetnum m er 11.De tussenvoegingm aakte aanpassing van
de numm ers vanaf ,,Alchym ist'' nodig : 11 tot 19 werd 12 tot 20.
Deze veranderingen werden tevensaangebrachtop de overeenkom stige

plaatsen in de manuscripten,zoals daar duidelijk te zien is.Het nu
definitief geworden lijstje moestongetwijfeld ook dienen ten gerieve
van de zetter,die er een leidraad in ontving teneindein de doolhofder

printen zijn weg tevinden.
Het opduiken van Een Com ediant valt m .i.nog iets nader te date-

ren.Het,,Aenden leser''wasvermoedelijk reedsgeschreven (26februari1625),
.im mers de oudste nummering rechts van de nam en der
printen (in de bovengenoem de tweede fase genoteerd) omvatte ook
die tekst, m aar nog niet Een Com ediant. Een heel laat stadium van

kopijvoorbereiding derha.
lve zorgde voor het thuisbrengen van het

verjeten gedicht.Datisgoedvoorstelbaar.Toendedichterdeteksten

deflnitief persklaar ging maken en in rm rgfnc aanwijzingen voor de
zetterplaatste,zoals,,Ditinnewaert''(d.w.z.,,dezeregellaten inspringen''),vergde datnog eenseen zorgvuldige lezing van alleteksten.En
zo stuitte hij op het over het hoofd geziene gedicht.Datde dichter
zelf en niet b.v.de drukker Een Comediant terugvond,blijkt uit
10 vg.
1 Huygens'briefaan Hooftd.d.30oktober1624,nr.209inDebriefwisselingvan

PieterCorneliszoonHooft.Uitg.H.
W .VAN TRICHT,deell(Culemborg,1976),blz.499-500.
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het feit, dat ook in de m arge van dit gedicht de aanwi
jzing ,,Dit
innewaert''in Huygens'eigen hand te lezen staat.
Als gezegd staan de num m ers in potlood ook naast de titels der

gediclzten in de handschriften.Hierop bestaan ogenschijnlijk eenpaar
uitzonderingen.Op blad 14 ro is de teverwachten 7 nietnaastde titel

van Een Gesantte zien,zo min a1shetnummer4 bijdetitelvan Een
Bedelaerop folium 14aro.Bijnadertoezien echterblijken dezecijfers
uitgewistte zijn;de indruk van decijfersin hetpapierisnogduidelijk
waarneembaar.Hetism .i.niettoevallig juistop dezeplaatsen,datde
cijfers weggewistzijn.Het betreft in beidegevallen de voorzijdevan
een nieuw stuk in de handschriftenverzameling.Prof.Bootheeftbij
hetaanbrengen van de signaturen klaarblijkelijk gevreesd voorverwarring op die plaatsen waarde gebruiker een signatuurverwachten kon

bovenaan een nieuw blad.Daarom liethij daardeoudenummers,die
een heelandere functie hadden veauld,verdwijnen?zoals hijelders
oude cijfers een andere functie gaf(vgl.de derde allneavan ditartikel).Nog ietwat anders ging het toe m et het num m er van Een wijs
hoveling.Naastde titelin hethandschriftwasaanvankelijk hetnumm er 18 gezet.Na hetterugvinden van Een Com ediantvea ing Huygens

dit door 19.Van dit nummerisde 9 blijven staan,maar de 1uitgewist ook hier is de moetvan het cijfer 1 nog goed zichtbaar.De
verklaring is,dat Boot aan het desbetreffende stuk hetsignatuurnum -

mer 9 wenste tegeven.Hijtrofin Huygens'hand hetnummer 19aan
en hoefde niets anders te doen dan de 1 weg te raderen. Op zulke

negentiendeeeuwse ingreepjes moet de onderzoeker van Huygens'
manuscripten dusbedachtzijn.
Een belangrijke vraag bijhetbestuderen van hettweedelijstjeisdie
naar de motieven die de dichter bij de ordening derprinten hebben
geleid. De werkgroep van Utrechtse neerlandici,die Zes Zedeprinten
heeft uitgegeven,constateert terecht,dat er zich hier en daar,,inhou-

delijke gronden voor herpoepering''opdringen.Hetvooropgaan van
Een Koning is natuurlijk niet onopzettelijk, de afsluiting metEen
Print-schrijver,a1s schetsvan de kritische auteurzelve,evenmin.Een
Bedelaer is om redenen van contrast direct na Een Koning geplaatst.

Maarverderlijktheteen bontemengelinj'',aldusdeUtrechtenaren.
>>Misschien bedoeldeHuyjensnietsdanjulstdiebontheid,dieookin
ander literair werk uit d1e tijd,b.V.emblemata-bundels,opvalt.''ll
M isschien Valt nOg het volgende te overwegen.Een #rc3 Q n/ en Een

Gesant passen bij elkabr a1s ambassadeurs,resp.van God en van een
aardskoning.Een Boergaatmetzijn aanhef,,Hijiseen Edelman,soo
we1a1sd'allereerste'ropironischewijzevoorafaanEen SottHoveling,
11 zeszedeprinten, blz.14.
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die,edelman,gekarakteriseerd wordt met de inzet ,,l4ijiseellYdelman,een Edelbeestgelijck'' Debeidehovelingen,elkaarspendantell,
hoorden natuurlijk ook bijeen testaan.Voortsishetnietondenkbaar,
dat de dichter de lang uitgevallen printen enigszins achteraan heeft
gezet om de lezer niet m eteen te verm oeien m et breed uitgewerkte
karakteristieken.Tenslotte kan de toevallige situatie in de m anuscrip-

ten een factor zijn geweest.Ditzou althanshetgevalkunnen zi
jnmet
betrekking totde plaatsvan Een Dwergh,dadelijk naEen Alchs'mist,
temeer,daarhetdwergengedichtmaareen bescheiden plekjeinneenlt
en als het ware m et het voorafgaande kon worden ,,m eegenomen''.

Overigens blijft lletopmerkelijk,dat de volgorde in de handschriften
juistnietbeslissend isgeweestvoorde ordeningin deOtia.
Het gedicht Een D wergh vraagt nog in een ander opzicht onze
aandacht. Het is zoals m en weet een ,>iconisch''gedicht,in andere
woorden een carm en figuratum '' de uitwendige vorm vertoonthet
beeld van de m ism aakte,die in het gedicht gekarakteriseerd w ordt.

Wat opvalt is, dat de dichter er nergens blijk van geeft,moeite te
hebben gedaan om hetgedicht,metzijn eigenvisllele ,,extra'',op één
bladzijin de Otia afgedruktte krijgen.Hetisin datboek in e1k geval
over twee pagina's verdeeld.Kwam het op de visuele indruk m inder
aan ? lnderdaad kan hetgedichtdoorhetsteedskorter worden van de
versregelsin de geestvan de lezerheteffectsorteren datHuygensm et
de iconische vorm beoogde,en datte gereder,aangezien hetgedichtin

deslotregelszijn eigen vorm thematiseert
Sulckeenmanbijeenman
Alseen'pintbijeenkan,
A1seen'sweep bi
jeen'vlegel,
A1seen'kootbijeenkegel,
Alsditvaers

Bi
jeen'kaers.12

We zijn hiermee toe aan de betekenisvan de studiederhandschriften
voor de analyse en deinterpretatie van deliteraire teksten a1szodanig.

Wie bijhetbegin begint,d.w.z.bij.de oudste print,komtdirectvoor
een interessante bijzonderheid te staan.Na de titelEen Ambassadeur
luiddedeeersteregelaanvankelijk
lseen *bekende*spie,eenbuijtens-baet-besorgher'
,l3
13
2 vlg.Gedichten, ed.wol
1
tp,II,blz.11;cursivcringvanmi
j.
Hetderdewoordin deversregelstaattussensterretjes,nietzozeeromdatikeronzeker
overben dathetwoord ereenmaalgestaan heeft,maaromdatde dichter,voordathi
jhej
doorhaalde,erklaarbli
jkelijk noginveranderdheeft,zonderdatikdurftezeggcnhoeenwat.
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ln tweede instantie isin de kantlijn vlak voorhetwoordIshetwoord
Hijgeschreven.Dieveranderingbrachteen anderemee :hetdrielettergrepige adjectief (,,bekende'') werd vervangen door het tweelettergrepige ,,eerlick''*
W as de eersteversie een vergissing van de dichter? Devaste form ule
voor de aanhef der printen isim mers Hi
jis''.Metdesystematiek,die

Huygensin zulke zaken kenmerkt,heefthijdieformuletoteen soort
van genre-signaalgemaakt.Hijdeed datwelbewust,zoalswe kunnen
zien in het portret van de printendichter zelf,waarvan de volledige

titel is: Characterista oft Een Print-schrijver. Hij schetst daarin
zichzelfin zijn hoedanigheid van dichterdersatirischeprinten,verdedigt zich met de verklaring,dat hij met zijn uitbeelding van allerlei
ondeugden in hetalgem een bedoeltte spreken en hetgoedevoorzijn
m edemensen beoogt,en vraagt de lezer om een welwillende wederkerigheid :

O oogen dievan 'tsandvanaijlelaeck-suchtvrijzijt
Beloontsijntrouw'HY IS,meteenmedoogend'GHY ZYT;14

Toch berustde oorspronkelijke aanhefvan watlaterEen Gesantzou
heten, niet op een verschrijving. Daartegen pleit de fraaie rustig
neergeschreven hoofdletter f van Is,alsook het normalejambische
verloop van deze versie

ls een *bekende* spie ...''Veerleermoeten

we aannemen,datde dichtgrhier ,,expeimenteert''metdeinzetvan
zijn printen,en welzonderenige twijfelmetde Engelse ,,characters''
van de eerste decennia van de zeventiende eeuw in gedachten.Bij
auteursa1sOverbury en Stephenskomen wenamelijk dikwijlsdezelfde
formule tegen.Daarbijwordtde titelnietgevolgd dooreen punten is
die titelhetonderwerp van de zin,diein de ,,eigenlijke''tekstverdergaatmethetnaamwoordelijk gezegde.Eén voorbeelduitOverbury

X gm d F!Te
ls a mans best moveable,a scien incorporate with the stocke,bringing
sweetfruit;one thattoherhusbandismorethen afriend,lessethantrouble:

anequa11withhim intheyoke.(etc.)15
We m ogen vaststellen,dat Huygensin het allereerste be/n van zijn
bezig zijn in de characteres-traditie deze Engelsegewoonte voorogen
14 CharacteristaoftEenPrint-schnjver,r.39-40(Gedichten.ed.WORP,II,blz. 20-21).
IS GeciteerdnaarTheM iscellaneousWorksinFro:cand VerseofSirThomasOverbury,
Knt.Ed.Edward F.RIMBAULT,LI.D.(London,1856),blz.72.Vgl.voordeinvloed van de
Engelse characterschri
jversop HuygensRosalieL.COLIE,'
SomeThankfulnesseto Constantine'(Den Haag,1956),blz.46-51enJacobSMIT,,,DecharacteresenConstantijnHuygens'',
in :Forum derLetteren 8,1967,blz.13-23.
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had.Hij is er vrij spoedig of eigenlijk dadelijk van afgestapt.Alin
zijn tweede print,Een allgemeen Poëet,drie dagen na Een Gesatlt
voltooid, begon hij zonder aarzelen met de woorden Hij is. Ook
daarmee sloot llij trouwens bij de Engelse characters aan.De enige
uitzondering is geen uitzondering, maar voor-de-hand-liggende vari-

ant:Een rijcke Vrlsterzetin metdewoorde'
n Sijis.
Zoals bekend bepaalt ditHij is,resp.Sijis de structuur van llet
eerste gedeelte der printen. Van Es heeft het aldus geform uleerd

Eerst omschrijft de dichter zijn object door een reeks vernuftige
beelden in den zinsvorm derdefinitie -onderwerpennaamwoordelijk
gezegde slechts uiterlijk verbonden doorde samentrekking van ,,hij
is'' waarmee alle schetsen stereotiep beginnen. Een opzettelijke
constructie ligt aan deze varieerende reeksen niet ten grondslag. De

volgorde had even goed anderskunnen zijn.Heteinde iseven abrupt
apart raadseltje,dat voor
a1s het begin.ledere om schrijving is eCn
oplossingafzonderlijkeoverwegingvraagt.9,16
Naar aanleiding van deze woorden dit de printEen Gesantisdoor

Huygens onafgemaakt gepubliceerd, zoals door sterretjes onder de
tekst aangegeven wordt. Toch m aakt het gedicht een indruk van
afgerondheid. Dat de dichter het a1s onvoltooid beschouwde, za1
sam enhangen m et het feit,dat deze tekststructureelnietverderkom t

dan het,door de woorden Hl
j is pluseen opeenhoping van ,,naamwoordell
'
jke delen''gekenmerkte,eerstegedeelte.ln deandereprinten
is datanders;daarvolgteen tweede deelin een rustigerbeschrijvende
of beschouwende trant en een derde afsluitend gedeelte m et een

conclusie,eengebed,een woord totdelezerofietsdergelijks.l;
Een illustratie van de juistheid van Van Es'woorden overdevolgorde in het enum eratieve eerste gedeelte levert het handschrift van

hetzelfde gedichtEen Gesant.De regels 5 tot8 blijken een latere,in
de marge bijgeschreven inlassing te zijn;.,later''uiteraard in relatieve
zin :na hetneerschrijven van de restvan de tekst,maarvoordathet
gedicht metde overige kopijnaar de drukkervan de Otia ging.Door
middel van een verwijsteken isaangegeven,op welke plaats de vier
alsnoj toegevoegde versregels dienen'te worden gelezen.Hetbijzondere ls nu,dat eenzelfde verwi
jsteken,maar weer doorgehaald,te
vinden is tussen de regels 16 en 17. De dichter heeft dus geaarzeld
inzake de plaats van inlassing.De definitieve keuze kan van allerlei

subtiele overwesngen afhankelijk geweest zijn.Maar datneemtniet
weg, dat de keuze ook anders had kunnen uitvallen. De perifrasen
16 F@BAUR (red.),Geschiedenisvan deLetterkundederNederlanden.vierdedeel:De

Letterkunde van Renaismnce en Barok in dezevendendeeeuw.deel1,doorG.A.VAN ES en

G.S:OVERDIEP('s-ilertogenbosch/Bmssel,z.
j.),blz.131.
'1 V#.
1ZesZedeprinten, blz.13.
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konden als zelfstandige schakels in verscllillende volgorde aaneengekoppeld worden.
De aanhefdie de dichterde m eeste m oeiteheeftgevergd -a1s we die
m oeite tenm inste m ogen m eten aan de hoeveelheid doorhalingen -is

die van Een allgemeen Poëet.In eenenkeleregelbeproefdehijdrieof
viermaaleen andere woordkeus,m aartenslotteverwierp hijdegehele
aanhef door de regels 1 tot 10 te schrappen.Op een nieuw strookje
(zie lzet overzicht van de manuscripten) herschreef hij de teksten
daarbij bleven slechts de eerste twee regels van de oorspronkelijke
versie overeind.

Het is me gelukt de doorgehaalde tien versregels te ontcijferen.
Huygensschreef,en verwierp,hetvolgende :18

Een (-* *hongerigh*l Poëet.)< allgemeen Poeet.>

1 (-ilijiseen krakend'wieldatstadich maelten knarstil
2 (-van a1ldat(-hijbeweeght) k-in hem leeftl ëin hem
leeft> zijn d'herssenen 'tverwarsti)
3 (-l'lijiseen leerelingdiensMeesterscllappisliegeniq
4 (-Een (-schildermetdepenn,) k kruijperbijderAerdl
(-een iuijtervanderwiegen,
'l k-om ooren tebedriegenl
ë -die ooren kan bedriegenl

< (-a1) alnoemtl V hij'tseluervliegen+ )
5 (-Een kraei
jdie op 'tvervallvan M enschen beten pasti)

6 (-Een kefferdieden windvan 'swereldswijls+) <z> 'bebast,
')
7 (-Een (-Meerkattsonderstaerti) R Staerteloosen Aepil een
suffermetgenuchten,
')
8 (-Een quellgeestsonderpijn;een dorreboom vollvruchteni)
9 (-Een Houeling (-*ternood*) kvan dorstl ;een (-prediker)
* Waerseggerl nagiss,
')
10 (-Een weerschijn allerverw;een a11datijemandis.)
Bijdeze tekstteken ik een paar dingen aan.M etnam e regel4 m aakte
het de dichter lastig.Hij had in eerste instantie geschreven :,,Een
Schilder m et de penn,een fluijtervanderwiegeni''waarbi
jdetweede
perifrase,zonder enig verband m etde eerste,opgevatm oetworden a1s
een bedrieger van zijn geboorte af aan'' Met de wijzi/ng van de
laatste vershelft probeert Huygens meer sam enhang in de regel te
brengen m et behoud van denotie ,,bedriegen'' ,,Een Schilderm etde
18 Transcriptie volgenshetsysteem ,doorP.J.VERKRUYSSE voorgesteldinzijn arékel
2,Overdiplomauschediterenvanhandschriftenenhetgebruikdaarbijvandiacritischetekens'',

ln :Spektator,3,1973-1974,blz.325-46.
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penn, om ooren te bedriegen'' (en vervolgens

,,die ooren kan
bedriegen'').Aldus constitueerde hij een echthuygensiaansspelmet
de gecom bineerde elementen ,,zien''en ,,horen''.O ok ditbevielhem

nieten hij stapte over op een geheelnieuwe gedachte:,,Een kruijper
bijderAerd alnoem thij 'tseluervliegen'' Nieuw in Huygens'oeuvre
was dit beeld voor een zwakke poging totdichten niet.Hijhad van
zichzelfin 'tcostelickM allgetuigd

Ickstruyckelophetlandt,watmaeckickjndelucht?
Hetcruypenjsmijconst,watmaeckickjndevlucht?19

Nu paste hijin zijn printvan debrooddichterdemetafoormeerin het
algem een toe.Evenweldeelde de laatste versie van de versregelin de
verwerpingvan de gehele passage.
De aanhef van het gedidht werd op een losse strook papier,stuk

14(3)vanjaaromslag 1623,herschreven,a1svolgt:
Een allgemeenPoéetom denkost.

1 Hijiseenkrakendwiel,datstadichmaeltenknarst,
2 Vana11datinhem leeftzijnd'herssenen 'tverwarst,
3 DeMaegh hetonversienst,'tvermoedtsteTongen Longer'
,
4 Een Waersegger,van dorst,een Logenaer,van honger;

5 Eenvliegersoohijmeent;eenkruijperinderdaedt,
6 Eensufferwaerhijsitt,eenmufferwaerlzijgaet;
7 EenallerpaerdenSael,eenallgemeenberijmer
8 Vanrouw,vanvrolickheit;eenhaestighwoorden-lijmer;
9 Een misgeboortvan 'tSchool;eenwildeLatinist;
10 Een onnuttwan-geback van sem elen en gist.

Afgezien van de eerste twee regelsis deze passage zo goed a1s nieuw ,

zijhetdatde dichtergebruik maaktvan elementen uitde verworpen
versie.Regel4a combineertwoorden uitde oorspronkelijke negende
regel (,yWaersegger''en ,,
van dorst'');de pendantin regel4b is een
prachtige vondst.Devijfderegeliseen herformulering van de laatste
redaktie van de oude regel4'
,watterugkeertisook hetwoord ,,suffer''

(resp.r.7en 6),eveneensmeteen nieuwetegenhangerin ,,muffer''.
Nog was de zojuist weergegeven tekst niet in alle opzichten de
definitieve.De titelwerd,en bleef ,,Een allgem een Po6et.''M isschien

is het adjectief in deze naam reden geweest om in r.7 het woord
,5allgem een'' te veranderen in ,,allgereedt''. Er kwam te staan

al1-

,,

gereedtbeichter''en i.p.v.y,woorden-lijmer''(r.8),,woorden-vlichter''
Een verklaringvoordewijzigingvan debeiderijm woorden heb ik niet.
19 'tcostelickM all
,

r.323-24 (Geaichten,ed.woRp,1,blz.253).
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Vermeed de dichtereen drievoudige alliteratie in ,,allgereedtberijm er

//Van rouw''? Het ,,onnuttwan-geback''(r.10)verkeerdein ,,windigh wan-geback'' De luerkwaardigste correctie doet zich voor in de

regels 5-7. Daar bewerkstelligde de dichter om onduidelijkeredenen
een verschuiving van de eerste helftvan de drie regels,en we1 zo,dat
7: op de plaats van 5a kwam te staan,5a doorschoofnaar6a,6a naar
7a.M etditresultaat :

5 EenallerpaerdenSael;eenkruijperinderdaedt,
6 Eenvliegersoohi
jmeent'
,eenmufferwaerhijgaet;
7 Eensufferwaerhijsitt(etc.)
Hetis alsof Huygens hier m etopzetdeeenheid van de regels5 en 6 in
de voorafgaande versie heeft doorbroken ter wille van een zekere
spanningsverhouding tussen de versregelsen de sem antische eenheden.
Over het resultaat kan m en verschillend oordelen.Overigens zien we
nog eens, dat de dichter weliswaar nadacht over de volgorde der

onderdelen,maar dat er gemakkelijk mee te schikken en te plooien
viel.

lkwaagmevooralsnognietaan een antwoord op demoeilijkevraag,
wat Huygensbewogen heeft,de besnregelsvan Een allgemeen Poëet
op zo ingrijpende wijze in de revisie te brengen.Men kan zich voorstellen,dathijin de titelmetde (latere)toevoegingvan hetepitheton
>>allgem een''de strekking watm inderalgem een m aakte.Hetnegatieve
beeld van de brooddichter was in zi
jn ogen natuurlijk niet op alle
dichterszonder onderscheidvan toepassing.Hi
jslootzichzelftrouwens
geheelen albuiten hetgilde m eteen citaatuitHoratius ,,prim vm ego

me illorvm,dederim quibusesse poetas,Excerpam numero''(,,Om te
besnnen za1ik mezelfbuiten hetgetalsluiten van hen aan wieik de
naam van dichtersgeef'l.o
Er schuiltnog een verrassing van heelandere aard in de doorgehaalde aanhef van Een allgem een Poëet. Verrassing vooral gezien de
distantie van Huygens ten opzichte van het type dichter dathi
j in
zulke zwarte tinten schetste.Drie van de verworpen perifrasen uit de

Poëet blijken getransplanteerd te zijn naar de aanhefvan Een Printschrijver. De overbrensng is in fasen verlopen.ln de direct neergeschreven tekst van Een Print-schrijver vinden we namelijk ,,Een
Schildermette pen''(r.7).De andere omschrijvingen moesten dienen
ter vervanging van in eerste instantie gekozen,m aarverworpen form u-

leringen.ln r.2 van Een'Print-schrijver stond eerst(naarik meen te
O Hetcitaat uitHoratius (Sat. 1,4.r.39)staatop delosse strook metde herschrevcn
aanhefvan hetgedichtenisin deOtia,overeenkomstigdebedoelingvan dedichter,afgedrukt
tussen detitelen deeersteregelvan detekst.

110

kunnen gissen): Een Eccho van fatsoen''; dit is veranderd in ,,Een
weerschijn allerverw''(uitEen Poëet,oudsteversie,r.10a).ln regel8
van Een Print-schrijver sclzreef Huygenseerst ,,Een kusser met een
kneep'';hiervoor kwam in de plaats de perifrase uitEen Poëet,oor-

spronkelijkeversie,r.10b ,,Een a11datijemandis''.
Overbrenging in fasen,zeiik.Datvalt te verklaren uit het feit,dat
Een Schilder m etde penn''(
Een Poëet,oorspr.versie,r.4a)alin een
eerder stadium dan dat,waarin Huygens de hele aanhef herschreef,

Veranderd was in ,,Een kruijperbijderaerd''.21 De twee andere perifrasen uitEen Poëetkwam en paslaterterbeschikkingvoortransplan-

tatie.lntussen lijkt de gang van zaken karakteristiek voor Huygens'
werkwijze a1sdichterderprinten.
A1s de oplossing van de doorhaling in r.2 van Een Prin
't-schrijver
juist is (,,Eccho van fatsoen''),zou men de nieuwe redaktie (,,W eerschijn allerverw'')kunnen beschouwen a1seen puristischeverbetering.
Zo'n duidelijk verband tussen deoudeen denieuweomschrijvingiser
in r.8 niet.Hetisbegrijpelijk,datde dichterde (zelf-lkarakterisering
Een kusser met een kneep''voor de printschrijver nietzo geslaagd
vond ,yiemand diea1shijkusttegelijk een -stiekeme?-kneep geeft''
Maarwatis,,Een al1datijemandis''?
Eymael loste deze moeilijkheid in de interpretatie op door de
w oordp oep te verbinden m et het substantief ,,prater''verderop in de

versregel (,,Een a11datijemand is;een em stigh kluchten-prater'').Hij
lichtte een en ander a1s volgt toe

lk vat dit op a1s één woord
al-dat-iemand-is, en vu1 er praeter bij aan een, die vertelt alles,
wat iem and is, d.w.z. iem and, die U in uw geheel uitschildert''.zz

Latere uitgevers van de printen (Heinsius,Van der Heyden) namen
deze uitleg over.23
De gegevens uit de handschriften laten nu zien,datde woordgroep

oorspronkelijk nieta1sbepalingfunctioneerde.Dereeksperifrasen van
de oudste aanhefvan Een Poëetslootafmet,,een a11datijemandis''
Daarm ee kom t Eym aels verklaring op de tocht te staan. W e zullen
21

Hetismogelijk,dateen perifrasea1s,,eenschildermetdepen'',eerstgebezigdin de
karakteriseringvan de (brood-ldichter,zich vervolgensnogeensspontaanaandiendebijhet
creyren van Een Print-schrijver en datHuygenspasdaarna bemerkte dathi
jzichzelfhad
herhaaldendewijzigingin r.4vanEenPoëetaanbracht.letsdergelijkskanookgebeurdzijn

methetwoord ,,Meerkatt''in r.7 van de oudsteversievan Een Poëet,nadatde dichterde
Comediantgetypeerd had als ,,Een Meerkatt in een Mensch''(r.4);hierligteenmogelijkc
verklaringvoordeveranderingvan ,,Meerkattsonderstaert''in StaerteloosenAep''(Poëet,in
deverworpen aanhef,r.7).
22 c*Huygens,zede-printen, ed.H.J.EIJMAEL (Groningen, 1891), blz.123 van de
Aanteekeningen''
O Koren-bloemen.Eersteen Tweededeel,3dedrukdoorJ.HEINSIUS(Zutphen,1925,

KlassiekLetterkundigPantheon),blz.138;Projijtell
jk vermaak.(Spectrum derNederlandse
letterkunde,deel10),ed.M.
C.A.VAN DER HEIJDEN (Utrecht/Antwerpen,1968),blz.254.
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m oeten proberen,de woorden a1safzonderl
ijkeeenheid teinterprete-

ren.Het komt me voor,dat deze omschrijving van de printschrijver
vergelijkbaar is met de eerste van Een Comediant ,,Hijiseen Al1eman''@Derhalve een m an die allesis watiemand,wie dan ook,is'',
m .a.w . iem and die zich m et het grootste gem ak m etam orfoseert al

naar de omstandigheden die hij berijmt (voor zover het eerst de
dichtergold;vergelijk ook ,,een allgereedtbedichter//Van rouw,van
vrolickheit'') of naarde typen die hijschetst (voorzoverde form ule
nadetransplantatieop deprintschrijvervan toepassingisgebracht).
Hetism e ernietom begonnen,Eym aelnog op fouten te betrappen.

ln het kader van dit betoog heb ik meteen aantalbijzondere feiten
slechts willen illustreren watin de grond van de zaak vanzelfspreekt,
m aar toch telkens weer benadrukt m oet w orden,n1.dat een nauwgezet onderzoek van de handschriften m ethodisch voorafgaat aan de

interpretatie en de analyse van Huygens'gedichten,afzonderlijk en

gezamenlijk.E(n meerinhetalgemeen deuitgavevandeonvolprezen Worp,hoe betrouwbaar ook en hoe voortreffelijk in hetlicht

van haar doelstelling, is hard aan vew anging toe.M aar hoe wereld-

vreemd moet men zijn om in het huidige tijdsgewricht te durven
hopen datheterbinnen afzienbaretijd van komen za1?
Heiloo,31 decem ber 1981
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L STRENGHOLT

HELLA S.HAASSES GEVAARLIJKE VERHOUDING
M ET D E M ARKIEZIN D E M ERTEU IL

G n weinig alledaap e correspondenie

ln Een gevaarlijkeverhouding ofDaal-en-Bergsebrieven ontm oeten we
MmedeMerteuil, de libertijnse markiezin uit de lv8demeuwse briefroman Les liaisons dangereuses van de Franse schrijverChoderlos
deLaclos.H.S.Haassenoemthaar ,,zondertwijfelde meestberuchte
vrouwenfiguuruitdeEuropeseletterkunde''(blz.6)en beschrijfthaar
carrière a1s volgt ,,in samenwerking met een man die eens (haar)
minnaar was geweest,de losbolvicomte de Valmont,(heeftze)een
jong meisje (CéciledeVolanges,n.v.d.a ) ten verdeae gevoerd en de
rechtschapen,jeugdige echtgenote van een eerzaam ma/straat(Mm e
deTourvel,n.
v.d.a.)totwaanzin gebrachten in dedood gedreven,en
.

.

voorts, alleen, een aantal andere personages gep iefd,gekrenkt, ver-

nederd en ongelukkig gemaakt.''(blz.7)Toch isLaclos'roman,nog
steedsaldusH.S.Haasse,,,nietzozeerdekroniek van (haar)beslissen-

de schandelijke intriges,a1s we1het verslag van (haar) geleidelijke
nederlaag.'' (blz.24) Toen bleek dat Valmont madame deTourvel
boven haarverkoos,,was (ze haar)bezinningkwi
jt.(...)(Ze)wasniet
langer een strateeg,m aar een gekwetst m ens die zich het enige zag
ontglippen dat werkelijk waarde voor haar bezat het absolute respect,de onbetwiste voorkeurvan Valmont,dievoor (haar)de liefde

veaingen waaraan (ze) immers niet wenste te geloven.'' (blz.64)
lndirectwaszijer zelfs de oorzaak van datValmontin een duelwerd
gedood, waardoor de brieven die ze hem had geschreven n.a.v.hun

gezamelijke projecten werden ontdekt.Het veroorzaakte een enorm

Citaten gevolgd door een paginavermelding zijn atkomstig uit:Hella
S.Haasse, Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven.
Querido,A'dam,1976.
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schandaal dat zij ,,-een vrouw !-(zich)veroorloofde wat de meeste
mannen van (haar)milieu zich sindslnensenheugenispermitteren''nl.
zich ,,m acht over anderen,en genot door m iddelvan,eventueel ten

koste van anderen (...)verschaffen.''(blz.32-33)Bovendienverloorze
het proces dat de erfgenamen van haar echtgenoot haar hadden

aangedaan,wat betekende dat ze totaalbankroetwas,en datterwijl
haar schulden waanzinnig hoog waren opgelopen.(blz.24)Totovermaatvan ramp kreegzepokken,in dietijd een van demeestgevreesde
ziekten.Zegenas,maartoen ze ,,voorheteerstweerin (haar)spiegel
keek wenste (ze)dat(ze)dood was.''(blz.25)Haargezichtwastotaal
verwoest en ze had een oog verloren.Het laatste dat men in Laclos'
rom an over haar verneem t,is dat ze 's nachts vertrokken is m etde

postkoets,vermoedelijknaarHolland.(blz.27)
Deze vrouw nu laat H .S.Haasse van gedachten wisselen m et een
anoniem e, hedendaagse correspondente. Van gedachten twisselen'

geeft hun relatie eigenlijk niethelemaaljuistweer.Enerzijdszijn de
brieven waarop het zosteeeuws personage reageert niet tot haar

persoonlijk gericht,maar totteen'vrouw uitlateretijden,ontstaan in
de verbeelding van de markiezin.Anderzijdsishetvoordeze laatste
uiteraard onmogelijk zich te verdedigen tegen de verwijten die haar
twee eeuwen latertoegestuurd worden.
ln dit ontbreken van echte wisselwerking tussen de correspondenten m oeten we o.i.ook de verklaring zoeken van hetuitgesproken
bespiegelend karakter van hun brieven, waarin de problematische

positie van devrouw in de (mannenlmaatschappijhetcentrale themal
vorm t. Zo behandelt de correspondentie achtereenvolgens de eigen
ervaringen van M m e de M erteuil en haar relatie tot V alm ont in het

bijzonder (brieven l-V);hetbeeldvan devrouw in deliteratuur,zowel
in werken van 17de en l8de-eeuwse schrijversa1sin hetNibelungenlied en enkele werken van Euripides,Ovidiusen Shakespeare(brieven
Vl-VlI);de vertekeningvan de vrouw in de geschiedschrijving en het
probleem van devrouwelijke misdadigheid (brieven Vlll-lX).In brief
X bewijst de markiezin datze hetmanipuleren van mensen nogniet
heeftverleerd.Ze zou erin geslaagd zijn uitNederland te ontsnappen
m et het geld van de dam es W olff en Deken,haar geleend door een
zekere Nissen,vriend en zaakwaarnem er van het tweetalen w ould-be

minnaar van de (gemaskerde) markiezin. De laatste vier brieven
gebruikt de zoste-eeuwse briefschrijfster om zich nogmaalste bezinnen op de ware aard van M m e de M erteuilen de betekenis die deze
1 Hiermeebedoe1en we nietenkeldatditthemahetmeestvoorkomt,maarvooraldatde

andere,meeralgemenethema'sdieeveneens,zijhetnietzouitdrukkelijk,aandeordeworden
gesteld,alleuiteenofanderfacetvanditthemavoortvloeien,zodathetletterlijkeencentrale
plaatsinneemtinhetthematisch geheel.
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laatste voor haar heeft, waarna ze zich uitdrukkelijk van de 18deeeuwse aristocrate distantieert en definitief m et haar breekt. ,,Het

moetuitzijn.U wasgevaarlijk voormij,wantu verleiddemijtottwee
uitersten die mij bedreigen cerebrale spelletjes en fantasmen.(...)
Adieu,m adam e la m arquise.U was,aan de Daâlœn-Bergse laan in Den

Haag,een fatamorgana.''(blz.152)
H.S.Haasse komt dus openlijk ervoor uit datze voorEen gevaarlijke verhouding inspiratie heeftgevonden in fesliaisons dangereuses
en we1 in tweeërlei opzicht.Enerzijds voert ze een personage ten
tonele dat aan Laclos'werk werd ontleend en anderzijds heeft de
besprekingvan de voornaam ste personen,relatiesen gebeurtenissen uit

diezelfderoman een belangrijke plaatsin de nieuwe-Daalen-Bergsebriefwisseling. Deze tschatplichtigheid' geeft o.i.aanleiding tot twee

belangrijkevragen :
1.Waarom heeft H.S.Haasse zich juistdoorde scheppingvan Laclos
laten inspireren ?

2.Op welkewijze heeftzijvan haarinspiratiebron gebruik gemaakt?
Op deze twee vragen zullen we achtereenvolgens dieper ingaah,in

de hoop niet alleen de relatie tussen beide romanste verduidelijken,
maartevensaan te tonen datEengevaarlijkeverhouding in geen geval
minder persoonlijk oforigineelzou zijn dan de restvan H.S.Haasses
œ uvre.

H ellaS.Haasse in de ban van Laclos'schepping
Heel wat lezers vragen zich ongetwijfeld af waarom H.S.Haasse

nu juist het gegeven uit L es liaisons dangereuses,en meer bepaald
de figuur van M m e de M erteuil, in een eigen rom an heeft willen

verwerken.Louter toevalkan die keuzenietzijn,wanneerwe tenminste Raym ond Williams,doorH.S.Haasse zelfgeciteerdin Zelfportret
als legknnrt,m ogen geloven ,,Ze1fs op het niveau van de sim pelste

lectuurza1een schrijverzich nietaangetrokkenvoelen toteen gebeurtenis of een karakter,tenzij die voorhem een zekere betekenishebben,van belang schi
jnen gezien vanuitzijn eigen levenservaring.Hetis
geen toeval dat wij een voorkeur voelen voor bepaalde verhalen,
bepaalde historische figuren,of dat er bepaalde symbolen zijn die
sterk totonzeverbeelding spreken.Wijkiezen datalles,omdatdaarin
menselijke ervaringsaspecten zichtbaar worden die, ook al is dit
misschien nietmakkelijk na te gaan,verband houden metonze eigen
ewaring.(Dramafrom Ibsen toEliotl''l Wemoeten dusnagaan welke
2 HellaS. HAASSE,Zelfportretalslegkaart.DeBezigeBij,A'
dam ,19688 blz. 67.
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ervaringsaspecten'' uit de Liaisons H .S.Haasse, bewust en zelfs
onbewust,heeftherkend alsverwantaan haar eigen ervaring''

Een geschiktuitgangspunthiervoorlijktonseenvaststellinguiteen
voorgaande paragraaf, t.w . dat het centrale them a van de Daal-en-

Bergse brieven de maatschappelijke positie van de vrouw is.Wanneer
we aannemen dat deze problem atiek H .S.Haasse a1s vrouw vanzelfsprekend we1 m oet interesseren,dan is ook haar belangstelling voor

Mme deM erteuilniet zo verwonderlijk.De mentaliteiten de levenswijze van de markiezin zijn immersin de eerste plaatseen reactie op
de allesbehalve benijdenswaardige positie van de vrouw in haartijd.
Reedsjong leerde ze ,,datde vrouw,iederevrouw,van elke rang en
stand,een prooi was voor de man van (haar)milieu,en dat diens
voorbeeldige m anieren slechts cam ouflage betekenden voor een

onbarmhartigejacht.''(blz.12)VolgensEdm ond en JulesdeGoncourt,
kenners bijuitstek van de 18de eeuw,had de man-vrouw verhouding
op datogenblik een absoluutdieptepuntbereikt.(blz.13)Wetend dat
een vrouw in dergelijke om standigheden Vroeg of laattoch hetslachtoffervan haarliefde wordt,had demarkiezin zich ,,a1in (haar)jeugd
voorgenomen niet te beminnen, of tliefde te bedrijven'volgens de

stelregelsderroué's.''(blz.43)ln de toenmalijemaatschappijzater
voordevrouw die geen dupe wilde worden,bltkbaarnietsandersop
dan ,,zich een stoikijns,hard, superieur inzicht eigen (te)maken.''
(blz.44)
Bovendien herkent H.S.Haasse in deze stand van zaken bli
jkbaar
een nu nog steeds doorwerkende problem atiek. De zosteeeuwse
correspondente zegtim merstotde m arkiezin :,,
(...)u,m evrouw,bent

en blijftin deeersteplaatseen bestaanbaarmensvan uw tijd,in wie
zich ontwikkelingen van rationalism e en m aterialism e openbaren die
sindsdien in de westerse cultuur in toenem ende m ate de overhand

hebben gekregen.Uwsgelijken moeten we misschien nietin de literatuur zoeken,nnaar in de werkelijkheid van hetpolitieke,zaken-en
bedrijfsleven van mijn tijd.''(blz.141)Enverder:,,Misschien schieten
vrouwen tekortin een maatschappijals de huidige,dieeen bepaalde
vorm van çrouerie'voor oud enjonga1szelfbevestigingaanprijst,maar
datisietsandersdan zelfontplooiing.''(blz.152)3
Zoals de lezer wellicht heeft gem erkt, wordt de problem atiek in

deze passages echter niet enkel in het heden geprojecteerd,maar
tevensaanzienlijk uitgebreid debelangstellinggaatnietlangeruitsluitend naar de man-vrouw verhouding,maar naar de intermenselijke
relatiesin hetalgemeen,waarvan destrijd tussen deseksen slechtséén
aspectis.Hetcentrale thema blijktbijnaderinziennietmeerdan het
Wijonderlijnen.
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topje van een ijsberg.Die tendens totverruiming van de tllenlatiek
kom t trouwens ook elders in het werk naar voren.Zo bijvoorbeeld
wanneer het hedendaags personage de markiezin erop wijst dat ,,de
zonen van mijnheer deMerteuils pachters en personeel''weliswaar
5,behoorden totlzetsterkegeslacht'',maarhoegenaam dnietvrijwaren
en ,,zolang ze leefden geen werkelijke vrijkeid (zouden) kennen.''
(blz.18-19)Tegenoverhen gedroegdemarkiezin zich in feitezelf,,a1s
de Boze Verleider en M eedogenloze Uitbuiter''.Ze vond hetim m ers

volmaaktvanzelfsprekend datze ,,de herdersen knechten die (haar)
bevielen a1s seksuele instrum enten kon gebruiken,zonder dat dithen
ooit het geringste recht gaf zich te beklagen of aanspraken te doen

gelden.'' (blz.85) Een gelijkaardige houding nam ze aan tegenover
haar zoogzuster en kam enier Victoire.Deze had nl.,,a1s ongehuwde
m oeder uit angst voor schande haar kind om het leven gebracht''

(blz.84),een misstap waarvan de markiezin dankbaargebruik maakte
om haar volledig te verknechten

ongehoorzaam heid zou im m ers

onmiddellijke openbaarm aking van haarvergrijp tot gevolg hebben,
m etalle consequentiesvandien.
Hoeft het nog gezegd dat bovenverm elde m achtsverhoudingen

geenszinsillustratieszijn van de onderdrukking van devrouw doorde
man,waaroverdebriefwisselingop heteerstegezichtschijnttegaan.
ln hetlichtvan hetvoorgaande kunnen we de buitengew one belang-

stelling van de schrijfster voor Mme de M erteuilvoorlopig als volgt
verklaren :het tleven'van de l8de-eeuwse aristocrate weerspiegelt de

tijdelozeproblematiek vallde intermenselijkerelaties,dieH.S.Haasse
altijd al heeft geboeid en waarvan de man-vrouw verhouding een
verschijningsvorm isdiein onzedagen sterk totdeverbeeldingspreekt.
Toch wijzen o.i. bepaalde eigenaardigheden erop dat de zaak
hierm ee nietis afgedaan.Erism etnam e denogalcom plexe relatie die

bijnadere beschouwing tussen de correspondenten blijktte bestaan.
Opvallend is dathelem aalniet werd geprobeerd de brieven van beide

vrouwen stilistisch van elkaar te onderscheiden. Daardoor lijkt het
alsof de schrijfster geen enkele twijfelerover wi1 laten bestaan dat
alle brieven we1degelijk van dezelfdehand zijn.Beidebriefschrijfsters
zetten hun standpunt klaar en duideli
jk uiteen en argumenteren erg
logisch en rationeel:waardoor hun brieven vaak het essay benaderen.

Die eenheid van stljlmaaktde lezer erop attent dat in feite steeds
dezelfdepersoon aan hetwoord is,en wiezou datanderskunnen zijn
dan H.S.Haasse zelf.Zi
jishetdie bijmonde van demarkiezin tracht
de levenshoudingvan deze laatste te verantwoorden en zijishetook
die diezelfde levenshouding aanklaagt bij monde van een eigentijds
personage,waarvoorzijzelfmodelstond.
Dat de markiezin en haar tegenspeelster echter niet zo m aar de
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personificaties van twee tegengestelde visies zijn,komt vooral tot
uiting in de brieven 1,11en Xll :

Maarwat betekentu dan voor lnij,madame la marquise deMerteuil
U zou mijnietboeien,ikzoumijnietzoinuverdiepthebben,datikuw
schim vermoedineenbescheidenbosparkinmijnwoonplaats,ikzounietde
,,

behoefte hebben u onderwoorden te brengen,wanneeru nietala1seen

l
'
nnerll
jk!vc/Jillmijzel
fbestond.''(blz.29)3
,,l
neenzwakogenblik (...)hebik getrachtmijeen correspondentevoorte
stellen uiteen tijdperk datnogmoetaanbreken.lkkan een vrouw verzinnen,dienaaruiterlijkenomstandighedeninallesmljntegendeelis,maardie

opmijlijktwaarhetdekwaliteitvanhaarverstandbetreft.''(blz.39)3
,,De mar
kiezin de Merteuilhield op tebestaan (...)toenLaclosdelaatste
regelsvanzijn roman opschriftstelde.Devrouw metwieiktvangedachten
gewisseld'heb,isuitnli
jzel
fvoortgekomen en doormijmeteenschijnvan

substantieuitgerust.''(blz.142)3
ln het licht van Jungs theoriedn over de m anifestaties van het onbewuste wekken bovenstaande passages sterk het verm oeden dat de
m arkiezin en haar tegenspeelster in feite ischaduw' en tego'van de

schrijfster uitbeelden. Dat de schrijfster zich vooral met haar ego
identificeertisnietverwonderlijk,aangezien hetego hetbewuste deel
van de persoonlijkheid uitmaakt,terwijlde schaduw karaktertrekken
en neigingen groepeertdie nietverenigbaarzijn metde bewustgekozen levensvorm en bijgevolg worden verdrongen.De kritiek op de
levenswijzevan dem arkiezin isdan eigenlijk deverwerpingvan bepaalde aspecten van de eigen persoonlijkheid die de schrijfster (weliswaar
in extremevorm)in dearistocrateweerspiegeld ziet.
De veronderstelling dat Mme de M erteuilde verpersoonlijking zou
zijn van bepaalde elementen uitH.S.Haasses onbewuste wordt ten
andere bevestigd doordathetbeeld van de m arkiezin zich opdringtaan

het ego van de schrijfster (d.i. de hedendaagse correspondente),
wanneerdeze laatste aan hetdagdromen is tijdenseen wandeling,,op
de Daal-en-Bergse laan,in zuidelijk Den Haag,niet vervan waar ik
woon.''(blz.5) Volgens Jung openbaart hetonbewuste zich im mers
vooralin een droom toestand.Door zich overte geven aan de tlwustzu

Fabulieren'(blz.5)zethetego de poorten van hetonbewusteopen en
plots verschijnt de markiezin a1sheteindpuntvan de associatieketen
Daalberg-valm ont-M erteuil (Valm ont,enerzi
jds deletterlijkevertaling
van Daalberg,anderzijds zoals bekend de naam van de mannelijke
pendantvan Mme de Merteuilin Laclos'roman).Dezeassociatiewijst
Wijonderlijnen.
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erop dat het beeld van de markiezin zo'n belangrijke plaats in het
onbewuste inneem t, dat de geringste aanleiding volstaat om het de

sfeer van het bewuste te laten binnendringen. Blijkbaar geeftH.S.
Haasse zich daarvan we1 rekenschap,aangezien ze haar ego aan llet
eind van briefIlaat opm erken dat de m arkiezin reeds ,,a1s een inner-

lijk beeld'' (blz.29) bestond.ln brief Xll vernemen we bovendien
waaraan de markiezin die bevoorreclzte plaats te danken heeft ze is

voorde schrijfster,,debelichaming (...)van hetcomplexenetwerkvan
verhoudingen dat(haar)zowelin dewerkelijkheid a1sin fictiealtijd in
zijn ban heeft,(...)deverpersoonlijking van een eigenschap diem en
niet ten onrechte in schrijversvreesten verfoeit de neiging andere
m ensen en hun gevoelensen gedachten tegebruiken a1stnateriaalvoor

een eigen schepping''.(blz.142)
Hetlijkt er o.i.sterk op datH.S.Haassevia Mme de Merteuilwil
afrekenen m et een gevaar dat ze a1sauteurzelfvoortdurend m'
eent te
lopen n1. de ontaarding in een creatiefisolement.Dat dit gevaar niet

denkbeeldig is,blijktuit de autobiografische werken ZelfportretaIs
legkaart en Persoonsbewl
b ,waarin de schrijfster bekent dat de verleiding vaak grootis om d.m .v.de verbeelding een dam op te werpen

tegen de onbevredigende werkelijkheid die haaromringt.Tevenswijst
ze erop dathaareenzelvigheid -trouw aan zichzelfzotlden we hetook
kunnen noem en haar steeds heeft belet helem aal samen te sm elten
met haar om geving of volledig OP te gaan in een of andere groep.
Nooit slaagtze erin haar houding van kritische buitenstaander geheel
te laten varen.W aar de m arkiezin deze tendens echter bewust op de

spits drijft om ,,boven allesverheven tronend a1seen godheid,onberoerd,mensen en gebeurtenissen te (kunnen)manipuleren''(blz.24),
spant H.S.Haasse zich in om hem enigszins in te tom en.Ze legt zich

niet neer bij haar neiging totafzijdigheid,maar probeert de balans
tussen innerlijke en uiterlijke werkelijkheid in evenwicht te houden
door, waar de gelegenheid zich voordoet, ook een tsociaal leven' te
leiden (lezingen houden,in jury's en panels zetelen,m eewerken aan

televisie-en radioprogramma'j,e.d.).Deze uitdrukkelijke keuze voor
maatschappelijke integratie (watniet betekentverloochening van de
eigen persoonlijkheid) impliceert uiteraard een verwerpen van het
egocentrisch isolementvan Mme de Merteuil die,zoalsze schrijftin
briefll,in de dagen van haar grootste triom fen in wezen nietm inder

eenzaam wasdan tijdenshaarverblijfop HuisValm ont.(blz.32)
De markiezin blijkt echter nog een ander gevaar te belicham en
waardoorH.S.Haasse (bijde verschijning van Een gevaarlijke verhouding in 1976 achtenvijfigjaaroud)zich stilaan bedreigd voelt,n1.het
ouder worden.Dem eestexpliciete passage in ditverband vinden we in
briefXll
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KlinkttMerteuil niethaasta1seenstrijdkreetvandevrouw diedelaatste
fasevan haarftijd',de dagen van haarafnemendemaan,ingaat,metalwat
datinhoudtaan vlagen van onzekerheid,droefenisom verlorenjeugd,angst
vooreenzaam-worden,angstom te veranderen,in teen krom streepje,een
vergrijsdzuchtje'(zoalsSimonVestdi
jk demaanvlakvoorhaarperiodevan
duistemisnoemtinzijnromanDekoperentuin,waarin deontluisteringvan

vrouw,liefde,levencentraalstaat)?''(blz.144)

Hiermee belanden we in zekere zin opnieuw bijhetcentrale thema.
Het is inderdaad de maatschappelijke status van de vrouw die het
ouder worden voor haar zo tragisch m aakt.ln brief11 stelt de m arkiezin heta1svolgt :

de man heeft,geslachtelijk gesproken,kansop igeluk'zolanghija1sman
wordtbeschouwd,datwilzeggen a1seenmensmetwerkelijkeofpotenti/le
maatschappelijke macht,en datkan in onze cultuurwe1zeventigjaarof
langerduren.Voordevrouw valtmacht-hebbensamenmetaantrekkelijkof
vruchtbaarzijn;datbetekentdatzijhoogstensgedurendevijftienoftwintig
jaar(en datis ruim geschat)beschouwd wordtalsbegeerlijk,moeite en
aandacht waard.tGeluk'isvooreen vrouw alleen binnen die periodevan

geslachtelijkevolwaardigheidmogelijk.''(blz.41)
Het hoeft natuurlijk geen betoog dat Mme de Merteuil,het gelaat
verwoestdoorpokken en blind aan een oog,deûnitiefihaartijdheeft
gehad'. (Dat deze uitdrukking opvallend vaak opduikt bevestigt
uiteraardhetbelangervan binnen hetwerk.)
Toch is het bli
jkbaar niet in de eerste plaats het uiterlijk verval
dat H.S.Ha'
asse afschrikt. De tekenen daarvan lijkt ze veeleer a1s
sym bolen op te vatten ,,de kwaalvan de oppervlakte,de pokdalig-

heid van een harde huid,het half-blind zijn uit eigenbelang.''(blz.
148)D: lichamelijkeaftakeling van demarkiezin isa.h.w.deveruiterlijking van haar geestelijke verminking ze is volledig verstard in de
zichzelf opgelegde gedragscode en niet m eer tot evolueren in staat.
Precies daarom breekt de hedendaagse correspondentem ethaar.,,M et

alhaarintelligentie en talenten is de markiezin de Merteuileenzijdig,
en eenzijdigheid betekentdedood-in-het-leven,mevrouw !''(blz.151)
Hetislichtte begrijpen datde imentalestagnatie'van demarkiezin in
de ogen van H.S.Haasse een vorm van dood-in-het-leven is,wanneer

we bedenken datdezelaatste ,,het onophoudelijk mee-poeien zin en
doelvan hetleven''4 noem t.ln briefVlllezen we nog ,,HetRococo

(aristocratische,overwegend materialistische verfijning)looptop zijn
eind,mevrouw,terwijlu daarzit,in uw salon op huisValmont,tussen
4 HezaS. HAASSE,Zel
fportretalslegkaart.blz.192.
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HetegocentrismevanMme deM erteuilisuiteraardmoeilijk verenigbaar met H.S.Haasses persoonlijke overtuiging dat de luens zicll
onmogelijk harmonieuskan ontplooien zonder de nodige dosismaatschappelijke betrokkenheid. De hedendaagse correspondente (H.S.
Haasses ego) wijst de levenswi
jze van de markiezin dan ook als ondoeltreffend af.W at som m igen m isschien we1za1verwonderen is dat

deze afwijzing H.S.Haasse erblijkbaarnietvan weerhoudtook waardering en zelfseen zekere bewondering op te brengen voor de houding

van de aristocrate. Dat blijkt duidelijk uit de overtuigende wijze
waarop ze M m e de M erteuil het eigen standpunt laat verdedigen :
hoewel deze laatste nietechtkan antwoorden op de brieven van haar
tegenspeelster behoeftze toch nooit voor deze laatste onder te doen.
De hedendaagse correspondente geeft trouwens zelf toe datde lnar-

kiezin overheelwattalenten beschikte en dat,,hetheimelijke,onnatuurlijke van (haar) bestaan (haar) werd opgedrongen door (haar)
milieu,datdevrouw slechtsalslustobjectwaardeerde.''(blz.106)Ze
zietin datMm e de M erteuilzich m etm oed,m eteen koele,illusieloze,
eenzam e dapperheid'' heeft verzet ,,tegen het gebruikt-w orden door

anderen''(blz.82)en datze ,>vooralleseen nietslachtoffer(was),in
tegenstelling tot Cécile de Volanges en madame de Tourvel.Zij belichamen a1shetware twee opeenvolgendefasen van hetvrouw-zijn in
(haar) tijd en milieu, waar (Mme de Merteuil)-bewust weerbaar
doorheengegroeid (is) zonder dupe te worden.'' (blz.114) Dat ze
daarbi
j zelf slachtoffers heeft gemaakt is voor de markiezin van
ondergeschikt belang,aangezien ze zich niet verantwoordelijk voelt
voor het1otvan hen die minder werkelijkheidszin en zelfbeheersing
bezitten dan zijzelf.Ze acht zich immers niet ,,gebonden (...) door
zedelijke beginselen en maatschappelijke verplichtingen.'' (blz.38)
Aan deze ongebondenheid dankt ze trouwens haar m eest tot de
verbeelding sprekende eigenschap nl.de volstrekte -weliswaarlouter

innerlijke -vrijheid, die haar in staat stelt in alle omstandigheden
trouw te blijven aan de eigen principes,zondervoortdurend compromissen te m oeten sluiten.Een dergelijke tegofstische'vrijheid heeft
H.S.Haasse voor zichzelfonmogelijk gemaaktdoorbewustte kiezen
voor een maatschappelijke betrokkenheid die uiteraard een zeker
altrufsm e im pliceert. Toch laat de aantrekkingskracht die onbetwist-

baarvan een absolute geestesvrijheid uitgaathaarnietvolledig ongevoelig, wat een heimelijke onvrede met de eigen levenshouding tot
gevolgheeft,hoeweldeze laatste toch nietwordtopgegeven ofherzien.
Deze onvrede is er dan de oorzaak van dat neigingen die bewust

worden verworpen toch buitengewoon levendigaanwezigblijven in het
onbewuste en van daaruit,o.a.via de schaduw,het bewuste deelvan

depersoonlijkheid trachten tebefnvloeden.
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Hoewel we geenszins willen beweren datvoor H.S.Haasses belangstclling voor de markiezin de M erteuil geen andere verklaringen
meer mogelijk zouden zijn dan de dooronsgeforlnuleerde,m enen we
toch daarmee te kunnen volstaan a1santwoord op de eerste vraag.Het

voorgaande bewijst o.i. voldoende dat de keuze van Les liaisons
dangereuses als uitgangspuntvoor een eigen werk volledig in de lijn
ligtvan H.S.Haasses persoonlijke belangstellingssfeer.Nu we zo ver
zijn,kunnen we overgaan tothet tweede probleem,t.w.de manier
waarop H.S.Haasse het materiaalvan Laclos'Liaisons heeftverwerkt
of,andersgeform uleerd
H etcreatieve spelm etLes Liaisonsdangereuses

Watde formele structuur van haar werk betreftlijktH.S.Haasse op
het eerste gezicht Laclos'voorbeeld te hebben gevolgd :beiderom ans
bestaan im m ers uiteen reeksbrieven.W e vragen onsechteraf,of deze
oppervlakkige geli
jkeniswe1volstaatom een wezenlijke overeenkomst
tussen de twee werken voorop te stellen.
ln f es liaisons dangereuses et la création romanesque chez Laclos
van Jean-Luc Seylaz wordt o.a.geponeerd dat Laclos zich onder-

scheidt van tijdgenoten zoals Richardson en Rousseau door een
buitengewoon functioneel gebruik van het briefgenre. Uit Seylaz'

argumentatievolgen hierenkele -vrijuitgebreides -passages,dieook
in hetkadervan onsonderzoekerginteressantzijn.
ouvrons donc le premier tome de Clarisse Harlowe.Tout le débutest

,,

depurenarration.(...)Or,c'estunegravemaladresse,delapartd'unromancier épistolaire,que de donner à la suite l'une de l'autre plusieurslettres du

méme personnage et adressées au méme correspondant.Car le roman
apparaît alors beaucoup plus comme une autobiographie déguisée que
comme un véritable roman parlettres(...
)Etméme parlasuite(...)le
roman conserveun aspecttrèslinéairequipourraitfortbien 'saccom m oder

d'uneautreformedenarration (...)ilfautreconnaîtrequelaformeépistolaire1ui6permetplusencoredesatisfaire(...)songoûtdesdissertations.'';
,,On f
erait1esmêmesremarquesà proposde laNouvelleHéloise (...)La
matiêre rom anesquen'y estpasliéeétroitementâla forme choisie,elle ne
faitpas corpsavecelle.Rousseau estàl'aiselorsqueceslettressontl'expression d'étatslyriques.Mais ilne sait guère 1es utilisercomme élémentsdu
5 Tebeknopte citaten zoudenSeylaz'ideednonvoldoendetothunrechtlaten komen.
6 Bedoeldwordtuiteraard SamuelRichardson.
1 Jean-Luc SEYLAZ,Les liaisons dangceuses etla créadon romanesque chez Laclos.

Librairie Droz;8,rueVerdaine,Genève.LibrairieMinard;73,rueCardinalLemoineParisVe.
19653>blz. 17-18.

'
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mouvementdramatique(...)sileroman parlettfespefmetune ,,présence''
plus immédiate des personnages,tout autant que Saint-preux,Claire ou
Julie,c'est Rousseau queestsanscesseprésentdansl'oeuvre.Carlaprincipale ressource qu'il tire du genre,c'est,hélas,celle d'introduire dans le
rom an d'innom brablesdissertations-''8
.

L'originalité de Laclos,c'est d'avoir donné une valeur dramatique â la
composition parlettres,d'avoirfaitde ceslettresl'étoffemémedu romanet

d'avoirréaliséainsi,entrelesujetdulivreetlemodedenarration,unaccord
siJtroitque ce modeen devientnonseulementvraisemblablemaisnécessai-

re(...)En effet,l'auteurinstalle,aucentreduroman,deuxpersonnagesque
leurscaractêres,leurs,,principes''etleurpassé déterminentâasr,âsentir,
âvivreen quelquesorteparleurcorrespondance.,,9

ln deze optiek sluit de Daal-en-Bergse briefwisseling o.i.nog eerder

aan bij hetwerk van Richardson en Rousseau dan bijdatvan Laclos
zelf.Eris im m ers ook in H .S.Haasses roman weinig sprake van echte

dramatische bewesng.Behalve de manipulatiesvan Mme de.Merteuil
die tot haar vluchtuitH olland leiden,behoren de m eeste gebeurtenissen die tersprake kom en reedstothetverleden,wanneer de m arkiezin
haar intrek neem t Op Huis Valm ont.W aar de brieven uit de Liaisons
eigenlijk de waarde hebben van actieve handelingen m etreële gevolgen, zijn de Daal-en-Bergse brieven veeleer bespiegelingen, zoals
trouwens wordt opgem erktin briefV .Er wordt m .a.w .we1heelwat
overen weergepraat,m aargebeuren doeterin feite erg weinig.
Zoals het essayistisch karakter van heelwat passagesverraadt,wi1

de schrijfsterin de eerste plaatsbepaalde problemen explicietaan de
orde stellen,i.p.v.ze zoals Laclos uitsluitend im pliciet te illustreren.

Ditbrengtons bijweereen anderpuntvan gelijkenismetRousseau
ook H.S.Haasse is in Een gevaarlijkeverhouding a.h.w.voortdurend
zelf aan het woord. Het ontbreken van enig stilistisch onderscheid
tussen de brieven van de twee personages wekt, zoals reeds werd
verm eld, sterk de indruk dat ze .alle van dezelfde hand zi
jn.lloeft

hetnog gezegd dat deze werkwijze scherp contrasteert met die van
Laclos? Hijzorgde ervoor dat ,,chaque personnageasavoix,plusou
m oins reconnaissable, qui le fait exister et dont 1es m odulations
soulignentson évolution.''lo

A1bijallijkthetnietH.S.HaassesbedoelingtezijngeweestLaclos'
voorbeeld echt te volgen en netzoalshijeen iklassieke'briefroman te
schrijven.Daarop wijzen trouwens ook hetgering aantalbrieven (14
8 Ibidem , blz.18-19.
9 Ibidem ,blz.19-20.
10 Ibidem ,blz.61.
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tegenover 175 in de Liaisons),de extreme beperking van lletaantal
correspondenten (2 tegenover 11 in Laèlos' roman) en de irreële
correspondentiesituatie (i.p.v.toteenzelfde maatschappelijk milieu te
behoren,zoalsgebruikelijk was,worden decorrespondenten hierdoor
tweeeeuwen van elkaargescheiden).
W ie zich afvraagt waarom dan toch van de briefvorm geb.ruik werd

gemaakt,vindtwellichteen aanwi
jzingin briefVl,waardemarkiezin
n.a.v.Ovidius'Heroides opmerkt ,,datalle zangen (...)in briefvorm
gesteld (zijn),hetgeen delectuuraanzienlijk veraangenaamt.''(blz.81)
Zou dât ook niet H.
S.Haasses hoofdbekommernis geweest zijn ?
Waarschijnlijk heeftze voor de briefvorm gekozen metde bedoeling
hetalte ernstige essay te vea angen doordem eerspeelse rom an.
Niem and za1 wellicht nog betwi
jfelen dat er,ondanks de formele

gelijkenistussen beidewerken,van echtebei
hvloedinggeen sprakekan
zijn. Een nadere beschouwing van de twee tbriefromanj' bracht
immersaan hetlicht,datEengevaarli
jkeverhouding ofDaal-enm ergse
brieven nogal wat afwijkingen vertoont t.o.v. de çklassieke'briefrom an, waarvan Les liaisons dangereuses, o.a. volgens Seylaz, een

buitengewoon geslaagde uiting zou zijn.Bovendien bleek hetgebruik
van debriefvorm bijbeideauteursop grondigverschillendeintentieste
stoelen voor Lacloswas de briefrom an,nog steedsvolgens Seylaz,de

enige echt geschikte vorm voor de dramatische beweging die hij tot
uitdrukking wilde brengen;voorH.S.Haassedaarentegen lijktdebrief
in dit werk althans - vooral een aangenam er alternatief voor het
essay,waarin ze bovendien de problem en die haarbezighouden op een
-

vrijere,meerpersoonlijkewijzekan benaderen.
Tot zo ver wat betreft het formele aspect,waarbij overigens al
terloops naar betekenende elem enten m oest worden verwezen. Het
hoeft geen betoog dat vorm en betekenis in een geslaagd kunstwerk

een gei'ntepeerd geheelvormen en onmogelijk totaal1osvan elkaar
kunnen worden geanalyseerd.
Van de structureel-betekenende elementen interesseert ons nu

verdervooraldeovem amevan defiguurvanMme deMerteuil,waarbij
H .S.Haasse tewerk gaat alsof het een reële,historische figuurbetreft.
Vooralin de brieven van hethedendaagsepersonagew ordt,o.a.d.m .v.
citaten uit Laclos' werk, uitvoerig beschreven hoe en waarom de
m arkiezin zich heeft ontwikkeld tot de vrouw die ze is en welke
gebeurtenissen tot haar vluchtnaar Holland hebben geleid.Zelfs wie

de markiezin aanvankelijk nietkent(omdathijLaclos'werk nietheeft
gelezen),kan zich weldra een vrijnauwkeurig beeld vormen van haar
persoonlijkheid.
Tegelijkertijd wordt het echter duidelijk, dat H.S.Haasse zich niet
beperkt tot een '
slaafsovernem en van deinform atie uitdeLiaisons. Ze
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wil,,onderbroken contouren doortrekken,kleurinvullen waarplekken
wit de verbeelding prikkelen, of intrigerende schaduwen doorzichtig
lnaken.''(blz.7-8) ln feite neem tze t.o.v.Mnle de Merteuilprecies
dezelfde houding aan als t.o.v. de reële personen in haar historische
rom ans.Ze isvooral geïnteresseerd in de leem ten dienogoverbli
jven,
nadat men alle beschikbare inform atie over de bestudeerde persoon
heeft verzameld. Die leem ten tracht ze dan zo logisch en rationeel

mogelijk in tevullen aan de hand van algemeen-historischeinformatie
overtijden milieu.
De gegevens uit de Liaisons fungeren dus vooral a1s uitgangspunt

vooreenpersoonlijkeinterpretatievan defiguurvan Mme deMerteuil.
Dat het hier een fictief personage betreft kan H.S.Haasses creatieve

vrijheid alleen maar ten goede komen. Daarbij kom t nog dat de
structuurvan Laclos'roman erg geschikt isom persoonlijke inbreng
van de lezer te bevorderen.Erisimmersgeen alwetende vertellerbij
wie hijofzijterechtkan vooreen tobjectief'beeldvan depersonages.
De lezer is volledig aangewezen op de uitlatingen van die personages

zelf, die nietnoodzakelijk de juiste toedracht onthullen.Madeleine
B.Therrein m erktin verband hierm eeOP :
épistolier veut donner de lui-même une certaine image,prétendre se
,L'
montrer â son correspondant sousun certain angle,sibien que le plus

souventseslettresnesontpasuneexpressionlimpidedesapersormalité(...
)
Ledédoublementestvisiblepourlelecteur,bien queparfois(...)lanature
de leursrapportssoitsiambigue qu'ilesti fficile d'en tirerune conclusion
défm itive.M aisilvautlapeinedeletenter!''11

Wat H.S.Haasse dan ook doet.Ze vestigterdaarbij we1voortdurend
de aandacht op dat de naarvoorgebrachteinterpretatiesen verklarin-

gen hypotheses en geen absolute zekerheden zijn.Vooralde hedendaagse figuur m aakt veelvuldig gebruik van vraagzinnen en uitdruk-

kingen a1s tongetwijfeld' <ik stel mij voor', ials hetwaar is',dmisschien' iwaarschijnlijk' Swie weet',tik denk' inaarik vermoed'e.a.,
wanneerze trachthetleven van de markiezin te reconstrueren.
Op de m eeste problem en die ter sprake kom en,hebben de beide
personages trouwens een grondig verschillende,m aar niettemin even

begrijpelijke visie,wat nogmaals bewijst datH.S.Haasse overtuigd is
van depoly-interpreteerbaarheidvan zogenaamd objectievefeiten.Een
mooistaaltjevan dem anierwaarop H.S.Haasse op die poly-interpretabiliteitinspeeltbijde creatieveverwerkingvan feitenmateriaal,isde
11 M adeleine B. THERRIEN,Lesliaisonsdangerw ses,une interprétation psychologique.
société d'édition d'
enseignement supérieur;5,Place de la Sorbonne,ParisVe, 1973,blz.

150-151.
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ontsnapping van M m e de M erteuiluitHolland.Doorhandig gebruik te
m aken van de leem tes in de historische inform atie over de dam es
W olff en Deken, slaagt ze erin de m arkiezin in hun leven binnen

te loodsen en,dank zijde manipulatievan hun zaakwaarnemer,met
hun geld weeruitHolland te laten vertrekken.

Daarbij blijft H.S.Haasse,ook in passagesdie betrekkinghebben op
Mme de Merteuilsverblijfin Holland en alszodanig volledig1osstaan
van de gebeurtenissen uit de Liaisons,opvallend trouw aan het beeld
van de m arkiezin,zoals dat uit Laclos'werk naar voren kom t.Niets

van wat ze de aristocrate laat schrijven of ondem emen verandert
wezenlijk haar imago.Dat belet de schrijfster evenwelniet Mm e de
Merteuilop een erg boeiende en overtuigende wijze te laten reageren
op voorhaartotaalnieuwe om standigheden en problem en.
Vanzelfsprekend kan nog heel wat naar voor worden gebracht in
verband m et de relatie tussen H .S.HaassesDaalmn-Bergse brieven en

Laclos' Liaisons.Gei'
nteresseerdenverwijzen wegraagnaareen artikel
van Joris Duytschaever,waarin ,,enkele problem en rond tekst,konteksten ideologie''lz w orden behandeld.

Wij van onze kanthopen in deze bijdrage voldoende materiaalte
hebben verzam eld om de lezer ervan te overtuigen dat,ondanks het

gebruik van Laclos'roman a1s uitgangspunt,Een gevaarlijke verhouding qua originaliteiten persoonlijke inbreng van de auteurgeenszins
onderdoetvoorH .S.Haassesandere werken.
M A RTHA GERLO

12 JorisDUYTSCHAEVER# :'Choderlos de Laclos'Lesliaisons dangereuses en HellaS.

HaassesEengevaarli
jkeverhouding:enkeleproblemenvantekst,konteksten ideologie-''in
RestantVII,3(najaar1178),blz.123-139.

ALS D IEREN KUN N EN SPREKEN ...EEN STU D IE
O VER DE D IALO O G IN TW EE D IEREN VERH ALEN
VAN A .KO OLH AAS *

f.Inleiding

In een voorgaande studiel vergeleek ik de verhalen Evan hetvisje
Cunegonde'en tGif van de overkant'uitde bundel#ogjng totinstinct
om de verandering op het spoor te kom en die volgens de auteur m et
datlaatste verhaalinzetz.H erlezen van de verhalen uitdeze bundelen

de dierenverhalen uitlater tijd versterkte mijn indruk datdie verandering ook af te lezen is aan de manier waarop deauteurzijn dierpersonagesm etelkaarlaatspelen.

Voor een auteurvan verhalendproza ishetschrijven van een goede
dialoog, één bi
jvoorbeeld die het verhaalgebeuren voortstuwt, de
individualiteit van de personages laat uitkom en en de lezer doet

verstaan welke zin zij toekennen aan de wereld waarin zijleven,niet
gemakkelijk.Een auteur kan niet volstaan met hetnoteren van wat
mensen in een bepaalde situatie werkelijk tegen elkaarzeggen.Zo'n
gesprek is veelal haperend,verward en verspringtherhaaldelijk van
onderwerp. Gesprekken die mensen in het dagelijks leven voeren,
kenmerken zich door bijvoorbeeld een overmaataan woorden,het
voortdurend afglijden naarnietrelevante onderwem en,hetlangdurig
verwijlen bij details.Kortom ,ook a1shijeen dialoogschrijft,moeteen
auteur zijn stof bewerken.Deze overwegingligtaan mijn betoog ten
p ondslag. W ant aan de m anier waarop de auteur Koolhaas in twee

verhalen de dialoog organiseert en hanteert,wi1ik aanwijzen hoe hij
diedialoogaan zijn bedoelingen dienstbaarmaakt.
lk vergelijk daartoe de dialogen uit<Devermeende sierkip'metdie
* Ik dank mevr.M.H.Schenkeveld,mevr.E.Tol-verkuylen A.Zuiderentvoor hun kritische opmerkingen en su% esties.
1 J*C*V @AARTNçGeheimen van een verteller'. ln :De nieuwe taalgids,jrg.72,nr.5

(sept.1979),p.412-28.
2 VergelijkA. KOOLHAA S,Poging totinstinct.Am sterdam 1976,2dedruk,p.lI.
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uittDe bijeenkomst' twee verhalen waarmeeik hetverscllilin intentie van de auteur3 zoals dat in de organisatie en functie van de dialo-

gen totuitdrukking kom t,hetduidelijkst kan aanwijzen.Heteerste
van deze twee verhalen is opgenom en in de bundelPoging totinstinct
en verscheen voor het eerst in de ochtendeditie van de NRC.van
31 mei1936.Hetm aaktdus deeluitvan de verhalen die Koolhaaszelf
typeerta1s ioverwegend karakteristieken'4.llet tweede werd voor het

eerstgepubliceerd in de bundelVergeetnietdeIeeuwen teaaien (lste
druk 1957) en moet naar de woorden van de schri
jver gerekend
worden totde dierenverhalen m etdeen diepere achtergrond' d.w.z.tot

de verhalen waarin éde posngen tot inleven in de dierenpersonages
zich begonnen uitte strekken totmet(het)meelterven en hetthema
van de dood in hetleven en datvan de ondeelbaarheid van alleleven's.
1I.De dialoog in '
D e verm eendesierkip '

In dit verhaal kunnen we drie dialogen al akenen die tezam en het
lootste deelvan het verhaal uitm aken.Die dialogen vinden respec-

tievelijk plaatstussen dekip Mijntjeen hethaantjePa,tussen Paen de
witte sierkip en weertussen Paen Mijntje.Zebevatten kenmerken van
een dialoog zoals die tussen m ensen onderling plaats kan vinden.De

gesprekpartners nemen bijvoorbeeld één of meer sleutelwoorden
van elkaar over en spinnen daar hun eigen gedachten m ee uit.ln het

begin van de eerste dialoog vinden we daar nog niet zo'n duidelijk
voorbeeld van
çA1loop ik nou niet direct weg,a1sjijin de buurtkomt,daarom hoefje

metoch nietdehele dag achtema telopen,'zeidedekipMijntjemoeen
kwaadtegen hethaantjePa,datdelaatstedageninderdaadvreselijkopdringerigwasmetzijngezelschap.
iNee,dathoeftook niet,'zeiPageschrokken,maarhijbleefstaan,waarl
zij

stond(r.1-7).

Pa'sschrik om Mijntje'svenijnige opmerkingiszogrootdathijop dat
moment geen ander antwoord kan bedenken dan één,waarin hijde
woorden çniet'en thoeft'herhaalt.

Duidelijkervinden wedatkenm erkin hetveaolgvan datgesprek :
tNou,beleefik hetnog?',vroegze.
tWaarmoetik dannaartoe ?'vroegPasipen overbodig.
3 lbid.
4 lbl
:d.
S lbid.
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NukonMijntjetenlninstekwaadworden.
iWaarje naartoe moet'
?Datmoetjemi
jvragen!Wégmoetje,weg.Hier
vandaan.
'
KNou,datisgoed,'zeiPa,tik zoujui
stietsaardigsvertellen,maardangaik
maar.'t'tW asnogalaardig,watikvertell
enwou,'ziehijevenlater,toenhij
ernogstond,t'tW asvan Rika!'Ditwaszi
jnlaatstetroefenhetbetekende
een ellendige verraad,wantRika was de enige kip,die diep in haarhart

wezenli
jkietsvoorPagevoelde.Maariederelelnwasuitermateverheugd,a1s
erietsover Rikateroddelen vielen vandaarditverraadvan Rika.Erwasnu

allekans,datMijntjeweerwatvriendeli
jkerzouworden.
tRikakan menietsschelen,'zeiMijntjeechter,f
ena1sjenounietonmiddellijkgaat,dan roepikdeanderenen danzullen wejeeensindeslootjagen,
(r.23-41).
Niet alleen in dit gesprek,ook in de tw ee andere dialogen vinden we

het herhalen van tsleutelwoorden' Ze zijn vaak de belanpijkste
dragers van de betekenis en constitueren hier het woordenduel'
,het

herhalen van die woorden draagt ertoe bij dat de woorden van de
sprekersworden vervlochten en op elkaarbetrokken.

Een andere menselijke trek van dedialogen ligtin hetverlengdevan
de vorige de woorden van de één stuwen de gedachtenspinselsvan de

ander.Teneindeduidelijk te maken watik daarmee bedoel,bespreek
ik een fragmentuitde tweede dialoog,waarin hethaantje Pa spreekt
m et de vreem delinge, de tkip van Zadder'. Het onderwerp van dit
gespreksfragnaent is Pa's sociale status. De witte sierkip wi1 weten

welke rang hij in zijn groep inneemt,maar Pa wi1deze vreemdelinge
niet bekennen dat t
hij nu eenmaala1s haan nietzo veelbetekende'
(r.44).De intentie waarm ee de beide deelnem ers ditgesprek voeren,
bepaalthetverloop elvan

f1sU daardehaan?'vroegnudekip,opdeoverkantwijzend.
çJa!'loogPa,diedeeigenlijkehaanMatthiasmeteenvaartvoorbijdacht.
fEndieoudedan?'vroegdekop,dieMatthiasblijkbaaraleensgezienhad.
Pa begon zich te scham en,wathem verbazend schaam teloosm aakte.tDa's

dieoudehaan,'zeihij.tIkben dejonge.'
çWievanjullieheefthettevertellen?'
éIk !'loogPanuweerenvri
jwatvlotter.
tDatisalgauw.'zeidekip.çWantjebentzekernogjong.'
iDie oude werd te oud en nou ben ik de baas,'zeiPa en hiermede wasdit

afgedaan(r.88-102).
ln ditgesprek isduidelijk datdepartnerselkaarsspreken bei'
nvloeden.
M aar hetis niet voldoende te zeggen datde één de anderen de ander
de één beihvloedt.W anneer Pa tJa !'heeftgezegd op een vraagvan de
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witte sierkip,is dat antwoord er weer de oorzaak van dat de witte
sierkip vervolgens vraagt iEn die oude dan ?'De ene gesprekspartner

zegtofvraagtiets,maarin datwathijzegtofvraagt,ishijafhankelijk
van de ander. De invloed die het spreken van de één op datvan de
anderuitoefent,kan dan ook niet1osgezien worden van de invloed die

de anderop hetspreken van de eerste heeft:hetisnietm ogelijk een
scheiding aan te brengen tussen watPa'saandeelisaan hetgesprek en

het aandeel van de çkip van Zadder'. zij hebben elkaars aandeel
veroorzaakt. Ook deze menselijke trek,deze çcirculaire causaliteit'
vinden we in alle drie de dialogen.

ln deze dialogen zijn nogandereovereenkomsten methetmenselijk
spreken aan te wijzen. Eén daarvan is mensen organiseren hun
gesprekken in term en van beurten6. Dat de dieren in tDe verm eende
sierkip' zich aan deze regel houden, behoeft geen toelichting de

typografische indeling van hetgesproken woord wijstdataluit.Een
andere is.datde dieren verschillende spreekstijlen kunnen hanteren.
Op die tweede overeenkom st m et de ûcom municatieve com petence';
van m ensen ga ik naderin.
M ensen kunnen in hun m anier van spreken zich aanpassen aan de
.

situatie waarin ze verkeren.Al ankelijk van de plaats waar ze zich
bevinden en de persoon of personen tegen wie ze spreken, of de
intentie die ze m et hun woorden hebben,kiezen m ensen hun woorden,gebruiken ze bepaalde zinsstructuren en spreken ze op m in of

méérgearticuleerde wijze.W.Labov beweertin zijn artikeli'I'hestudy
of language in its social context',dataldie verschillende wijzen van
spreken tcan be ranged along a single dim ension,m easured by the
am ount of attention paid to speech'8*Ik refereeraan die bewering van

Labov,omdatdie mijeen criterium levert,waarmeeik detweewijzen
van spreken kan onderscheiden die het haantje Pa in het verhaal
hanteert.

ln <De verm eende sierkip' treffen we Pa aan in twee verschillende

spreeksituaties.We zien dathijin e1k van die situatiesspreektop een
manierdie naarhijmeentdaarbijpast.Dietweemanieren van spreken
6 Vergeli
jk H. SACKS,e.a.,tA simplestSystematicsfortheorganisation ofturn taking
forconversationgin:Language50,(1974),pp.696-735.

7 Deze term ontleen ik aan DellHymesiartikel t'
l'
he ethnography of speaking'in :

GLADWIN & STURTEVANT (eds.),Anthropology andàlz- nbehavior.Washington 1962,
pp.13-53.ln datartikelpleitHymeservoorNoam Chomsky'scompetence-bzgïiv teverruimen tot tcommunicative competence',Hymes wi1 er onder verstaan : hetvermogen dat

sprekersenhoordersinstaatsteltmetelkaar(intaal,maarookmetgebruikmakingvanandere
middelen)tecommuniceren.
8 wILLIAM LABov 'The study of language in its social context'. In :WILLIAM
LABOV,Sociolinguisticpatterns.Oxford 1972,blz.208.
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vinden we respectievelijk in de tweede dialoog :zijn gesprek metde
witte sierkip,en de derde dialoog zijn gesprek metMijntje.Om het
verschilin spreekstijlte kunnen aanwijzen citeerik een fragmentuit
elk van die twee dialogen.Aan het eerste frapnent gaathet volgende

vooraf Pa bevindtzich bijde slootdie tzijn'erfscheidtvan datvan
de buren. A1s hij op het punt staat ieensvreselijk hard te kraaien'
ziethijaan de andere kantvan de slootteen witte kip staan meteen
wittepluim om haarhals'(r.59-60).Dan ontwikkeltzich hetvolgende
gesprek
iIsU van deburen ?'vroegPa.
De kip draaide haar kop wat naarlinksen veaolgensweernaar rechts.
Zezeiechterniets.
tU is zeker een kip van Zadder' (wantzo heetten de buren),zeiPa nu
watharder.
Dekipzeinogniets,m aarze kwam nu watdichternaardesloot.
tOfniet?'vroegPawatschalks.

tFeitelijkstaikopmezelp,zeidekipvanZadder.
Ze zei het achteloos en ze schraapte even methaar linkerpoot langs de
grond.Hetmaakteindruk.

tiloebedoeltU dat?'vroeghij.
çlloeik datbedoel,'vroeg dekiphard.çzadderkanmedât...'en zemaakte
een komiek gebaar.
tM aarvoor wie legt U dan ?'vroeg Pa,die helemaalbedeesd begon te wor-

denonderzoveelachtelozemajesteit.
&lk legzelden,maaralsik leg,dan1egiknietvoorZadder,'zeidekip,twant

Zadderkanmedât...'(r.68-86).
lIij beëipdigtzijn gesprek metde Ekip van Zadder'doorhard weg te
hollen,rechtstreeks naar Mijntje.Zijn gesprek metMijntje be/nta1s
volgt :

tlleee,Mijntje!'riep Paaluitdeverteen hijriephetmetzoveelkrachtig
gezag,datMijntjealhaarzorruldigove- ogenplannen,om vandaagnette
doenofzePanognooitgezenhadenzelfsnognimmervanzijnbestaanhad
vemomen,meteenruklietschieten en ophem afkwâm.

tWatmoetje?'vrœgzebitsom hetiniedergevalnogeenbeetjeteredden.
éIkmoeteersteensevenzitten !'zeiPa,dieonmiddellijkmeteenbom $ng
zittenopeennatteplek,waarvanhijnietteminnietmeeropstond.
çNouwatmoetjezitten?'vroegMijntje.
çMiJ
-ntJ
-e ...'zeiPa.
iW atnou !'zieMi
jntje.

iMiJ
-ntje begon Pa weer.Mijntjebegon nieuwsgierig te worden.EBlaas
eerstmaarevenuit,'zeizeentoenEmaargauw eenbeetje'.
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iMijntje,'begonPavoordederdekeer.tl-loelangkenikjenoual?'
iDatisookwat,'zieMijntje,dieluidbegontelachen.fJekomtpaskijken'.
tKenji
j,Mijntje,'vroegPagedragen,tdiewittekip van Zadder?'
tlk ken geen enkele witte kip en diewitte kip van Zadderhelemaalniet,'

zeiMijntje.
tlk ken 'r'mompeldePa.

Mijntjehaaldemeteenrukheurkoprecht.
tZo !'zeize.tEnnou ?'
çNouniet,'zeiPa,çikzegalleen maar,datikhaarken.'

(r.209-238).
Pa's gesprek m et de witte sierkip heeft een formeel karakter. Hi
j
besteedt m eer aandacht aan de taalvorm waarin hi
jzijn gedachten :et

dan in zijn gesprek metMijntje.Die form ele spreekstijlwordtgemarkeerd door het gebruik van de aanspreekvorm KU '. De witte sierkip

hanteert dezelfde spreekstijl,wat blijktuithetveaolg van hetgeciteerde fragm ent,a1sze de vraag stelt

tlsU daardehaan?'vroegnudekip,opdeoverkantwijzend(r.88/89).
Uithetbegeleidend com m entaarvan de vertellervaltafte lezen datPa

die spreekstijlnietalleen hanteert uit respectvoor de vreemdelinge,
m aar ook omdathijzich een houding wi1geven en indruk wi1maken
op zijn gesprekspartner.Hetvertellerycommentaarsuggereertdezelfde
intentiesbij de wittesierkip.Die overeenkomstin intentievan beider
spreken m aakt een iecht' gesprek tussen hen mogel
ijk, d.w.z. ze
kunnen elkaar verstaan,om dat hun spreken de uitdrukkingisvan een
zelfde belevingsw ereld.

Dai de belevingswereld van Pa nietwezenlijk verschiltvan dievan
de witte sierkip,m aak ik bovendien op uithetfeitdatgeen van beiden

dezeformele spreekstijlbeheerst.Hetgebruik van depersoonsvorm tls'
in plaats van iBent'in ,,'ls U van de buren ?'vroeg Pa''(r.68)en
<ls U daar de haan ?'vroeg nu de kip, ...''(r.88),wijst dat uit.
Deze geforceerd-deftige spreekstijl vloeit voort uit beider po/ngen
zich tegenover de andereen houdingte geven en op de anderindruk te

maken.Beiden hechten er blijkbaar grote waarde aan door anderen
voorEvol'te worden aangezien.
lk wees er al op dat de auteurvan het spreken van de dieren in &De
verm eende sierkip'geen beeld geeftdatovereenkom stvertoontm etde
voorstelling die een tm odale' lezer heeft van de tcom m unicative
com petence'van kippen.Ondankshetbuitengewoon p ote taalverm o-

gen waaroverPa,Mijntje en de <kip van Zadder'beschikken,heb ik a1s lezer echter niet de indruk dat hun spreken thuis hoort in een
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wereld waarmeeik in geen enkelopzichtvertrouwd ben of waarm ee ik

mijnietvertrouwd kan voelen.Hun spreken begrijp ik alsdeuitdrukking van een beperkte belevingswereld die zich kenm erkt door ge-

sprekken overhetthema watheeftzijwatiknietheb,ofomgekeerd.
Daarmee wi1ik nietzeggen dat die een loutere projectie is van een
werkelijke,wd1 datze in de werkelijkheid van de menselijkeervaring
haar referentiepunt heeft ik herken het werkel
ijke in de verbeelde
belevingswereld,ook alweetik nietprecieshoe datgebeurt.

Door zijn dierpersonages te laten spreken a1s mensen bereikt de
auteurdatzijhun taalkunnen gebruiken om hun wereldteverkennen,
te leren kennen en voor zichzelf te ordenen.H et spreken van Pa,

Mijntjeen devreem desierkip beperktzich niettothetverstrekken van
informatie en hetuitwisselen van ea aringen.ln hun spreken brengen

zij totuitdrukking de wijze waarop zijhun wereld zien.Zijspreken
nietôver die zienswijze,ôverhun belevingswereld;die wereld en hun
spreken zijn versmolten,en we1zodanig dathun spreken grotendeels
alleen maarte verstaan isvanuitdie belevingswereld.
Die wereld kenm erkt zich door beslotenheid.Het spreken van de
dieren wektde indruk tothùn wereld in hùn taalgevangen w ordten in
die taal te vangen is.Devertelstratesevan deauteurli
jkterop gericht

duidelijk temaken daterin hun wqreld nietsiswaarophun bewustzijn
geen greep kan krijgen en datnietin hun spreken vollediggezegdkan
worden.Sterker nog,wat hun taalniet kan bevatten,lijktvoorhen
niet te bestaan hettandere',hetirrationele,hetoncontroleerbare valt

buiten het door de auteur voor hen afgebakende geestelijk domein.
Van die beslotenheid van hun belevingswereld vind ik de uitdruk-

king in de dialogen.ln de derde dialoog bijvoorbeeld lezen we hoe
Mijntje in haar gesprek metPa probeerthetvreemde,bijzondereaan
die twitte van Zadder'te reduceren tot een verschijnseldatvolledig
pastin hun wereldje:
EAlsdiekip denkt,datzeietsbijzondersis,danmoetzeeerstbijmijkomen
ki
jken,'zeiMijntje nu,die spijtbegon te krijgen van haarlichthartige
aanmoedisngen.
Pazweeg en ging watvasterzitten.

çA1sdiekippenaan deoverkantdenken,datzeheelwatbijzonderszijn,'en
Mijntje'spraten werd wateentonig,tdan valter hierook nog we1wat
bijzondersoptemerken.'
çsuusheeftik weetniethoeveelpri
jzenopdetentoonstellinggewonnen,'zei
Mijntjeien datm oetik datwittebeestnogzien doen.BovendienlijkenSuus
en ik geregeldop elkaar.'
t'tiseen sierkip !'zeiPanu.
EW ie ?'
tDiewittevan Zadder-'
134

tEenwatzeije?'
tsierkip,'zeiPaheelzacht.

Erwerdgeruimetijdnietsgezegd.Toen kwam MijntjedichterbijPastaan.
Zekeekvriendelijkenzeklokteeenbeetje.
Pakeekevennaarhaarentoenkeekhijstarvoorzich,wanthijwerdbang.
tDiewittekanmedât,'zeiMijntje.tIkbenookeensierkip.Vroegeral!'
Erwerdverdernietsgezegd.

PagafeenrukmetzijnkopenMijntjebleefeentijdstaanlachen,totzezich
zelfzonaarvoelde,datzeook$ngzitten.
Zezaten allebei.

tWatmijbetreft,'zeiPanaeenlange tijd,$ik zounooiteen sierkipwillen
zijn.'Pa vond,datMijntje hetdaarmee kon doen,maarhi
jvoelde zich
helemaalniettriomfantelijk.Kippenwenenniet,maarhijhadlustom stilte
zitten p ienen.

tGoed,'zeiMijntje,tGoed'.
çEn ik gaermorgen nietnaartoeook,'zeiPatenslottenogeensheelbeslist.

çGoed',zieMijntje(r.266-308).
Pa en Mijntjepijpen de ontm oeting m et tdie witte'nietaan om hun
wereld van het Khier en nu'te buiten te gaan.Metnam eMi
jntjestreeft
naar een afronding van de gedachtengang,
naar een gedachtensom die
N
m oet resulteren in het inpassen van idie witteN in het hiërarchisch
geordend wereldbeeld van deze dieren,waarin e1k voorwerp en e1k

verschijnselzijn vasteplaatsheeft.
fff.D edialoogvan in '
Dc bijeenkom st'

Ook in hetverhaal&Debijeenkomst'kan ik drie dialogen afbakenen.ln
<De verm eende sierkip' echter om vatten de dialogen m et het begeleidend com m entaar van de verteller meer dan drie kwart van het verhaal,van dit verhaal vorm en ze nog niet het zesde deel.Het eerste
gesprek vindt plaats tussen de oude m eeuw Tractaal en diens soortgenoot Larvik, het tweede tussen Tractaalen een iandere m eeuw 'en

hetderde tussen Tractaalen hetjongemeeuwtje Babanne.Evenalsin
die uit<De vermeende sierkip'vindik ook in deze dialogen menselijke
trekken het gesprek is georganiseerd in term en van beurten en
Tractaalen Babanne kunnen een andere dan de onder deze m eeuwen

gebm ikelijke spreekstijl hanteren.Ditlaatste verschijnselvalt in dit
verhaalm inder op dan in hetvorige,vandaar devolgendeuiteenzetting.

Pa en Mijntje uit<De vermeende sierkip'gebruiken in hun conversatie
alledaagse woorden en wendingen.Dem eeuwen uitiDe bijeenkomst'
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spreken overhetalgemeen op deftige,verheven wijze.Op tweeplaatsen in het verhaal wordt een wat alledaagse manier van spreken gebruikt. De eerste keer vindt dat plaats a1s Tractaal naast een hem
vreem de m eeuw isgaan stàan en alsvolgthetgesprek begint :

tl-lier zouden we de bijeenkomst missclzien wel kunnen houden,'zei
Tractaal,(lieheelgoedmerkte,dathijnietzei:lzierdientdebijeenkomstte
geschieden,gelijklzijhadhorenzeggenalseenvandeoudstemeeuwenende

scheppervandeformule(r.149-153).
De andere meeuw neemt deze spreekstijl echter niet over,hijantwoordtop deplechtige,verheven wijze die hoortbijtdeplechtigheid,

waarmedemeeuwenzichgaamedoorhetlevenbegeven'(r.83/4).
De tweede keer vinden weeen m inderverheven m aniervan spreken
in de dialoog tussen Babanne en Tractaal.Voorheteerstbesntniet
Tractaalhetgesprek m aareen andere m eeuw

Eenklein meeuwtjekwam nuonverwachtsaan deanderekantvanTractaal
zitten.ZijheetteBabanne.
tDagTractaal,deoude,'zeizevriendelijk.
çIkgeloofdatweonsallemaalver#ssen,'zeiTractaal.
(Hijhadwillenzeggen ikgeloofdatweonsallenver#ssen,maardatzeihij
niet,wantdanzou Babanneantwoorden En ver#ssen doen weonsallen,
en datsoortspreektaalwildehijjuistvoorkomen,omdathem duideli
jkwas
gewordenhoenutteloosformuleszijn.)
tEn vergssen doenweonsallen,'zeiBabanneniettemin.Zezeihetvriendelijltenzevoegdeeraan toe:tMaaruhebtdeleeftijdwaaropuzichmoogt
versssen.U hoeftnietdeheledagmeerzogeweldiguw besttedoen.Ikzou
besteenseenbeetjemindermi
jnbestwillen doen,'zeize(r.186-200).
.

Babanne is de eerste en enige die Tractaalop vertrouwelijke wijze
toespreekt. Tractaal's vorige gesprekpartners, Larvik en de tandere
m eeuw'beperkten zich tot een m in of meer gevarieerd herhalen van
Tractaal's woorden. Babanne's spontane, vriendeli
jke benadering

brengtTractaalerechterniettoe afte zien van zijn positiea1stwaar-

digsteallermeeuwen'(r.26/27).Wantin hetveaolgvan hetgesprek
gedraagthijzich a1sdemeerderein kennisdiedejonge Babannetoetst
op haarkennisvan <de form ules':

tKenjede'spreuk?'1Vroeg Tractaal.
çK oek over de grond,'zeiBabanne,<de zee,hetisde zee.Dezeeismeer

uiteindelijkdan deadem.Deadem wordttotstraf.Dezee,dezee.'
çKeurigy'zeiTractai.tEn van de schraapzucht?'

çlletisdeschraapzucht,gentleman !'antwoorddeBabanne,en zezeionmid-

dellijk daarna::Ik weetook watmeeuweneieren zijn,'maardaarhad ze

spijtvan,wantdatwasopditmomentuitsloverij(r.205-213).
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Twee tmenselijke trekken'vind ik in de eerste dialogen en in een deel
van dederdein tDebijeenkomst'nietmeerterug.

ln die twee dialogen nemen Tractaal's jesprekpartners in hun
antwoorden nog we1woorden van hem over.Ze gebruiken die echter
niet om hun eigen gedachten m ee uit te spinnen,m aar form uleren

daarmee een soort techo-antwoord' waarmee zijhetgesprek onmiddellijk toteen einde brengen.ln r.1 bijvoorbeeld spreektTractaalde
woorden çllet is de schraapzucht, gentlem en'. Het antwoord van
Larvik luidt dEn de schraapzucht is het'(r.28).Na dit i
echo-antwoord'stokt het gesprek. De reden daarvoor geeft ons de verteller
door dit antwoord twas de form ule tot een bezwering geworden en

kon men verderrustigzwijgen'(r.29/30).Wanneerhetgesprek weer
op gang kom t,kom en de gespreks-partner niet verder dan hetsam enstellen van ditsoortdbezweringen'

tonze aankomstisin onsvergaanr'sprak hij (=Tractaal)totde meeuw
Larvik.
iZo ginghetonzeat
komst,'antwoorddeLarvik.
tDatwatachteronsligt,vormdeons,'sprakTractaal.
iEn vormen deedhetons,'antwoorddeLarvik.

tWijmoetenbijeenkomen,'zeiTractaalnaeentijd.
tEnbijeenkomenmoetenwij,'washetantwoordvanLaaik.
çAllen,'riep Tractaal.

tEnallenzullenerzijn !'riepLarvik.
Daarna zwegen ze.Larvik $ng weerzitten staren en Tractaalging naar

onregelmatighedenzittentureninhetwateroppervlak(r.40-52).
Deze m anier van gesprek voeren vinden we in de eerste twee dialogen
en in een deel van de derde. Een gesprek dat op die m anier wordt
gevoerd, bestaat uit ûbezweringen' die onderling weinig sam enhang
vertonen.Van een gesprek in de zin van 'het uitwisselen van ervaringen,het ontwikkelen van een gedachfengang,een woordenduelover
een verschil van m ening,is geen sprake.De woorden van de sprekers

zijn niet vervlochten, op elkaar betrokken,ze staan naast elkaar.
Hetontbreken van detweede Kmenselijketrek'iseen gevolgvan het
ontbreken van de hiervoor genoem de.ln de eerste twee dialogen en

een deelvan de derdein &Debijeenkomst'trefik deicirculairecausaliteit' niet m eer aan. Het spreken van Tractaal's gesprekspartners
is gebonden aan vaste vorm en,het verlooptlangsbekende sporen m et

vertrouwde wissels. Zij gebruiken variaties op die vormen, maar
veranderen die nietwezenlijk de formele,plechtstatigewijzewaarop
zijzich gedwongen voelen te spreken,isverabsoluteerd.Detformules'
vorm en een form eelen gesloten systeem ,ze bepalen én beperken het
verbale gedrag tussen de leden van de groep.De dialoog isslechtseen
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accom par em entvan hetsociale verkeer binnen de l oep;ze stelt de
leden niet in staat tot het uitwisselen van ervaringen en hetontwikke1en van een gedachtengang.

Duidt hetvrijwelontbreken van de twee genoemde kenm erken in de
dialogen van çDe bijeenkom st'erop,datTractaalen zijn soortgenoten
over m inder taalverm ogen beschikken dan de personages in çDe
verm eende sierkip'? Het antwoord op die vraag m oet ontkennend

luiden.Tractaal's gesprekspartnerin de tweede dialoog blijkt zowel
Nederlands a1s Engels te kunnen spreken,Babanne beheerstm eerdan

één spreekstijl en wathettaalverm ogen van Tractaalbetreft:van de
formule'hetisdeschraapzucht,gentlemen'ishijdeauctorintellectualis,m aar dat verhindert hem niet tot het inzicht te kom en dat deze
form ule nietsbetekent
Hetiseen zinledigiets,een holle formule,een dwr euitspraak,datvan die

schraapzucht,dachthij(r.102-104).
Wie zo distantie kan nemen van hetm edium waarin hijzijn gedachten
uit,heefteen taalverm ogen datnietonderdoetvoor datvan de m ens.
Ik verklaar het ontbreken van die twee overeenkom sten m et het

menselijk spreken a1svolgt.
Kenmerkend voor de dialogen in &De bijeenkomst'is de andere
m eeuwen nem en notitie van watTractaalzegt,m aar kunnen hem niet

van repliek dienen.Degesprekspartnersverstaan elkaarniet,omdatzij
de wereld nietop dezelfdewijzebeleven.ln Tractaalvoertdeverteller
een personage ten tonele bij wie het tandere', het irrationele,het
oncontroleerbare nietbuiten hetgeestelijk terrein valtdatde verteller
voor hem heeftafgebakend.ln afwijking van iDevermeende sierkip'
ontwerpt de verteller in ditverhaalniet alleen een karakteristiek van

een bepaalde belevingswereld,maarpoogthijbovendien dieperelagen
van het leven en dood geconcretiseerd en m etname in de figuur van

Tractaalgeprojecteerd.DevertellerplaatstTractaalin een existentifle
situatie die zowel voor m ens a1s dier geldt.Zowel de verteller a1s de
m eeuw Tractaal hebben deel aan leven dat Eheelsterk door de dood

bepaald wordt'g.Die overeenkomstmaaktdevertelleren zijn dieren
9 Dezeformuleringisvan Koolhaaszelf. ZeStaatin devolgendecontext

InhetboekL=Ml
Invaderinspecteerdeiedereavondde#1/11Amsterdam 19701
komtdanookergtotuitdrukkingdatgenewatinmijn(=Koolhaas)levenecht
mijnovermigingisgewordendoorveeldierentelerenkennenenobseweren(?)
dater sprake isvan een ondeelbaarheidvanalleleven;en datdie ondeelbaarheid

van menselijk en dierlijk levenookheelsterk doordedood bepaald wordten

datdaardoorduseen eenheid tevindenistussen ofvan alleleven op aarde.
Deze Passageistevinden in FRED DE SW ERTSZesauteursin beeld.Utrecht1977,
p.33.

totlotgenotenlo. De pogingen van de verteller om hetraadselvan dat

leven te belijpen verschillen in één essentieelopzichtnietvan dievan
Tractaal beider posngen zijn totmislukken gedoemd,wantbeiden
zijn van datraadseluitgesloten.ln hetfixeren van Tractaal's denken
op het ibijeen komen'en in diensbesefvan de ontoereikendheid,de
zinloosheid zelfs van de iformules'projecteert de verteller zijn onmachtom in woorden te bergen wathij(en Tractaal)aan inzichtin de
ondeelbaarheid van hetleven en in het raadselvan het sterven in het
leven heeftgeWonnen.
Daar kom tnog bi
j datde vertellererzorg voordraagtdem ogelijk-

heden die hijzijn dierfiguren heeftgegeven,nietteforceren.Tractaal
ervaart aan den lijve het raadsel van het steaen in het leven,zijn
geprekspartnershebben dieervaring (nog)nieten spreken dusanders,
d.w.z.zijblijven steken in hun iecho-antwoorden'
lk zaldie verklaring toelichten.

ln het eerste deelvan hetverhaallaatdevertellerweten datmeeuwen

zich graag mettplechtigheid ...doorhetleven begeven'(r.83/84)en
dat er tussen Tractaal,<de waardigste allermeeuwen'(r.27),en zijn
soortgenoten een verschilin kunnen en,a1sgevolg daarvan,een sociale

afstand bestaat.Dieafstand iszelfszo grootdatzijzich in zijn gezelschap nietop hun gem ak voelen,zoals de volgende passageillustreert :

œ anderemeeuwenhaddennauwkeurig opgelet,tijdenshetgesprektussen
Tracta: en La>ik.Ze begrepen datze nietzo maarwegkonden gaan.Ze
waren,toen Tractaalwasuitgesproken allen op één pootga= staan.Datwas
vermoeiend,m aar ze wisten niet goed hœ ze weg m oesten komen en dus

blevenzeonbeweeglijkzitten(r.53-59).
Die neiging tot tplechtigheid'en hun respectvoor Tractaalzullen het
vooralde volwassen,aan het spreken in <form ules'gewende m eeuwen

niet gemakkelijk maken ditverbale gedrag te doorbreken.Po/ngen
daartoe worden ook niet aangem oedigd door hetfeitdatTractaaldat
verbale gedrag <vooralsnog'van hen verwacht
10

Hetdenkbeelddatmensendiertlotgenoten'zi
jndruktKoolhaasalsvol
gtuit:(dieren)

hebben dezelfde angsten,dezelfde drang totvoortphnting,hebl n zo ontzettendveeldingen
gemeenschagpeljk en essentieeleendera1smensen,a1sanderleven:datdit,a1#jedaargevoelig

voorbentzlch totfilosofieinjezet.Mi
jn sleutelverhaaldaarvanlseen geschiedenisvaneen
haasdieeen heletijdin diestrikzit,diein dieskik bi
jnadoodgaateneenviéoenheeftvan
doodgaan.Dan komtde strom rom dehaastetrapen',zoalsdatheet. Destoperknieltbijde
haasen hijzietineens,ewaartineens,weetineenszekerdathi
jdaarknieltnaasteeneender
leven,maarineenandereverpakking;hijin eenverpakkingvan eenmens,en diehaasin de

verpakklgvaneendier.Indieherkenningshathijdehaasnietdood(In DESWERT 1977,
p.351.
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Hethinderde hem (=Tractaallbovendien datdeanderemeeuwen,toen ze
weplogen,deformule:Hetisdeschraapzuchtgentlemen,enigszinsSechelachig naar omlaag hadden gerœpen.Zijhadden zich vooralsnog aan de

formulestehouden!(r.72-76),
en hetbovendien uitloktdoorzijn meerderheid in kunnen,hetkunststuk van zijn landing,steedsnadrukkelijk voor de groep te demonstreren (vgl.r.1-27).Zijstellen daardan ook geenpogingen toein het
werk behalve Babanne hanteren ze alle de ivereiste' spreekstijl.
Evenals Pa uit çDe verm eende sierkip'verandert Babanne haarspreek-

stijlom situatiegebonden redenen.Hetis haar vriendelijke aard die,
gevoegd bij haar onervarenheid en de spontanei'
teit van haarjeugd,
Babanne tothethanteren van haareerstespreekstijlbeweegt.Doorde
houding van haargesprekspartnervoelt zijzich gedrongen debekende
techo-antwoorden'te geven.
ln de fase van Tractaal's levensloop waarop de lezerm etdezç oude
m eeuw kennis m aakt,beleeft deze weinig voldoening m eer aan de in

zijn groep gebruikelijk wijzevan spreken :
Tracta: keek naar zijn gezelschap en begreep dathetgeen zin had het
gesprek van zojuistvoorttezetten,aangezienhijtochalleen maarinstemmendeenherhalendeantwoordenzoukrijgen(r.69-72).
Volgens de vertellerprobeertTractaaltottweem aaltoe hetform ele en

gesloten karakter van die maniervan spreken te doorbreken (vgl.de
eerdergeciteerde passagesr.149-153 en r.189-194).De tweedekeer,
in zijn gesprek met Babanne, krijgt hij van datjonge,oneaaren
meeuwtje daartoe nog de meeste gelegenheid.Om dat de oude m eeuw
echterzijn statusvan twaardigste allerm eeuwen'nietkan ofwenstte
vergeten,vallen ze beide alsnelterug op het spreken in çform ules'

Andersdan Paen BabanneverandertTractaalzijn spreekstijl,omdat
hijvoelt dathetleven in hem geheelandere,hem tot dan onbekende
.

afm etingen gaat innem en het wordt leven dat de dood in zich bergt.
Hoew el het verband tussen die verandeing in verbaal gedrag en het

proces datzich in zijn lichaam voltrekt doordevertellernoch door
Tractaal of een van de andere personages directgelegd w ordt,zie ik
daarvan de neerslag in het tweede en grootste deel van het verhaal
waarin datproces centraalstaat en waar de verteller de ontwikkeling
ervan op devoetvolgt.
Ofschoon de verteller er al in het eerste deel onze aandacht op

vestigtdatTractaalnietin zijn gewonedoen is:
Tracta: wasonrustigenhijhadgeenbehoefteaD zwijgen(r.30/1),
wordt pas in het tweede deelgeleidelijk aan duidelijk wat daar de
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oorzaak van is:de oude meeuw Tractaalis stervende.Zelfishijer
zich van bewustdaterietsmethem gebeurten hijkan,in taalvormen
die hem door de vertellerworden aangereikt,zijn bevreemding daaroververw oorden :

De voorbereidervan debijeenkomstblijftonopgemerkt,dachthijen toen
verbaasdehijzichoverdeomstandigheid,daternietsinhem wasdathem er
toe zette om eten tegaanzoeken.Ookalshi
jzichhelemaalstilhieldenalles
ontspande,waserwatditbetreftgeen enkele aandrangtebespeuren.Dat

wasvreemd.Erwasgeenenkeledranginhem (r.130-137).
ln Tractaal worden voedsel- en voortplantingsdrift steeds zwakker.

Wanneerzijn doen en laten steedsmindergestuwd worden doordeze
prim aire levensdriften,is het tsterven in hetleven'begonnen.ln een

passage waarin vertellers- en persoonstekst ineenvloeien, krijgt de
lezereen indruk van dewijzewaarop Tractaaldatsterven eaaart
Hetwas eigenli
jk net of Tractaalalgeen meeuw meerwas.Watzater
inhem ?Geen gevoelens,alsofhetdonsvan hetbegin,nuinjezat(r.224226).

Het wegvallen van ialle lusten en alle drang'(r.241)brengtook een
verandering in zijn gedrag te weeg,zoalsblijktuitde eerste woorden
van devolgende passage :

lnanderegevallenzouhijnuzijn gaan krijsen.Heelhardenzinneloosover
hetwaterkrijsen endaneindigenmeteenpaarhogekretenendielekkeruit
zijn keelextra ademstoten meegeven naarboven en danzouhijzijnopgestegen enstilindeluchtzeilendzijnblijven staanbovenhetwateren dan
ineens-ofhijnueenviszagofniet-eringestortzi
jn.Lekkerwentelenden
lekkervallend erinschieten en dan laterweeropstijgen enin goedeemst
naaretengaanzoeken(r.297-306).
Méthetverzwakken van deprimairelevensdriften lijkteenverandering
in zijn denken gepaard te gaan.Datblijftcirkelen rond hetdenkbeeld
dathijin zijn gesprek metLaaik,in de eerste dialoog,alheeftuitgesproken :

j moeten bijeen komen,''zie Tractaalna een tijd (r.45).Dat
,,Wi
bijeen komen wijstniet(alleen)op de gewoontevan meeuwen om in
grote groepen sam en te scholen.Signalen in de tekstbereiden de lezer

erop voor datmetdatbijeen komen (ook)bedoeld wordteen samen
komen in de dood.Aan hetslotvan zijn verhaalverwoordtdeverteller
datdenkbeeld a1svolgt
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En de witte meeuw Tractaal,die werkelijk nog echtwitwas,hoewelzijn
veren krulden en zwarte randen zouden krijgen,de dodemeeuw Tractaal
tuimelde omlaag.

Opnieuw doordegrijzenevelheen en daamain dezee.Erwasniemand
diehetzagenniemanddiehethoorde.Wantderuimtevandebijeenkomst
isdaarvoortegroot(r.389-394).
Door voortdurend passages over Tractaal's ttoestand'én diensdenken

en spreken overde tbijeenkomst'naastelkaar te plaatsen en in tekstgedeelten die twee verhaalm om enten dooreen te weven,suggereertde

verteller dat Tractaal zijn ttoestand' projecteert en fixeert in dat
denkbeeld van de ûbijeenkomst'.ln één Passage wordt dat denkbeeld
directbetrokken op zijn ttoestand'
Op de een ofandere manierzou debijeenkomstplaatsvinden,mogelijk
nietzozeertererevan Tractaal,a1swe1in verband methem.Hijzouniet
hetwoord hoeven te nemen,maarhijzou een teken kunnen geven.Een
teken datook betrekkingzouhebben opzijn toestand-dezeeigenaardige
toestand,diegeen drangm eerkende.Geen drangom teeten,geen drangom

op te stijgen,geen drang om tussen de anderemeeuwen te dalen en iets
definitiefstezeggenofeenformule(r.172-181).

Tractaal's po/ngen zijn spreekstijl'te veranderen worden hem niet
ingegeven door een streven zich aan veranderende of veranderde

spreeksituatiesaan te passen,maarvloeien voortuitwijzisngen in de
psycho-fysischeprocessen diezich in zijnlichaam voltrekken :Tractaal
ewâart thet sterven in het leven' aan den lijve.Hetis die ervaring
die hem van de andere m eeuwen vervreem dt. Die andere hebben de

çoproep'voor de grote tbijeenkomst',het sam enkomen in de dood,
nog nietgehoord.De belevingswereld van Tractaalligtdaarom buiten

hun geestelijke horizon.Tractaal'sopponentin hetgesprek iseigenlijk
niet de andere m eeuW ,m aar het raadsel dat zich in en aan hem voltrekt. Een techt'gesprek tussen de dierpersonages over watTractaal

ewaartin zijn itoestand',zou mogelijk zijn,wanneerhetspreken van
deze Edieren'nietgeworteld wasin hun lichamelijkheid,in depsychofysische processen die zich in hun lichaam voltrekken. W anneer
die processen, zoals llier, van elkaar verschillen, beschikken zelfs
deze, door de verteller m et een p oot taalverm ogen bedachte dier-

personages niet over een verbeeldingskracht zo groot, dat zij dat
verschilin belevingswereld kunnen overbruggen.Van dat onoverbrug-

bareverschilvindik in dedialogen van <Debijeenkomst'deneerslag.
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fF.D e dialoog alsgrensscheiding

lk ben mij ervan bewust dat twijfelaan de houdbaarheid van mijn
zienswijze op de dialogen in de twee besproken verhalen gerechtvaardigd is.Wantm i
jn betoog totnu toe sluitnietuitdatik de betekenis die ik aan de beide verhalen toeken,té onafhankelijk van die
teksten heb geconstrueerd.
Vanuit een com m unicatie-theoretisch standpunt form uleerde ik
enkele kenm erken van de dialoog in het algem een.Vea olgensging ik

na ofen zo ja,in hoeverre de dialogen in de beide verhalen die kenm erken bezaten.ln een toelichting verklaarde ik die kenm erken,c.q.
het ontbreken ervan binnen het kader van een betekenisdie ik aan de
verhalen toekende.Die betekenis wordtin de verhalen niet expliciet

uitgesproken.lk heb dieooknietkunnen aanwijzen alseen in detekst
verborgen pootheid die ik door mijn analyse kon blootleggen. Die
betekenisisde resultante van een interactie tussen deteksten mijzelf
a1s lezer. Datproces van interactie werd in e1k geval méde gestuurd

dooruitspraken van deauteuroverwatdezemetzijnverhalen bedoelde uit te drukken, door mijn eerdere bemoeienissen met andere
verhalen van deze auteur en -wat ik m aar aanduid a1s-mi
jn gevoeligheid voor diens verhalend proza.ln dit deelvan mijn betoog zalik
pogen die twijfelenigszinsteverminderen.lk za1wijzen op enkelenog
niet ter sprake gekomen,tekstintem e verschijnselen en dieverklaren
a1s de resultaten van de vertelstrategie van de auteur,d.w.z.a1sver-

schijnselen waarmee de auteur de respons van de lezer stuurt en
waaruitde tekstintentie afte leiden valt.
Een auteur als Koolhaas voor wie vertellen een vorm van filosoferen

lijktl1 wordt geconfronteerd met een probleem dat Lars Hartveit
omschrijft a1s <llow can he presenthisthoughtsin such a form that
they seem an integralpart of the povel? His problem isnotleast one
of com m unication how to persuadr hisreadersto accepthisideas'lz.

In 1De bijeenkomst'stelt Koolhaas zich de opgave zijn visie op het
thema thet sterven in het leven' zodanig gestalte te geven datzijn
lezers die aanvaarden.In EDe verm eende sierkip'- beoogde ik -ondersteuntde dialoog de intentievan de auteurom de beperkte en gesloten

belevingswereld van Pa,Mijntje en de vreemde sierkip te doen verstaan.Die wereld stemt overeen metdevoorstelling dieik mijmaak
van de belevingswereld van echtekippen.Devertellerlijktdelezervan
11 Argumenten voordezeveronderstelling leverdeik in mijnartikeltGeheimenvan een
verteller'(zieaant.1).
12 LARS HARTVEIT, Theartofpersuasion.W studyofsixnovels.Bergen,Oslo,Tromso
1977,p.50.
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die overeenkomstbewustte willen maken,wantherhaaldelijk schrijft
hij aan zijn personages gedragingen toe die tenminste homoloog zijn
metdie van de echte dierenl3.In de (door mij:V.A.)gecursiveerde
gedeelten herken ik het karakteristieke bewepngspatroon van een
specim en van datsoortpluimvee

Dochjuistop hetogenblik,datltij(=hethaantjePa1zlk kopgoedomhoog
haalde en zich volzoog metl
ucht,zaghijaan deanderekantvan desloot
een wittekip staan meteen wittepluim om haarhals.

Pasliktealzijn adem weerin,wateen heelonprettiggevoelwasen keek in
hetrond ofhijnimmervanplan wasgeweestom tekraien,totdathl
Izich
versliktevanwegealdielucht.HlIkeekmetenigwantrouwennaardewfl/e
kip aan deoverkant,ofdiesomslachte,maar dewittekïp keekmetbelang-

stellingnrrPa,zodatzeblijkbaarnietsgemerkthad(r.5737).
De vertellerdichterechterbeweegredenen aan toe,die typerend zijn
voor de besloten belevingswereld die hij deze dieren toeschrijft.Hij
geeft in het verhaalgeen nabootsing van hetdoen en laten van werke-

lijke kippen.ln en doorhetverhaalgeefthijzijn voorstellingvan de
wijze waarop zij de werkelijkheid beleven.Op pond van wat hij
aan het doen en laten van kippen heeftgeobseweerd,creëerthijeen
fictieve maar wellicht juist daardoor meer authentieke wereld.Ten
einde zijn lezersertoe te brengen dezem ogeli
jkheid om dewerkelijkheid te zien te accepteren tat least for the duration of their reading

experience'lo last hij in het gedrag van zijn personages punten van
herkenbaarheld in met dat van werkelijke kippen.Zelfs een rechtstreekseverwijzingnaarhetgedragvan diedieren ontbreektniet:
Kippen wenenniet,maarhij(=PaJhadlustom stiltezittengrienen(r.3033* ).
In die in en door het verhaal gecre6erde werkelijkheid vorm t de
13 Hetheleverhaaldoorlastdevertellerpunten van herkenbaarheidin methetgedragvan

echtekippen,bijvoorbeeld:

r.69/70

tDekip draaidehaarkopwatnaarlinksen vervolgensweernaarrechts.Zezei

e
chterniets'!
eZ
e(=dewlttesierkip)zeihetachteloosenzeschraapteevenmethaarlinkerpootlangsdepond.Hetmaaktind uk',

r.235
tMijntjehaaldemeteenrukheurkoprecht',
r.313-315 'Toen bleven ze nog wat zitten en tenslotte begonnen ze het met komieke

geluiden te proberen.Pameteen heelhogekraaitjesen Mijntjemeteenraar
onderaardsklokken'.

Vergelijktmen hethierbeschreven ge& agmetde typerendekenmerken diedeEncyclopedie

Britannica (London etc.1975,d1.2,p.808,kol.2)noemtvan hetbewegingspatroon van
kippen,danza1deovereenkomstopvallen.
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dialoog het sluitstuk.Wantin de m anier waarop deverteller de perso-

nagesmetelkaar laatspreken,kom ttotuitdrukking de wijze waarop
deze hun wereld zien.
Frequenter nog dan in <De vermeendesierkip'geeftde vertellerin tDe

bijeenkomst' punten van overeenkom st in gedrag tussen zijn dierpersonages en de echte dieren,i.c.m eeuwenl4 W ie echte m eeuwen

heeft geobserveerd, weet dat ze vaak gedurende lange tijd haast
onbeweeglijk kunnen staan,zich vrijwelzonderaanloop plotselingop
de wieken kunnen verheffen en dat ze vaak in grote groepen bijeen
scholen. Het zijn gedragingen die we ook bij Koolhaas' meeuwen

terugvipden.Ook kn ditverhaalvestigtdevertellerdeaandachtvande

lezer op die parallellie;evenals in tDe verm eende sierkip'vinden we

een plaatswaar devertelleruitdrukkelijk verwijstnaarhetgedragvan
echtem eeuwen :
Larvik keek Tractaalnaen dacht ik zalhem welnooitmeerterupien.

tNietdatik daarrouwigom ben,'sprakhijvewolgenszeerluidinzijneentje
en toen zeihijnogeens:çEnrouwigbenikdaarnietom,'ookheelluidom
enigszinsde draak te steken metde.plechtigheid,waarm ede m eeuwen zich

gaarnedoorhetlevenbegeven(r.78-84).
M en kan zich ook afvragen of het laten optreden in hetverhaalvan
een kleine, Engels-sprekende m eeuw de verteller wellicht mede is

ingegeven door zijn kennisvan het bestaan van de larusfuscus,een
Britse tak van de m eeuwenfam ilie,die m ét de larusargentatusveelvuldig aan onze kusten te vinden isls.

Die groter parallellie met de in hetverhaalgeprojecteerde voorstelling van het gedrag van de echte dieren hangtsam en m etde andere
opgave die de verteller zich heeftgesteld.M eer dan in EDe verm eende

sierkip'wi1hijin en doorhetverhaaldiepere lagen van de werkelijkheid leren kennen en zijn door dat kennen gewonnen levensbesef
in en door het verhaal tot uitdrukking brengen.Deze verandering in
14 Behalve de passage aan hetbegin van hetverhaal waarTractaal'smaniervan landen
beschreven wordt,vinden we diepuntenvan overeenkomstin r.32,56,58,87,95,96,112,
123,126, 128,137,140,145,155,166,236,253,255,286,298,299,300-306,328-333,

341-345,382,391.In t
Devermeendesierkip'zijn beduidendmindervan dergelijkeplaatsen
aan te WjJ*zen r.40,52,56,57,69,77,120,217, 235,274,305,320,ttrwi
jltoch het
verhaalnietvéélkorterisdandatoverTractaal(320regels'390regels).
IS Overhetverschilinuiterlijk enroep tussen dezetweesoortenlezenweindeEncyclo-

pediaBritannica(Londonetc.19751
TheBritish Speciesalso differsecologically thelesserblack-backed gull = larus
fuscus,V.A.)breedsinlandonmoorsandismi
gratory;theherring-gull=larus
argentatus,V.A.)breedsoncliffsandisresident.Thepitchandfrequencyof
theircallsare different(d1.7,lemmatEvolution',p.17e).
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intentie van de verteller heeftalsgevolg datdeze zich m eer dan in tDe
verm eende sierkip'tracht te vereenzelvigen m ethetdenken,voelen en

willen van devertellerzo nauw verwezen metdatvan zijn ûdieren'dat
een onderscheid in persoons-en vertellerstekst irrelevantgeworden is.

Op enkele plaatsen in tDe bijeenkomst'kunnen wedatwaarnemen,ik
bespreek eréén om telaten zien lloedevertellerdaarbijtewerk gaat
lk naoetniet ook gaan staren,dachtTractaal,wantalsik ereenmaalmee

begin zalik me helemaallaten gaan.Hijkende die kleine afzonderlijke
m eeuw naasthem niet.Devraagwas,ofhetzin zou hebben alle m eeuwen

gevalvoorgevalmedetedelendatzeopdebijeenkomstdiendenteverschijnen.Alsjerekendedathethelemeervolzoudrijvenendatbovendiennog
langs alle oevers meeuwen zouden staan en dat er nog velen,zeervelen

boven hetwateren boven de duinenophunvleugelszouden drijven,dan
washetontzettendzoveelafzonderli
jkemeeuwenverwittigdzoudenmoeten
worden.Zezouden erallemaalzijn.Misschienzouerbuitendehoeveelheid
meeuwen die Tractaalzich voorstelde datkon bestaan,nog we1een andere
hoeveelheid voorkomen.Maar daar viel nu niet aan te denken -erzou

bovendiengeen plaatsvoorzijn.Op deeenofanderemanierzoudebijeenkomstplaatsvinden,mogelijk nietzo zeertererevan Tractaal,alswelin
verband methem.Hijzou niethetwoordhoeventenemen,maarhijzou
een teken kunnen geven.Een teken datookbetrekkingzouhebbenopzijn
toestand -deze eigenaardige toestand,die geen drang meerkende.Geen

drang om te eten,geen drangom op te stijgen,geen drangom tussen de

anderemeeuwentedalenenietsdefinitiefstezeggenofeenformule(r.157181).
De gecursiveerde w oorden m arkeren de tekst als çgerapporteerde

persoonstekst'l6.Het effect van deze vertelwijze is dat het onderscheid tussen het bewustzijnsniveau van de verteller en dat van zijn
dierpersonagesvervaagt.De lezerkijktmeedoorde ogen van Tractaal.
Achter diens
ogen is zowel het brein van Tractaal a1s dat van de
%
verteller werkzaam .De laatste verplaatstzich in TractaalNs situatie en

trachtzich in te leven in de wijze waarop Tractaalhetsteaen in zijn
leven ervaart.Hetisdevertellerdieverwoordten zodoende,tegelijkertijdaanvultwaterin Tractaalomgaatl7.
Ook déze verschijnselen beschouw ik a1smanifestatiesvan tstrategies with which the novelistshapesand guidesthereader'sresponse to
16 vergelijk W.J.M .BRON ZW AER,tover het lezen van narratieve teksten'.ln ;W .J.M .
BRONZWAER, D.
W .Fokkema en ELRUD KUNNE-IBSCH (red.), Tekstboek algemene
literahurwetenschap.Baarn 1977,p.229-254.

17 Yooreen diepgaanderbesprekingvan dewijzewaaropKoolhaasdezeverteltechniek
hanteert,ziemijninaant.1genoemdearikel.
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his work' tHartveit 1977,p.7J. Uit de besproken verscllijnselen
vooraluithetgebruik van de vri
jeindirecteredeen develereferentiepunten metde buitentekstuelewerkelijkheid?leid ikrespectievelijkaf,
datde vertellerzich sterk betrokken vöeltb1jwatzijn dieren ervaren
(vgl.het in noot 1 genoemde art.)en dathijwenstte schrijven over
tessentiële zaken van leven en dood'l8.Als ik er vanuit ga,datook in

de dialogen van iDe bijeenkomst'deresultante tevinden isvan dezelfde vertelintentie,dan kan ik mi
jn verklaring van de wijze waarop de
vertellerzijn dieren metelkaarlaatspreken,a1svolgtaanvullen.
ln ditverhaal,waarin hijernaarstreeftdiepere lagen van dewerkelijkheid te exploreren,wenstdevertellereen fundamentelehomologie
te bewaren tussen het gedrag van zijn dieren en datvan hun ttegenvoeters'uitde gegeven werkelijkheid.Die wensbegrenstde mogelijkheden die hij zijn dieren kan toekennen met name daar waar hij
hun hetwoord geeft
1 Tegenover de denk- en gevoelswereld van vooral Tractaal stelt de

auteurzich op meteen tonbevangenheid'die,naarhijzelfzegt,jea1s
auteur, a1s verzinnend auteur en a1s auteur m et een bepaald them a
m oet hebben'lg@ Die onbevangenheid biedt de auteur een zekere

vrijheid om vanuitzijn denk-en gevoelswereld dievan Tractaalinhoud
te geven.ln het verhaalzien we datde auteur die vrijheid benuten,
geleid door de gedachte dat er ieen eenheid te vinden is tussen ofvan

alle leven op aarde'(zie noot9),zich inleeftin de denk-en gevoelswereld van Tractaal.ln zijn meeleven met Tractaalgaatde verteller
18

DeformuleringisvanKoolhaaszelf.lk schri
jfdepassageafwaarin dewoordenvoor-

komen '

lk had misschien we1de behoefte om ook gewone romanste schrijven,maar

dieren hebbenhetenormevoordeeldatjegeenbi
jkomstighedennodighebt;dat
je ook niethetgevaarlooptbedreigdteworden doorbi
jkomstigheden.lkheb
het alti
jd over de essentidle zaken van leven en dood.En datishetthema
eigenlijkvanalmi
jnwerkgebleven(DESWL'RT1977,p.321.
19Vergeli
jk F.DE SWERT,Zesauteursin beeld.Utrecht1977,p.32.Naarzijnzeggen
moestKoolhaasvoorzi
jn werkvoorHaanstra'sfilm Bl
Idebeestenaf(1966 eerstebespreking metHaanstra,1969 begin van de produktie,1972 première)zoveeloverdieren lezen
dathijzijn tonbevangenheid'tegenoverdedierenverloor.Om dieonbevangenheidteherwinnenverzinthijdaninzijnroman Vanwegeeenterehuid(1973)dehoedna's
Een soortbeverachtig dier dat helemaalnietbestaatmaar datik toch eigen-

schappenmoestgevendiepasteninhetverhaalschema...(F.DE SWERT,op.
cit-,p.321.

Waarschijnlijk vergrootdie vermeerdering in kennisvan deechtedieren voordeauteurhet
risico dathi
jzichlaat(agleiden doortbijkomstigheden'betreffendehunuiterli
jk en gedrag.
Metfantasiedieren kanhi
jgemakkelijkerçeenstilleengeheimerijkdom'opbouwcn tvan zi
jn

fantasiedn'(vlg.A.KOOLHAAS,Nieuwemaan.Amsterdam 1978,p.208-2091.

In deverhalen vanna 1967gaatdeauteurmeergebruik maken vanfantasie-dieren.Wevinden

dieook alinhettitelverhaalvanEengatinhetpl
afond(1960),waarweeentgormol'eneen
isnook' tegenkomen.ln de latere romans treffen we naast de algenoemde thoedna's'in

Flnwcgecen terehuid,een d
goedroen'inDelaatstegoedroen(1977)en o.a.tdeblauwwitte
vogelsmetbakkebaarden'in Nieuwe?F?
Jln (1978).
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zover dat hij diens gedachtenleven verwoordt, dat daardoor een
menselijk karakter krijgt.Hij zou echter de mogelijkheden van dat
dierpersonage forceren,a1s hij Tractaalook diens ervaring van thet
sterven in het leven'adequaat liet verwoorden.Daartrektde verteller

tussen Tractaal'sdenken en diensspreken een grens die hijnietoverschrijdt.
2 Diezelfde wens beperkt bovendien de functies die de vertellerin dit
verllaal de dialoog kan laten vervullen.Voor hem is hetvertellen een

manier om te reflecteren overhetleven en de dood en om zijn houding daartegenover te bepalen.ln hetvertellen zelfbeschikthijover
een vermogen waardoorhijkan spreken overvormen van (belleven die
zelfvan datvertellen in hoge mate onafhankelijk zijn.Evenmin a1sde
echte meeuwen dichthijzijn dieren datvermogen toe.Hoegroothet
taalvermogen ook is dat hij zijn dierpersonages toekent,de auteur
weette veelvan echte meeuwen om de meeuw Tractaalen zijn soortgenoten op analoge wijze alsde verteller distantie te latennemenvan
het vegetatieve en psychofysische leven dat hun doen en denken

bepaalt.Hijkan de intentiesdie hijmetditverhaalheeft,nietonder
brengen in hetkadervan een dialoog.W antdatzou inhouden dathij
hén door middel van de dialoog het raadsel van thet sterven in het
leven'lietverwoorden,dusdoorietsw atdatraadeslzelfnietis.
F.Besluit

Hetvoorgaande,vierde deel,van mijn betoog isbedoeld om bijkritische lezers de twijfel te verminderen die ik aan de functie van de
dialogen in <De bijeenkomst'toekende,nietom diewegtenemen.De
tekstintem everschijnselen waarik op gewezenheb,vormen depunten
waartussen ik hetdraagvlak van mijn interpretatie heb gespannen.De
verschijnselen zelf wijzen niet op die interpretatie, ze vormen er
hoogstens de neerslag van.Na alle woorden die ik aan de dialogen in

metname (De bijeenkomst'heb besteed,kan een lezer ook nu nog
mijn betoog zien a1seen voorbeeld ter bevesti/ng van de uitspraak
tvoor vastberaden uitleggers met een bepaald doelvoor ogen blijken
teksten grenzenloosgewillig tezijn'zo.A1sargumentvoordievisiekan
hij aanvoeren datmijn interpretatie isgebaseerd op enkele veronderstellingen die ik nietkan ibewijzen',d.w.z.waaa an ik niet,
kan aanwijzen dat ze op causaal-mechanistische wijze af te leiden zijn uit
tekstinterne verschijnselen. Die veronderstellingen betreffen de vol20 H@A@GOMPERTS)Grandeuren misèrevan delitera%urwetenschap. Amsterdam 1979,
p.58.
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gende intentiesdieik devertell
ervan dezeverhalen toeschrijf'
ln dDevermeendesierkip'dichthi
jzijn ûkippen'een belevingswereld
toe die opvallende parallellen vertoontm etdie van dem ens;

ln tDe bijeenkomst'verdicht hij die parallellen tot een bepaalde
opvattingoverderelatietussenmenselijken dierlijkleven;
Vooralin iDe bijeenkomst'wenstde vertellerde lezeraffectiefbij
hetvertellen en hetverteldetebetrekken en zijn ideeën en waarden
in en doorhetverhaalscherper testellen en te verhelderen.

Aan mijn betoog ligtbovendien deveronderstelling ten grondslag dat
alle besproken tekstinterne verschijnselen a1s constituerende elementen voor mijn interpretatie verklaard kunnen worden. Ook deze
veronderstelling kan ik nietibewijzen'en daarom sluitik demogelijkheid niet uit dat we enkele van die verschijnselen moeten zien a1s
iweeffouten' in de tekst a1s elem enten die de auteur niet of niet

volledig heeftweten toetespitsen op de bedoelingten)diehijmetzijn
verhaalheeft.M en kan zich afvragen ofde verschi
jnselen die ik in de
dialogen van <De bijeenkomst'heb aangewezen,nietop eenvoudiger
wijze te verklaren zijn,bijvoorbeeldêde auteurheeftmetdiedialogen
geen andere bedoeling dan hetschrtven van wathijzelfnoemt<absurde dialoog'.lk noem twee argumenten waarom ik mijn eerste verklaring aannemelijker acht dan deze tweede.Heteerste baseerik op de
reedsbesproken grote betrokkenheid van devertellerbijwatTractaal
ew aart.

Typerend voor de verteller in <De vermeende sierkip' is de ironie

waarmee deze de wereld van zijn kippen beschrijft.Tussen zichzelfen
zijn dierpersonagesbewaarthijdeafstand diehethem mogelijk maakt
van de besloten en beperkte belevingswereld van die dieren een verkleinende en relativerende beschri
jving te geven.De verteller houdt

zich buiten het spanningsveld waarin hij de dialogen plaatst het
spreken van de dieren is steeds een reactie op heteffectdatde woorden van de gesprekspartnerofde situatie te weeg brengen.De verteller

kiest de zijde van de lezer,een standpuntdatmijvoorhetschrijven
van een tabsurdedialoog'eenvoorwaardelijktzl.
ln tegenstelling tot de vertellervan çDeverm eende sierkip'kiest diè

van tDebijeenkomst'nietvoortdurend dezijdevan delezer,maarvaak
die van Tractaal.ln e1k van de drie gesprekken die Tractaalvoert,is

een moment aan te wijzen -in heteerste gesprek ligtdatvrijwelaan
het begin - dat de verteller Tractaal's woorden presenteert a1s de

resultante van overpeinzingen die betrokken zijn op diensçeigenaardi-

ge toestand,die geen drangmeerkende'(r.177/178).Van hetspan21vergelijk C.D.MUECKE Irony.Norfolk 1970,p.3540 :t'rheelementofdetachment'
en -voor de verhouding van hetironische tothetabsurde -ARNOLD P.HINCLIFE,The
Abmrd.Norfolk 1969 :tA noteonnovelist',p.95.
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ningsveld waarin devertellerhierdedialogen plaatst,ishijzelfeen der
polen.

Het tweedeargument waaronn ik aan mijn eerste interpretatie de
voorkeurgeef,ontleen ik aan gegevensbuiten de tekst.

Reeds in zijn studententijd vertaalde en regsseerde Koolhaas
toneelstukken en vanaf zijn negentiendejaarheefthijzich a1scriticus
met het toneelbezig gehoudenzz.Van een auteurm eteen dergelijke
achtergrond kan m en verwachten,dathijzeerbewustzijn dialogen in
dienst wenstte stellen van wat hij met zijn verhalen bedoelt uit te
drukken. ln een interview op 11 novem ber 1977 noteerde W am de
M oor een uitspraak van Koolhaaswaaruitbli
jkt,datde auteurin e1k
geval op datm oment en aleerder oog had voordataspectvan zi
jn
dialoog

ik voeldemijop een gegeven momentbedreigddoordeomstandigheid
dathetgejongleermetabsurde dialooge.d.een kunstjekon worden,juist
omdatikeindeloosabsurdedialoogkanschrijven,alsikdatwil.lkhebdaar
...

bCWUSthetm esin gezet23.

Dat de auteur ook de vaardigheid heeft bezeten onn de geduide <ontsporing' van de dialoog te voorkom en,waag ik af te leiden uit het

gegeven dat hij a1s schrijver en re/sseur van toneel en a1s docent
scenarioschrijven aan de Amsterdamse filmacademie werkzaam is
geN/CCSt24 .

Tenslotte in hoeverre heeft mi
jn interpretatie van de dialogen het

karakter van een çgissing zonder enige garantie van juistheid'?25 Ik
heb die interpretatie niet aan intrinsieke eigenschappen van de dialo-

gen willen toeschrijven,noch uitsluitend willen toedichten aan mijn
specifiekewijzevan omgaan metdezeverhalen.Mijn interpretatieisde
resultante van een pogen om via het experiment hetopsporen van

verschijnselen in de dialogen en het bepalen van hun functie - de
intenties van de verteller te achterhalen en te verstaan en de neerslag

eaan in de tekst aan te wijzen en toe telichten.Aan die verschijnselen kon ik pas een functie toekennen toen ik rekening hield m et

ândere,zoweltekstinterne a1s tekstexterneverschijnselen.Veelmeer
dan een voorstelwordtmijn interpretatiedaardoorniet.

Muiderberg,juni1980

J.C.VAN AART

2
22
3vergelijkJ.H.BONTEN,A.KOOLHAAS.Z.p.(Brugge)1970,hfdst.1.
wAM DE MooR Koolhaasonderde mensen.Amsterdam 1978,p.32.

24 vergeli
jkWAM DEMOOR,op.cit.,p.18en 25.
26 H *A*GOMPERTSjop. cit.,p.50.
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IN M ARGIN E
EEN MERKW AARDIGE VOSSESNOR

De interessantestudievanF. Lu1ofs1heeftaangetoondwelkegevolgen deverm engingvan elem enten uitverscheidene handschriften in een kritischeeditie voorde
interpretatievan WillemsgedichtVan den vosReinaerdekanhebben.Nu gebleken

is,dathandschriftA2deoorspronkelijkeopzethetbestweerspiegelt,zouhetgeen
overbodigeluxe zijn een nieuweuitgave,uitsluitend naarhs.A geörienteerd,in
overwesng tenemen3.Als we de tekstvan hs. A evenwelcentraalstellen,dan
worden we meteen aantal details gekonfronteerd,diebijeen kritische editie
makkelijk a1skorruptvan dehandkondenwordengewezen,maardieopzichzelf,
onalankelijkvan deandereredaktieswe1eenzinvollelezingopleveren,misschien
zelfseen betere lezing dan in de overige handschriften.Eén zo'n detailwillenwe
hiernaderbespreken.
Als Reinaert afscheid neemtvan vrouw en kinderen om metGrimbeertnaar

hethoftetrekken,beveelthi
jHermelinedezorgvoorzijnkinderen,maarvooral
voorzijn (oudste?)zoon Reynaerijn aan.lndebronnenvindenwedezepassage
alsvolgt:
W Voeralledandrebeuelichu
M inenzonereynaerdine
Hem staen we!degaerdeline
Inzinem uulkineoueral
Ichopedathimislachten saI

(1410-1414)

F Voralledanderbeuelicp

Minen iongen sonereyv erdijn
Hem staen dierodegrlnekfjn

Soom Jl
ynmulekijnoueral
Ichopehinamislachten sal

(1398-1402)

1
F.LULOFS,Nugaetreynaerdealhutenspele,Amsterdam,1975.
2 Aanduiding van de handschriften en citaten naar W .GS.HELLINGA, Van
den vos Reynaerde, 1. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen pé4r het

jaar1500.Zwolle,1952.

3 Een uitgave van hs. A met een parallelle Duitse vertaling wordt voorbereid

doorschrijverinsamenwerkingmetH.
-L.WORM.

B Icbeueelpdiekùhde?z?#'
n
Datp'
ycwc/bewaretnv
Endebouen also beueelic p

Mynenioncstensoen reynaerdijn
Hem staenso welsijngranekl
jn
Om synen eyndeoueral
Ichoop himy welsclachten sal

(1450-1456)

L H erm ell
ham eoscomm endom odo tibinatos

Vtpascasjèueashosdapementebona
Etreynardinuscuiuslanugonitescit
Assuescitpllrï.sacdbusillireor4

(610é13)

lndeLubeckseuitgavevandeReynkedevosuithetjaar1498vindenwe:
Bouen alle dynckbeveleikyw
Mynenyungesten sonen reynardyn

Em staensynegrankenalzofyn
Om mesynm uleken oueral
IkhopeA fhenamy slachten schals

Overal,behalveinhandschriftA vinden wedusgranekl
jn ofeenvariantdaaaan.
Hetisinteressanteven na te gaan watdetekstuitgeversen kom mentatoren m et

hetvreemdewoordgaerdeline uiths.A hebben gedaan.Bekijkenwezeevenin
chronologischevolgorde.

ln 1834,een dertigtaljaarnadeontdekkingen een mindergeslaagdeeerste
uitgave van hs.A doorF.D.Gréter,bezorgde J.Grimm de eerste betrouwbare

editie.Welezenin detekst ,y
hem Staenweldiegaerdeline/insinemûlkineover
al''en in dekomm entaar:ngaerdeline,barthârchen;wörtlichï thlein,von gaerde

(virgal;siesehen auswiespitzen oderstriche.lm Reinke:granken,undhemach
2992 granen ,,6 v ooralujtdel
aatstebemerkingisevident,datGrimm zijninter.

pretatievangaerdelinevanhetwoordgrankenindemnd.tekstafhankelijkmaakt,
wantook m etde bestewi1van de wereld kan roede a1smetafoorvoorbaardhaar
we1niem andovertuigen.
Eveneensin 1834 bezorgdeJ.F.Willemsnaasteenvertalingook eenuitgavevan
heths. A ,,metwatspelling-varianten en enige tekstkritiek''7.W e vinden erde
4 >>Hermeline, u vertrouw ik nu mijn kinderen toe,opdat ge ze voedt en ze

met spijs, uit de goedheid van uw hart, verkwikt. En Reinaerdi
jn, wiens snorhaartjes beginnen te glanzen,die zal zich, denk ik,de daden van zijn vader aanwennen;
...'
' (R.B.
C.HUYGENS, Reynardus Vulpes. De LJllyas
'
d Reinaert-vertaling van
Balduinusluvenis.Critischuitgegevenenvertaald.Zwolle,1968,blz.83).
s Reynkedevos. Liibeck,1498.Nachdruck,Hamburg,1976,f.lviivo.
6 J.GRIMM ,ReinhartFuchs. Berlin,1834,blz.163 & 275,vs.1416.

7 Reinaert de vos. Naar de oudste berl
jming uit de twaalfde eeuw en opnieuw
f?o 1834 berijmd door J.F.WILLEMS. Ingeleid door W.GS.HELLIN GA. Den
Haag,1974.Citaatuitdeinleidingvan Hellinga,blz.8.Verderecitaten blz.96-97.
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ENDE Sl AFFELEERDE IN RUEKEN

(HadewijchStg.XXVI,v.30)
lndederdestrofevanStg.XXVIvoertHadewijch dekoninginvanSebatentonele
a1shetbeeld van deidealeminnares:
Dieconeghinnevan saba
Sivolgdesalamoenena;

DatwJ&om wljsheitsueken.
Alssinevondenhadde,jJ,
So worden haresinewondrega

30 Endesiaffeleerdeinrueken.
Sigafhem al
endedieghichtestal
WJlso sihaddein binnen,
Beideherteendesin,

35 daernebleefnietin:

H etwartalverswolghen in minnen1.

De m.29-30hebben deûlologenenigemoeilijkheden bezorgd.Daarisvooreerst

deuitdrukking(?)gawerden,waawanVerdam moesttoegegevendatzehem niet
duidelijk was.We1signaleerdehijMhd.mirwirtgach,uitdrukkingdieookinhet
Mnl.eenmaalvoorkomt,met debetekenis ,,ik heb haast,ikverlangnaariets:,2.
Maardaarbetrefthetduseen onpersoonli
jkww.,terwijlgawerdenhierpersoon-

lijk wordtgebruikt.Verdam geeftoverigenszelftoedatdekonteksteendergelijke
interpretatienietergwaarscljnlijk maakt ,toenzijS.gevonden had,behoefde
zijnietmeeronstuimig teverlangen'',merkthijnuchterop.Misschien toch te
nuchter:immers,rueken,in hetvolgendevers,kan -behalve ,gijn gedachten
Hchten op''-eveneens,,verlangen,begeren''betekenen3, enaldusdedoorVerdam

gesuggereerde interpretatievan ga werden bevestigen.Reedsin zijn Hadewijcheditievan 1910 stelde Van M ierlo echtervoorom v.29 tevertalena1s,zoovielen

haarSCllielijk,meteen(=ga)zijnewonderen.
ten deel''4,en dezeverklaringheeft
zich tothiertoein deHadewijchstudiegehano aafd,waarschi
jnlijk terecht,zoals
ikbenedenduideli
jkhooptemaken.
1

Ik citeernaarde editievan E.ROMBAUTS en N.DE PAEPE,Hadewl
jch.k
&lrofïlcàe

Gedichten.Middelnederlandse teksten moderne bewerking meteen inleiding,Zwolle,1961,
blz.190.
2 MNW II, 859-860.In een loflied uithetWapenboek van Gelre zie K.REGEL,Ein

Fragmenteiner unbekannten Handschriftvon Gelres Wapenboeck,in T.N.T.L.5 (1885),
blz.23,r.97;zie ook blz.32-33.
3 Mxw vl 1509-1517.

4 Hadewijch
'. Strojische Gedichten (Leuvensetekstuitgaven,5),Leuven 1910,blz.259.
Dealternatieve ,,iloogduitse''verklaring diehijin 1910 nogin zijn glossarium vermeldde,
verdweenvollediguitzi
jnnieuweeditievan1942.
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Problemen leverdeechterookaffeleerde(in A B ajjleerde)op.Ditwerkwoord,dat ons uit andere Middelnederlandse teksten nietbekend is,werd door

Verwijsa1seen leenwoord uithet Fransbeschouwd ajj
'leeretl < Fr.ajjluer
,()vervloeien,overvloed hebben''s Deze verklaring werd door Snellen6 en aan-

vankeli
jk ook doorVan Mierlo; overgenomen,maarin 1942 zettedezelaatste
zichuitdrukkelijk tegen dezeinterpretatieaf,ensteldehijalsvertaling,,wegvloeiC11, Wegsm elten''voor8.VolgensRom bautsen DePaepeg komen beideinterpretatiesechterop hetzelfde neer.Zo zien we DePaepein een kleinebloem lezingvan

1973 Verwijs'verklaring ovememenlo maarineen bewerkingvan VanMierlo's
Hadewijch-antologiediensverklaringvandezepassageonveranderdlatenl1
Toch bevredigen dezegissingenmeniethelemaal.Hetlijktmeimmersmogeli
jk
dezepassageaandehandvandeVulgaatopeenadequaterewijzeteinterpreteren.
ln 1Kon 10,1-10 wordtonsverhaald hoe de koningin van SebanaarSalomo
trok om hem metraadselsop de proeftestellen,een examen datSalomo,zonder

eenmaalhetantwoord schuldig temoeten blijven -moetdaarom alga nietals
55schielijk,snel,gauw,zonderdralen''begrepenworden?-cum laudedoorstond :
Etdocuiteam Salomonomniaverbaquaeproposuerat;nonfuitJer/n/
quiregem possetlatere,etnonresponderetei(1Kon.10,3)

Salomo'swijsheid (en rijkdom)maken op dekonin/n zo'n indruk,datze,,
non
habebatultra spidtum''(1Kon.10,5):ze was het noorden kwijt,of,zoals
MaerlanthetinzijnRijmbljbelbeschrijftlz:
@@*harewonderdezo sere
Datsoe cl/rne behiltden sin.

M.a.w.zeaffeleerde,db.zeaffôleerde,zeverloorerhaarzinnen bij.Ennaeen

uitbundigelofredeopSalomo,gafzehem kostbaregeschenken(1Kon.10,10):
deditergo regicentum pfg/n/ïtalentaJu8,etaromatam ulta nim is

etgemmaspretiosas(vlg.v.31:,,sigafhem a1'')
MNW 1,222.Verwijsrefereertaan LITTRE,Dictionnaire dela llngzefrançaise,1.
Parijs,1883,blz.71,dievolgende betekenissen geeft:,,1.Coulervers;2.Fig.Abonder,
survenirengrandequantité;3.Surveniren grand nombre.''
6 Liederen van Hadewlch,naardedriebekendehss. kritisch uitgegevenmetinleidingen
woordenlijst,Amsterdam 1907,blz.70en 125.We1schemerthierenigetwijfeldoor,wantde
uitgeefsterverschuiltzich achtereen uitdrukkelijkeverwijzingnaarhetMNW,,,
waargeen
enkeleandereplaatswordtgenoemd.''
7 X .w.,blz.276.

8 Hadewi
jch. Slm/ïlc/l
e Gedichten, opnieuw uitgegeven. 1.Tekst en commentaar,

Antwerpen-Brusselr ent-Leuven,1942,blz.168en 287.
9 Ed*ROMBAUTS-DE PAEPE#blz.315.

10 Hadewljch. M iere herten lichtdooltnl u al,(Vlaamse pockets.Poëtisch erfdeelder
Ned1
e1rlanden,P.83),Hasselt,(1973),blz.75 ,,zestroomdeovervan zaligheid''.
N*DEPAEPEjHadewi
jch.Een bloemlezinguithaarwerken,samengesteldeningeleid
door-,Amsterdam-Brussel,1979,202n ,yzijvloeide,smolt,inzaligebeschouwing'';v#.met
Van12Mierlo'sgelijknamigebloemlezinguit1950,blz.242.
Ed*DAVIDys .11954-11955.
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Is onze interpretatie van ajlèleren juist,danbli
jktHadewijchsstrofedichterbij

hetBijbelverhaalaantesluitendantotdusverwasaangenomen.Meteenishetook
waarschijnli
jkergeworden,datv.29 geen betrekkingheeftop een begeerte die
uitgaatvan dekoninsnvan Seba,maarintegendeelop dewondereantwoorden
diezijvan Salomoontvangt dekonin/ngeraaktimmersbuitenzichzelfwanneer
zijdezewondere en wijzeantwoorden vernomen heeft13,en s1echtsv. 29 kan
hierop betrekkinghebben.Datde koningin van Seba ook in Hadewijchsversie
Salomo'swondre ontvangt,blijkteveneensuit de volgende strofe,(liehierop
terugkom t
Hadseietvermertin vrem den weghen
Onderdatarm ediede,

Sowareharedathoghewonderontbleven.(vv.38-40)
Dataffeleren a1saffoleren moetworden begrepen,wordtnogwaarschijnlijkera1s
we in overweging nemen datditwerkwoord in het51n1.bestond.HetMNW geeft

erverschillende voorbeelden van,maartelkensisaffoleren ertransitiefgebmikt
metde betekenissen ,,aan lijfofleden beschadigen,kwetsen,verwonden'',,,
vertreden,verderven,verwoesten''14.InhetOudfranswerdaffolerechterreedsinde
Xlldeeeuw ook onovergankeli
jkgebruikt,metzoweldebetekenis,,gekworden''
als,,tegrondegaanN,15

Hadewijchsderde strofeisdusop een paradox gebouwd:wijsheidvinden is
affeleren,iszijn zinnen verliezen.Dewareminnaarverliestzichzelf,zijnvermoens,herte ende sin in de allesverzwelgende,onpeilbare m inne.NetalsSalom o's

wijsheid,isdeminnetegrootopdatdebeperkte,menselijkevermogenszezouden
kunnenomvatten;deminnaarsc/etaltijdtekort
FJn/datrechtstevolgheven van minnen

Datesdatontblivenvanbinnen.(vv.6738)
De inspanningen van de minnaars worden echter op zo'n overvloedige en over-

rompelendewijzevergoed,datzeafjleren,d.i.datzebovenzichzelf,waarmenseli
jke vermogens te kortscltieten,worden opgetild,verzwolgen worden in de
onbeschrijiijkeminnegenietingbutendengheesten :
FJn/sineconnen /7ïe/alvolleesten
Endedate redatessaen verdaen

Inderhogherminnenontfaen

& &comensebutendengheesten.(vv.69-72)
Leiden

FRANK WILLAERT

13
##Videns autem regina Saba omnem sapientiam Salomonis(...)nOn habebatultra
s'
pfrï
1n
4zrn''(1Kon10,4-5).
MNw I 222-223.Verwi
jsgeefto.m.voorbeelden uitdePartonopeusvan Blois,uit

Heinvan AkensRose,uitdefJncd//l-compilatie,de Brabantsche Yeesten enz
IS A.TOBLER - E.LOMMATZSCH,Alt
französisches Wörterbuch,1,.195; W.VON
WARTBURG,FranzösischesetymologischesWörterbuch,111,blz.690;v$.FR.GODEFROY,

Dictionnairedel'
anciennellnaefrançaise,VIII,blz.42.

ENKELE KANW EKENINGEN B1
JEEN EDITIE
VAN HOOFFS BRIEVEN l

DeBrieven van Hooftnameerdaneen eeuw -VanVlotenseditiedateerdeuitde
jaren 1855 -1857 opnieuw uitgegeven doorVanTricht.Drielijvigeboekdelen
liggen voorons:deel1,de brieven bevattendevan 1599 -1630,932blz.,deelIl,
dievan 1630 -1637,1034 bh.,deel111,dievan 1638 -1647,867blz.
Deze opsomming alleen allaatzien welk een formidabelehoeveelheidwerk de
heerVan Trichtheeftverzet'
,en men hoeftslechtsde delen doortebladeren om
te ervaren hoezeer deze constateing bewaarheid wordt.Op zichzelfishetreeds
een prestatiealle brieven te ran
'gschikken uitarchieven en verzamelingen,en dan

te translittereren uit bronnen van uiteenlopende aard:orisnelen,minuten,
afschriften engedenkenissen.Hijheeftweliswaarvoorgangersgehad,onderwiede
nam en van Gerardvan Papenbroek en van P.LeendertzJr.eruitspringen,vooral
delaatsteheeftonschatbare.verdiensten,enVan Trichterkentdiegrif.Ziehierwat
hijover deze eminente Hooft-filoloog schrijft Na Gerard van Papenbroek is

P.LeendertzJr.de besteverzorgervan Hooft'shandschriften geweest.Hijheeft
onbekende brieven opgespoord en ongedrukte overgeschreven.Zijn resstratie
isde grondslagvan deze nieuweuitgave,zijn afschriften zijn,nacollatieaan de
originelen,aan dekopijtoegevoegd.Vandebrievenaan Hooftheefthijheteerste
registergemaaktdatalle depotsoverzag,erzijn heelweinigbrievenvanenaan
Hooftaan 'tlichtgekomen die.Leendertznietgevondenhad''(deel1,blz.27).
Een eresaluutaan deze noeste werker,en aan Van Trichtook die hem zonder

voorbehoud een zo belangrijke plaats toewi
jst,en terecht.De betekenisvan
VanTrichtsarbeidwordteroverigensnietdooraangetast.Hijheefthetzichniet
gemakkelijk gemaakt.Hijhad kunnen volstaan metdeteksten sectegeven,de
werkwijze van zi
jn voorgangers:Hooft Brandt(1671),Hoogstraten (1704),
Huydecoper(1738),Van Vloten (1855)-hunaantekeningen,zo zediealgeven,
zijngeringinaantal-,maarhijheeftmeergedaan.
Bi
jiederebriefwordt,behalvenatuurlijk gegevensoverhetadres,overtijden
plaats,en overdelocatie,op interpretatiefgebied drieérleiinformatie geboden
a.eenkortoverzichtoverdeinhoud,b.een aantalwoordverklaringen,c.indiendat
nodigiseenhistorischesituatie-tekening.NogmaalsVan Trichtoverdeverdiensten

jftig
van Leendertz.,,Daarnaastheefthijonmisbaregegevensverzameldinruim vi
grote en kleine stuies,waarvan ermaarveertien gepubliceerd zijn in Uitden
De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft.Uitgegeven doorDr.H.W.VAN

TRICHT.Taalkundig raadsman en bewerkervan de Hugeniana:Dr.17.L.Zwaan.Bewerker

vandehumaniora:Prof.Dr.D.KuijperFZN.Bewerkervan deItaliana Dr.F.Musarra.
Deell 1599-1630 /Deel11 1630-1637/DeellIl:1638-1647.VerschenenbijTjeenk
Willink/Noorduijn,Culemborg,resp.in 1976,1977,1979.Dedelenzi
jn nietlosleverbaar.
Deprijsvoordedriedelensamenbedraagtf463,50.
De boekwerken zijn verschenen in de serie Teksten en Studies,NederlandseTaal-en
Letterkunde en uitgegeven in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.A1sgevolmachtigdevan deredactieraadtrad op Prof.Dr.C.A.Zaalberg.
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Muiderknhgen nogenkeleintijdschriften.DeoverigezijnindeUniversiteitsbibliotheek van Amsterdam gedeponeerd,deelsdoordeschri
jvervoorzienvanhetetiket
Persklaar''.Voorde commentaarbijdebrieveni'
sdaarveeltevinden.
''(deel1,
blz.27-28).Een suggestie zouhetlnstituutvoorNeerlandistiekvandeUniversiteitvan Amsterdam nieteens kunnen kijken,ofdeze opstellen alsnogvoor
publicatieinàanmerkingkomen

Latijnseenltaliaansebrieven,dievroegereediteurszondercommentaargaven,
uitgaande van de veronderstelling datdelezershetLatijn en ltaliaansmeester
waren zijn in het Nederlands overgebracht, respectievelijk doorprof.Dr.D.
Kuijper Fzn.en Dr.F@slusarra, aan wier kundigheid op hun vakgebied niet
getwijfeldhœftteworden.Ditlaatstegeldtook voordetaalkundigraadsman en
bewerkervan dellugeniana,Dr.F.L.Zwaan.Een lichterim pelingin devoortgang
van de interpretatieve bezigheden werd veroorzaakt, doordat de laatste met

VanTrichtvan meningbleek teverschillen ,A zakeaardenomvangvan degewen-

ste verklaringen''(deel1,blz.55).Een wijzeredactieraadintervenieerdeen nam
een beslissing,diedoordebeideparti
jen,,meteenbezwaardhart''(deel19blz.56)
werdaanvaard.Wijm oetendusdeaantekeningen,blijkbaarvooraldetaalkunige,
als een compromis tussen twee opvattingen betreffende de uitgebreidheid beschouwen.
Hiermee heb ik reedsheteen en andergereleveerd uitde lnleiing.Die bevat
verdereen grootaantalnuttigeinformaties:overdepost,de brief-nieta1srenais-

sance-fenomeen-,destijl.
Een interessanthoofdstuk overdelotgeval
lenvandehss.volgt.WijzienBrandt
en Am outHooft bezig een keuze uit de brieven maken,vaak ook de tekstfat-

soeneren naarhun normen.Wijvolgen VanPapenbroekin zijnmanipulatiesmet
dehss.,zowelwatbetreftde redactie van deteksten,alsookzijn zorgvoorde
locatie,watresulteertin islocatie.Ditlaatsteishetonderwerp van een volgend
hoofdstuk :waar bevinden zich de hss.van brieven van Hooft,van brieven aan
Hooft,van brieven overHooft,iederitem geordendnaardeonderdelen originelen,
minuten en afschriften.A1even minutieusen nuttigisin iedergevaleen chronolo-

gischelijstvan alleopgenomen bieven metalsgegevens:correspondent,datum,
plaats,opmerkingen (of er sprake isvan orignelen,minuten,gedenkenissen,
drukken,afschriften),signatuurenhetnummerindeuitgavenvanBrandt-Hooft,
Hoogstraten,Huydecoper,Van Vloten.

EenAlfabetisch regà/ersluitiederdeelaf:grotendeelsindex nominum,voor
belangrijkekwestieseveneensindexrerum.
Ik vermeld ditallesom telatenzien,datmenopverschillendewijzeeenentrée
totde stofheeft.
VanTrichtheeftde bi
jlagen -andersdanVanW oten -beperkttotonderwer-

pen,dieinverbandstaanmetdecorrespondentie.Enkeleervanzijn :tweesonnet-

ten (inhetFrans),misschien van Isabelle?hetchahsonaMadame(1601),allebij
de eerste en oudstbekendebrief,deenigeliefdesbriefdiebewaardis,van lsabelle

aan Hooft.De Schick van de dichtschoolln LiefdBloeiende(1613).Keurenen
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plakkaten voor Hoofts am btsgebied. De gedachtenwisseling tussen Hooft en

Huygensoverhètmetrum,metre-,du-entripliek.Hetcommentaarhierbi
jisvan
deheren Zwaan,Zaalberg,en Musarra.
Van welke principesm oetde recensentuitgaan om een werk alsdezebrievenuitgave te beoordelen? Naarhet mi
jvoorkomtzijn erdriecriteria,waaraanhij
haarm oettoetsen.
Men kan allereerst vragen naar de accessoires.ls ereen index nom inum et
rerum ? Zonderzulk een registeriseen wetenschappel
ijk boek ondoordringbaar.
me
er
hul
pmi
dde
l
e
n
om
e
nt
r
é
es
i
n
de
t
e
ks
t
t
e
hebbe
n ? lsereen inleiding
Zijn er

dienoodzakelijke informatie verschaft? Hierboven hebik mijmetdezematerie
beziggehouden.Iemandzoukunnen zeggen :had Van Trichtnietietsoverdebrief
als renaissance-versc/jnselnaar het voorbeeld van Cicero,van Petrarca,van

Erasmusen zovele anderen,moeten te berdebrengen? Mijn antwoord luidt:
Neen,VanTrichtheeftzi
jn plichtgedaan,hijheeftzichopgestelda1sfiloloog,als
zodanigheefthijdetekstengegevenenopengelegd,aan deliteratuurhistoriciisnu
hetwoord.
Het volgende criterium is dat dereditie-techniek.Watdeze betreftkan ik in
vele opzichten metVan Trichtmeegaan.Hi
jheeftgeli
jk,dathijzichnietbemoeit
metde ,,makingofthetext''.Wiliemanddezetoch bestuderen,Van TrichtStuurt
hem naarde bron : de ori/nelen,demi
nuten,degedenkenissen,deafschriften,

diein onzebibliothekenaanwezigzijn en dusbereikbaar.Eengezondstandpunt,
naarmijn oordeel.Delezerisgebaatmetdetekstvan debrieven,zoalszijverzonden,ontvangen werden,zoalszijuiteindelijkbedoeldwaren.Overhetgeheelisde
behandeling van de afkortingen m .i.juist.Vele daalvaax-men vindteen minutieuzelijstopblz.901vandeell-zijnnietandersdanformules,eninonzeschrijfgewoonten overgegaan.Eriséén afkortingdiebeteropgelosthadkunnen worden.
Zij heeftgeen formeelkarakter,is nietstereotiep,naaar vaak van het toevi

alankelijk.Het gaat om het achtewoegsel -heit.Van Trichtzegt daarover
Deediteurdiezich aanhetoplossenvanafkortingenzet,bemerktweldradatltij
ditvooreen deelop goedgeluk doet.Hetachtervoegsel'-ht'kanhijoplossena1s

heit,-hejt, -heijt,-heidt,-hejdten-hel
jdt.''(deel1,blz.52).Hierinligtopgesloten,

-

dateen oplossingvan dezeai ortingonzekerheidoverdevorm in zichzou bergen.

lsdatwe1zo?Theoretischja,maargeldtdatook voordepraktijk,waarmeewij
ten slotte te maken hebben ? Laatik een voorbeeld gevenin briefnr.15.In r.28
noteert Van Tricht ,,bedorvenht''.Waarom kortte Hooft hier af? Omdat het
woord aan heteind van deregelkwam testaan en erniethelemaalopkon.Hetis

dusgeen vasteafkorting,zoalsooknaderblijkt.Ennu deoplossing:dieisheel
eenvoudig,wijschrijven bedorvenheit.lmmers,in dezelfderegelkomtdatwoord
voluitin dievorm voor,in r.5 staat,,staetelijkheit''in r.10 ,,overmaticheit''in
r.18 ,yschem erigheit'' Deze atkoring isexact opgelost,Hooft zou -heithebben
geschreven.Een andervoorbeeld in briefnr.46.ln r.19 lezen wijin Van Trichts

redacie ,,
swaerwichél'' in r.27 y,ongerijml''.lnhet1u.staatery,swaerwichtichz''en ,ronwrijmtha''.Het teken J werd ook doordrukkersgebruiktZs
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afkortingsteken.Hooftgebruikthethiervoor <it.Wijkunnenzonderhetgevaar
telopenwillekeurtebedrijven,oplossen:,,swaerwichticheit''eny,ongerijmtheit'',
daar toch r.38 heeft ,,beroertheit'' en r.97 ,,cranckheit''. ln r.138 noteert
Van Tricht ,,bitterheit'',heths.kortaf:,,bitterhz'*,denatuurwashiersterker
dan deleer.

lnaansluitinghieraan doeik verslagvan eenvergelijkingvanhetdrukresultaat
van enkele volkomen willekeurig gekozen brieven met de redactie van het hs.

Opzetteli
jk gebruik ik determ drukresultaat,omdateven goed van drukfouten
sprakekanzi
jna1svan foutievelezingenvan deediteur.lklaatbijnaalleverschil1en die temaken hebben methoofdlettersweg-enkelegevallen hebik genoteerd,

waarm.i.interpretatietoch om dehoekkomtkijken-,ikstoormijnietaanhet
feitdatVanTrichtoveral,,ick''spelt,waarHooft,jck''schreef.Deediteurheeft
zichhieroververantwoord(blz.49,51,52).
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Hetderkecriterium datmeeteltin debeoordelingvaneenwetenschappelijkwerk
vandeaardvan dezebrievenuitgaveishetcommentaar.Hierbijwilik een aantal
kanttekeningen m aken,die ik echter m inder als kritiek op hetwerk van Van

Trichtwenstezien,danwe1a1seenhommageaanzijnuniekeprestatie.Vooreen
deelbehoortde oplossingvan de vragen waarop ik een antwoord trachttegeven,
niettotde taak vandeediteur,en kan ernietvan tekortschieten,en dusookniet

#ankritieksprakezijn.

1.DebriefvanHendrikLaurensz.Spiegel(1549 -1612)aanHooft(deel1,nr.5)
beginta1svolgt:DevrundschapvanU.E.VaderendeOoms,deetmijeerstanu
schrijven.uantwoorddoedmiju vemuftachtenendelieven.dithebikachter
urugwelverbreijtnuzegikhetinu aanzicht,om wechtenemenhetachterdochtdatinuzoudemoghenwortelenuijtmi
jnvraaghofghijmijnminnezangs
liedghenœ ghzaam verstond.

VanTrichtsaantekeningbijminnezangsliedluidt: ookJ.F.BuismanyDcethische

denkbeelden'van Hendn'
kLaurensz.Spiegel(Wageningen 1935)b1z.161heeftdit
nietkunnen vinden.''IndirectzegtVanTricht dus dat hijhetevenmin heeft
gedetermineerd.Beiden Sngen erblijkbaarvanuitdatSpiegelverweesnaareen
lieddatnietinzijnlitterairenalatenschaptevindenis.
Welnu,hetminnezangs lied is nieteen onbekend zoekgeraaktlied,maar de
Hert-spiegel.Ik zalproberen mi
jn stellingaannemelijk temaken,een onaanvecht-

baarbewijsleveren kanik Met.Allereerst,verzetzich determinolo#etegen deze
determzatie?Datisniethetgeval.Eenliedbehoeftnietkorttezijn.Wijkennen
hetNibelungenlied,het Waltharilied,Frederik van EedensHetLied van Schi
jn en
Fezen,DaCosta'sF#/en lwïnlïgJaren.Eenliedin 1840.Spiegelzelfgeefteen
aanwijzing.ln hetin deKoninklijkeBibliotheek aanwezige hs.-een apograaf
begintheteersteboek zo:HertspiegelsKalliop.Liedsghewijsnadevois.lkheb
de tijtgesien waarisdienu gevaren?Deeerstedruk vandeHert-spiegeluithet
jaar1614 heefthetzelfde.Wi
jmogenaannemen datdezeformuleringopSpiegel
teruggaat.Liedsghewijs,d.
i.op dewijze,op demaniervan eenlied,alseenlied.
Erzijntweemogelijkhedentotinterpretatie.Liedsghewijsheeftbetrekkingop,yna
de vois'',dus,zoalseen lied op een bepaaldevoisisafgestem d,zo ook deHert-

spiegelop lkhebdetijtgesienwaarisdienugevaren?MaarLiedsghewijskanook
eenbepalingzijn bijKalliop,ditboek isa1seen liedenwe1opdevoisvanlkheb
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enz.lnhetlaatstegevalbestaatde Hertspiegeluitliederen en detotziteitkan een
lied genoemd worden.ln heteerstegevalheefthetietsvan een lied,omdathetop

een voisisafgestemd en dezekan somseen aanduidingzijnvan hetkaraktervan
hetgedicht.

Spiegelzou op grond hiervan zijnHertspiegeltgcheenliedkunnennoemen.
Van een minnezang kan eveneensgesproken worden,daarminne nietalleen op
liefde tussen de sexen slaat,maarook caritas=liefde totenvan God,liefdetotde

naaste kan betèkenen.Spiegelzelfzegtdathijhoopt,datzijn gedicht,,kind,of

kinds-kind''stichten delezermagbehagentotzijnheil(boek1,vs.2-3).Hijkan
duszijnHertspiegelzien alseenminnezang,eengedichtgeschrevenuitliefdevoor
anderen.Daaraan verandertzijnconstateringdatdeHertspiegelhemzelfhetmeest
totnutstrekt,niets.lmmers,zelfkennis,zelfverbeteringisbijhem primair,iemand
die zelfnietdedeugd bezit,heeftniethetrechtalsleermeesterop tetreden,hetis

éénvandethema'svanzijn Hertspiegel.
Een tweede argument:Spi
egelwi1Hooftwinnen voorzijnethische opvattingen.W elnu,de meestadaequatevertolking daarvan,de meestuitgebreide uiteen-

zettingook,wastevindenin deHertspiegel.Maarwaarom gebruikthi
jdan niet
die titel?Men zou kunnenvragen bestonddietoen a1,ofisdievan laterdatum ?

Ziedaareen mogelijkheid.lk wilerechternietvan uitgaan.Goed,Spiegelhad
een gedichtgeschreven,enerstondHertspiegelboven.Hetminnezanm lied lijkt
mij dan een intemretatieve benaming,bedoeltiemand ietsvan de strekking te
onthullenenhem daarmeeovertehalendielevensvisietedelen.Zijngedichtin dit
gevalHertspiegelte noemen zou het.
te zeer op de makerbetrekken,en zou te
egocentrisch klinken.Errestnog een vraag waarom minnezangs lied,waarom

nietgewoonminnezang?Ikdurfnauwelijkseengissingtemaken.lsdetoevoeging
liedmisschienbedoeldom tevoorkomendatmenzi
jngedichtalsteesoterischzou
gaan zien,en m oet de term lied de nadruk leggen op hetalgemene karakter?Lied
was één van de m eest gangbare benam ingen '
van dichtwerken die in bundels
werden verspreid.Nogm aals,ditisnietsm eerdan een veronderstelling.
Het derde argum ent deze brief,of-verhandeV g,zo m en wil,looptparallel

metdeHertspiegelwatdeinhoudbetreft'
,Spiegelgeeftereenkortexposévanzijn
denkbeelden opethisch gebiedi
n,llijgeefta.
h.w.eensamenvattingvanzijngrote
gedichtmethieren daareen commentaar,eenverduideli
jkingvandedaarontwikkeldeideeén.

Parellel1.lnzijn briefgeeftltijmeernadruk aan degelijkgezindheid-endoet
dattottweemaaltoe-,omdathi
jHooftbilmen zijn gedachtenwereld wenstte
trekken.Dedesbetreffendepassageszijn op depersoon gericht,in deHertspiegel
luidthetalgemeen :

fk wênsch,ik wensch alleen een reijn,eenhartich mensch

diesiettkeenikzie,diewenschttkeenikwensch:

(boek1,vs.15-16)
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Parallel2.ln r.8 -13 spreektSpiegeloverdetegenstellingwijsheidenscherpzinnigheid.DezevindenwijindeHertspiegelo.a.inboek1,vs.40-44,wijlezen daar
hetgaatovereengelijkgeaardmens-

is:!)'weet-geerich,enlos-herdch,dieeen blik
deswaarheijtshoogherachtalsalleschoolgeleerdhel
kil,enz.
Parallel3. Het onderscheid tussen verstand, onverstand en misverstand keert

herhaaldeli
jkterugindeHertspiegel.Ikciteeréénplaats:
Onsonverstantin haastmis,en vermetelslul
jt
0:2,indegrontwataars,alsmisverstand beduljt
zoodooltdezot,en /'
k!
W/uijtollverstandtonschuldich..
Bljmisverstandtwoontschuld,enzondemenighvuldich.
Nietvoelen onverstantisdatde wrekheildtquelt.

Maarmis-verstandtzoektrijkdom dooranwasvangelt.
Geenkennisheeftdesonverstandsverstandeloosheild;
quakennismis-verstandtul
jtkund-versul
jm;datsboosheild;

(boek1,vs.499-506)
Parallel4.Watrechtverstand is,zetSpiegeluiteen inhetvijfdeboek,vs.222223 :

rechtistverstantdatin haarrechtewaardepuurllk
dedinghenacht,enlieft.
'

ln debriefverbindtSpiegeldebegripm n rechtverstanden gelijkgezindheld.Hij
acht'
dezeidentiek :,,daarmerktghijdatik verstandigh endeghelijkzinnighvoor
eendinghoudt...(r.28-29).
,A1
le rechtverstandighe menschen zijn ghelijkzinnigh ende ghelijkzinnigh

moghen gheen menschen zijn ofzijmoetenverstandighzi
jn.''...(r.111 113).
VanTrichtmeentdatinr.28sprakeisvanonafscheideli
jkeverbondenheidtussen
verstandigh en ghelijkzinnigh'',nietvansynoniemen.Natuurlijkisergeensprake
van synoniemen,die benpmingbehoorttoteen andere categorie.Maarze zijn
evenmin onafscheideli
jkverbonden,datzoubetekenen datzetweeafzonderlijke
dingenwaren.Zezijnéén ding,zegtSpiegel.Zestaannietnaastelkaar,zelijken
nietop elkaar,zezijnéén geheel,zedoordringen elkaarzonderdatervouwenof
breukenzichtbaarzijn.
Hetgaathiernietom materi/lezaken,maarom geestesinhouden.Hetkomtmij
voordatSpiegelzich hierbeweegtin destoïschedenktrant.Rechtverstandiseen

letterlijke vertalingvan rectaratio,een term die sedertde oudheid de volmaakte
rede aanduidt. Daarmee is de mens niet geboren,alleen het principium ,het

begnsel,heeftde Natuur,deancillaDei,in hem gelegd.Hijkan ditzelfbewust
willendontwikkelen totdeperfectaratio.Daarvoorheefthijkennisnodig,kennis
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van wathijwil,van zijn doel,kennisvan demiddelen om datdoeltebereiken.
Zo is Socrates'dictum kennis is deugd te verstaan.Voordestoïcijn Seneca
waren deugd en ratio identiek.Virtus non aliud quam recta ratio est.Deugd is

nietsandersdanhetrechteverstand.(kpistulaeMoralesLXVI,32).Parallelmet
een sententiaa1sdezelôoptSpiegelsgelijkstellingvan ,,verstandigh endeghelijkzinnigh''.A1siemand derectaratiobereiktheeft,betekentëatvolgensSpiegel,dat

hijlosis,,ëesgheld-liefds,eerzuchtsende staatziektsstrik''(r.41),dathi
jhet
lastigezoekenen volgenvan delustheeftoverwonnen (r.92-93).lndiennueen
andermensop ditniveau isgeraakt,ishijgeli
jkzinnig.Diegelijkzinnigheidimpliceertderectaratio.Dezealsgoddeli
jkprincipeisbijbeidengelijk.ZokonSpiegel
zeggen ,,Al1erechtverstandighemenschenzijnghelijkzinnighendegheli
jkzinnigh
moghen gheen menschen zijn'ofzijmoeten verstandigh zijn''Hoesterk Spiegel
de eenheid ziet,blijkta1shij ,,verstandigh gheli
jkzinnigh''(r.110) niet door
ende''verbindt.

Parilel5.Een andere topicuitdeHertspiegelvinden wijeveneensin dezebrief.
Hetisdie van de lust.Dezeiséén van de grote beletselen naarhetwelleven,en

krijgtdanookruimeaandacht.Ikgeef/édnpassus:
Natui
jreijschtvoetzelslechs,dewaanlustlekkerbrast.
Natul
jrniet,misverstandtleedtJ/ DietweIbespooren
dooranwenstm aaktmens'al,daarwertgeen vraatgebooren.
Alst'
voetzelisverteertm en dorst,en hongherboet

metlust,dieistli
lfnutt,Natui
jrli
jk,heijlich,goett:
Maarzooghi
jzatznx k/lustdoorlekkerspljsverbeelden
delustAlnzl
yrverkracht,enmaaktuslaafderweelden.
DelustNatullrllkeijschtzm lrvoetzelzonderkeur:
Dewaanlusttegensmeughmaarlekkemijsteltveur.enz.

(boekII,vs.416-424)
Spiegelheeftin zijn briefdemeestop devoorgrondtredendegedachtenuitzijn
Hertspiegelgereleveerd,en men kan zich nietaan deindrukonttrekkendatllij
metzijnminnezang lieduitwijstnaarzijnmagnum opus.lsdezestellingjuist,dan
levertzij onseen nietonaardigbijprodukt:deHertspiegelzou in 1602 reeds
voltooidzijn.
2.Briefnr.6,vanBadovereaanHooft.Parijs,1603.
Gaamebenik bereiddeto1mi
jnerbewonderingtebetalenaaneenscherpzinnige
hypothese,een lucidesuggestie,ookalzijndienietafdoendetebewijzen.Maarik
kan VanTrichtbeslistnietvolgeninzijncommentaarbijdezebriefvanBadovere
aan Hooft.Laatik be#nnen methettweedegedeelte:,,Hetonderwerp van de
correspondentie gaat dan plotseling over van de godsdienstige sekten naar de

vrijdenkersin demodernezinvanhetwoord:MachiavellienMontai> e.''Hierbij
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geefikinzi
jn geheeldepassusuitdebrief-in devertalingvanMusarra-waarop
dezeuitspraak betrekking heeft.,,
Nu ik hetgemakvan dekoerieruitAmsterdam

heL ontdekt,za1ik nietverzuimen U.
E.dikwijlsen uitvoerig teschrijven en U
tegelijk enige pennevruchten,wel nietvan voorname vrouwen maarwelvan
beschaafdem annenvan onshoftezenden.''
'
tW at U m et deze brief ontvangt m oge U daarvan een voorteken ZJ
i'n en ook
za1ik U doorm iddelvan andere koeriersdatgenezendenwatU mi
jvraagtofnog
ietsbeters,hetgeen ik alm etdeze zendinggedaan zou hebben alsik nietzoveel
haasthadgehad.Tegelijkertijdza1ikU.
E.volgensUw wenseen paarstaatkundige

meningenvanmi
jvoorleggen.DieethicavanUw dialosstbevaltmijzeer,U kunt
diemisschien dooreen van deze boden sturen.Diezalmijgewoonlijk kunnen
vinden ofwelbijM.du Cerceau ofwelaupieddebicheaucoindelaruefourmenteau ofwelin deherbergvandeStadAmsterdam waarzijmeestalverblijfhouden.
AlsU.E.dievertogen overLiviusen Montaignebegrijpt,ikbedoeldekernewan,
de innerli
jkezin ennietdebuitenkant,moetU proberen deallemanskennisvan
onzeeeuw voorbijtestreven,hetzoueeuwigjammerzi
jna1sU zenietzoubegrijpen ...''Van een plotselinge overgang zie ik niets.Hetaangehaalde '
deelvan de
briefgaatovergeschriften,behalvemisschien datwatdoorHooftgevraagdis,over
pennevruchten van hovelingen,over staatkundige beschouwingen van Badovere,
over de etllica van dedialosst,dan een intermezzo waar dit laatste werk aan

Badovere in Parijs afgeleverd kan worden en vervolgensde aanbevelingvan de
vertogen overLivius,datzijn deDiscorsisopralapf/z?lDecadiTitoLiviovan
Mac/avelli,envan deEssaisvanMontai>e.Ditallesisverwant,enhetlijktmi
j
datergeen sprakeisvan een abruptoverstappen op een anderonderwerp.Maar,

zultu zeggen,hetgaatom deovergangvan degodsdienstigesektennaardevrijdenkers.Goed,alleen ikhebnergensgodsdienstigesekten ontm oet.lk leesin deze

brief datHooftgeïnteresseerd is in politieke en morele vraagstukken,dathij
belangstelling heeftvooralleswatzich aan hetFransehofafspeelt,belangstelling
voor vrouwen en mannen daar,die een ro1spelen in het culturele leven,voor

vrouweninhetbijzonder.
Deze laatste traden op de voorgrond in hetzestiende-eeuwse Frankrijk,de
trois bellesM arguerites''getuigen ewan.M arguerite de Navarre,zuster vallde

renaissance-koningFrans1,schrijfstervan deHeptaméron,MargueritedeFrance,
dochtervan Frans1,gehuwd metEmmanuelPhilibertvan Savoye,de Pallasvan

haartijd,Marguerite de Valois,gehuwdmetHendriklV,diezich van haarliet
scheiden.Van 1585 1605 leefde zijin een soortballingschap op hetkasteel
Usson,haarlaatstelevensjaren brachtzijin Saintfermain-desPrésdoor.Hoewel

'

haarM Lmoiresin 1628 voorheteerstgedruktwerden,waren ze alveeleerderin/
,

1'

handschriftbekend.UitzijnReis-Heuchenis,eenverslagvanzijnEuropesereisvan:
1598 1601,blijkt,hpezeerHooftgefascineerd wasdoorParjsmetzijn velei
:
paleizen,doorkoningen,koninginnen en meestressen.Een belangstellingdieeens
zaluitgroeien totdebiop aûeoverHenrikdeGroote.

Maarnu naar de godsdienstige sekten.Die staan blijkbaarin verband met
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VanTrichtshypothese dat de dialogistCoomhertzou kunnen zijn.Hetdient
gezegdteworden datVanTrichtdienaangaandejrotetwijfelheeft.Hiervolgtde
eerstehelftvan zijn aantekening.,,A1shetwoordethicain demondvanBadovere
'
leervan persoonlijk goeden kwaad'betekent-maarhetkoninhetltaliaansook
bijvoorbeeld'op een stelselvanstaatkundigebe#nselen slaan-dan zoumenhier
kunnen aannemen dat Hooft iets uit Coomhert's Zedekunst,datis Wellevens
kunste voorhem hadvertaald,wanterbestondgeen andereNederlandseethicaen

een dialogistkon Cooro ertop grondbijvoorbeeldvanzijnSynodusheelgoed
genoemdworden.''Hierbijeennoot:,,Dezeopmerkingdankikaandr.H.Bonger.''
lk ga A koord met de opmerking er bestond geen andereethicain hetNederlandsdan CoornhertsWellevenskunste.Maarerwasin deNederlanden eenetllica

verschenen,een heelberoemdeendiekonBadoverewellezen,wantzijwasinhet
Latijn geschreven de De Constanda van JustusLipsius.Deze wasin dejaren
1578 1591aan deLeidseuniversiteitverbonden,waarhijgeschiedenisdoceerde.
Midden in die periodein 1585publiceerdehi
jzijnDe Constantla,een *
jaarvoor
CoomhertsWellevenskunste.Mijn stelling:Die ethicaisdeDe Constantia,de
a.

dialogistisJustusLipsius.
1.Enkele argumenten voortvloeiend uit een negatie: Badovere kende geen
Nederlandsen konCoomhertsethicanietlezen.

De Wellevens kunlle wasgeen dialoog.Zijwasbuiten delandsgrenzen niet
bekend;voor1603verschenenerslechtstweedrukken in 1586en 1596.

2.Lipsiuswaséénvandebekendstegeleerdenvanzijntijd.
3.ZijnDeConstantiawasindialoororm geschreven,enalgauw éénvandemeest
gelezenwerken,hetzijin hetLatijn,hetzijinvertaling.Hetaantaldrukkenwas
zeergroot.

Alswijervan uitgaan datdedialosstLipsiuswas,wordtdezebriefveel,,
norm aler''. Het hele eeate gedeelte gaat over literair werk,er is geen abrupte
overgang,en erisgeensprakevan godsdienstigesekten.

In de brieven kom en een grootaantalcitaten uitdewerkenvan klassiekeauteurs

voor.Dezezijngedetermineerdenvaneenvertalingvoorzien.Allesterechtenheel
nuttig.Erzijn enkeleplaatsenwaarikeenaantekinghebgeplaatstensomsgeefik
eenaanvulling.

J.Briefnr.5,H.L.SpiegelaanHooft.

Spiegelhaalteenpassusvan Seneca-invertaling-aan :,,leen dingh magh ons
stadigh behaghen ten zijdattetrechtzij,zeijtSenecametrecht''(deel1,blz.8182).
Deverklaringhierbijluidt:,gheen ...Seneca:Necmeullaresdelectabit,licet
siteximia(etsalutaris,quam mihiunisciturussum)-Engeenzaak,ook alisze
voortreffelijk en heihaam,za1mijbehagen,indienhettevoorzien is,datik deze
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tenbehoevevanmijzelfalleenzalweten.''Seneca,Epistulae6.4.
lk geeftoe dathetbesn van deze passusovereenkomtmetdedoorSpiegel
aangehaaldesententia.Nec...ullares= gheen dingh;delectare = behagen.Maarde

portdevan de zin bijSpiegeliseen geheelandere dan die in hetcommentaar.
Spiegelschrijft geen dingkan onsbijvoortduringbehagen,alshetnietrechtis,
d.w.
z.a1s het niet met de rede, de ratio recta overeenstemt.Met rechtheeft
Seneca deze stellinggeponeerd,zo constateertSpiegel.Dequint-essencevan dein
de aantekeningaangehaalde plaatsligtin degedachte,datnietskan behagen,als
men ietsalleen voorzichzelfhoudt.Datisheelandersdan watSpiegelzegt.We1

volgtin debriefonmiddellijkNulliusbonisinesociojuatnllpossessio d.i.geen
goed ding ishetprettig tebezitten,zonderdateenvrienderdeelaan heeft.Hetis

een citaatuitdezelfdebriefvan Seneca,uitdezelfdeparagraaf(6,4).Naarmijn
meningkijktSpiegelnogeven om naardevorigezin,in hetbijzondernaarde
tweedehelft ,,A1lerechtverstandighemenschenzijnghelijkzinnighendeghelijkzinnigh moghen gheen menschen zijn ofzijmoetenverstandighzijn.
''Debewuste
aanhalingvormtde overgang tussen deze algemene constateringen deinhoudvan

de volgende citaten,die meersociaalgerichtzijn.Spiegelciteerthieruiteen
anderebriefvan Seneca,nr.XX,waarin deze de nadruk legtophetdoen van wat

men meentdatjuistis.Zéluidenzijnvoorschriften:Verbarebusproba(XX,1)
bewijsjewoordenmetdaden;enfaceredocetphilosophia,nondicere(XX,2) de
tilosoûeleertonstehandelen,niettepraten.Watiswijsheid?vraagtSeneca.Het
antwoord : steeds hetzelfde te willen,en hetzelfde niet te willen.Licet illam

exceptiunculam non adicias,utrectum sit,quodvelis:nonpotestenim CNOJidem qemperplacerenisirectum (XX,5),
.curs.V.).Hetisjeniettoegestaandeze
kleine beperking toe te voegen,dathetin overeenstemm ing metde redeis,wat

#jwilt;wantgeen dingkan aanwieooksteedsbehagen,tenzijhetrechtis,d.
i.in
overeenstemm ing m et de rede.De overeenkom stm et Spiegelsvertaling is overduidelijk.Ook Spiegelsbrief-watditgedeeltebetreft-leunttegen decontextvan
Seneca'sbiefnr.XX.

#.Briefnr.257,HooftAendenPresidentendeRceJenvanHollandtetc.
Naarden wileen vastevroedschap in plaatsvaneenjaarlijksbenoemde.Destad
wendtzich totde Staten,die adviesvragen aan hetHof,datop zijn beurtde
meningvan Hooftalsbaljuw inwint.Hetgaatom devolgendepassusuitzijnbrief.
Wantalhoeweldeseplaetsenochteinlujsternochteinverlangenistegelijkenbij
de steden deelaendeHoogheregeeringehebbende,soozejdtnochtansEuripides
daerde waerheitaen dat'tgeen ijdervannoodeheeft,denzelven meerwaerdt
isalsTrojen te verovren,ende komthet(,)allzieraen nietopdewelstantvan
eenenpersoon ofthujsvergankelijkinkortentijdl,maervaneeneganscheburgherije,zijndesooachtbaereenlichaem,endedatonsterffelijk.''(deel1,blz.606).
lk kan nu deplaatsuitEuripidesgevenen menen datdezaak daarm eebekeken

is.lsdatinderdaadzo?Ofbli
jftereenvraagover?lkbenvanoordeeldatdithet
gevalis,en ik wi1(lievraagstellen.Waarom ontleendeHooftindézecontextjuist
déze sententia? Laatik de situatie waarin dewoorden gesprokenworden,laatik
depersoon diehetdoet,eensanalyseren.

WijvindenhetcitaatinEuripides'Andromache.
Andromache,Hectorsvrouw,valtnahetinnemenvan Trojealsbuittendeelaan
Neoptolemos,zoon van Achilles,ook we1Pyrrhosgenoemd.Hijvoerthaarm ee
naarzijn geboortelandPhthiainTessalié.NeoptolemosneemtdaaropHerm ione,
dochter van Menelaos en Helena,tot wettige vrouw .De tegenstelling tussen de

beide vrouwen groeit:Andromache had van Neoptolemos een zoon,te- ijl
Herm ione kinderloos bleef.Als dan Neoptolem os naar Delphiafreist,besluit

Hermionezich op haarconcurrentetewreken,waarbijMenelaoshand-enspandiensten verleent.Zi
j willen Andromache ombrengen.Dezeheefthaarzoontje
buitenshuisverstopt,maarMenelaosvindthetkinden steltAndromache,diezich
in de bescherming van de godin Thetisheeftgesteld,voordekeus ofzi
j,ofhaar

jk
zoontje.Andromachehoudthem voordatzijndaadinGriekenlandalsschandeli
Y worden efvaren, en tevenshem,a1
séén dergrotenvoorTroje,onwaardigis.
MaarMenelaosblijkthierongevoeligvoor,en antwoordt:,,
Gijweetheelgoed,
datwatiemandnu eenmaalnodigheeft,hem meerwaardisdanTrojeteveroveren.

HeeftHooftgebruik gemaaktvanEuripidisTragoediae.Graeceiunctim Latine,
uitgegeven door M.Aemilius Portus, F.P.C.F.Heidelbergae, typis Hieronymi

Commelini,Anno 1597? Misschien,een andereuitgave iseven goed mogelijk.
Daarinlezenwijin hetLatijn:,,
sedebenescias,quo quisopushabet,Hoccuili-

betplurisest,quam Troiam capere.''(tvs.368-369)
EuripideslaathierMenelaosin feitezeggen :alsiemand ietswi1bereiken,iets

najaagt,treden daarvooralle overwegngen,ook deedelsteterug.En wieisdeze
EuripideïscheMenelaos?Zijn woordenzijn alrevelerend,en hijgedraagtzich in
gelijke zin.Hetvolgendezijvoldoende wanneerhijAndromacheuithetheiligdom heeft gelokt,zegthijhaartoch de dood aan,en op haarklacht,datzij
bedrogen is,antwoordthijcynisch:Verkondighetaan heeldewereld,ik ontken
hetniet.Alsdan de oudePeleusde ongel
ukkigekomtbevrjden,wijktMenelaos
1af tem g. Een ,,
pandâmonium m enschlicher Niedertracht'' zo gedragen zich

Menelaosen Hermione,meentAlbinLesky (DieGriechische Tragödie,Stuttgart/
Leipzig,1938,blz.169-170).
AlsHooftdeze sententie citeert,iserdan ook geen sprakevan versiering,van

pronken metgeleerdheid,van toevallige ,,wijsheid''diehem tebinnenschiet.Het
iseen zeerfunctioneleaanhaling.DePresidentenRaeden humanisten alsllij
begrijpen de bedoeling.Hetzijn geen edele motieven die de bestuurdersvan
Naarden drijven,maarhetisrauw eigenbelangdathen inbewegngzet,hetzijn
drammers,en ze hebben hetrechtniet aan hun kant,en hun moraalreiktniet

verderdan dewandenvan dekamerwaarinzijvergaderen.DatwilHooftzeggen
methetciterenvan dezepassusuitEuripides'Andromache.
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gaatbelegeren,begntClytaimnestraeen verhoudingmethaarneefAigisthos.Bij
zijn terugkeerwordtdekoningvermoord.ZijnkinderenOrestesenElektranemen
wraak doorClytaimnestra,hunm oeder,enAigisthosom tebrengen. Demythewil

datOrestesdoordeErinyen (Lat.Furiae),deschrikgodinnen,werdachtervolgd.
Euripidesduidt ditpsychologisch : Orestes geraaktin grote gewetensnood.Het
volk van Argos,opgestooktdoor de vadervan Clytaimnestra,Tyndareos,wenst

hun dood.Bi
jdejongemensenheersteenkrachtigewi1televen.Orestesverdedigt
tegenover Tyndareos zi
jn daad.Clytaimnestra heeft de heilige band van het
huwelijk verbroken,daarom iszijgedood.Gerechtigheidhebikbedreven,meent
hij,alheeftmi
jndaadmi
jniettotzegengestrekt.Danvolgtdesententie:
Coniugiaquibusmortalium suntfelicia,
f//f.
ssitbeatavita:quibusautem nonrectecadunt,

'#

##Lisuntmiseriintusïforis.(vert.Portus,vs.602-604)
Hooftvertaalt:(Euripideswistwatanders,a1shijzeid),datdemenschen zaligh
waeren,die 't we1troffen methuwen,anders,ongelukkigh van binnen ende van

bujten.(deelII,blz.17).
Hooftexpliceert:,,vanbinnen''betrefthetgemoed,,,vanbujten''deeconomie
yan hethuishouden.De yjonge brujdt''moetwe1iets opzienbarendshebben
ondernomen,gezien desituatiewaarinhetdictum bijEuripidesfunctioneert.
6.Brief nr.1040,HooftaanJoachim van Wikkevoort,Ridder,Raedsheerevan
haereHooghejtvanHessen.
Eerst iets oker het woordcommentaar bij deze brief.Een woordcommentaar
isaltijd een penibelezaak :watmœ tgegeven worden '
?WatA nodigvindt,wijstB
af,en watB geeft,achtA overbodig.ziedaarhetdilemmavan decommentator,en

VanTrichtis,zoalshi
jzelfindeInleidingmeedeelt,nietzonderkleerscheurenuit
destrijdgekomen.Hijgeefteenimmensaantalverklaringen,vele,heelveledaarvan zi
jn trefzeker.Ik weetuitervaringhoe moeilijkhetishetjuistewoord,de
equivalente uitdrukking te vinden.Onder ditvoorbehoud maak ik enkele aan-

tekeningen bijhetcommentaarvandezebrief,somsbreidikuit,somsgeefikeen
nuancering.

slagh van gelde:geiagen geld,munten;hieroverdrachtelijkvoornieuws.
Het W.N.T.XIV,kol.1494 geeft hetvolgend citaatuitHooftNed.Hist.

361 Onder de pakkaadje vonden zy drie standers,en eenigh geldtvan
Franschenslagh,d.wz.geldinFrankrijkgeslagen,Fransemunten.
r.2 heeftomgegaen:inomloopwas.
r.8 en '
tslotmaeken :en afsluiten;slot hetsluiten van een rekening,W .N.T.
XIV,kol.1963.
r.18 telaeten volghen :overtedragen;totverzekenhg :totborgstelling.
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r.20 enzookleeneen'kans:(samengetrokkenophebbcn).
r.25 die ...nietgeschaepen is te minderen :die naarlnen kan verwachten,of:
naarmen m oetvrezennietza1afnem en.

r.27 aen te vejrdl
ken (voor een bepaalde taak)ergensheellzenden;volgens
W.N.T.Suppl.1,kol.182een analogie-vorm van Hooftnaar,,afvaardigen''.
r.33 D %nder:detweede.

r.36 Windtbreeken Van Trichtverklaart:opsni
jden,wathetwoordzekerkan
betekenen.lk prefereerhier:nuttelooswerkdoen,zijnkrachtenverspillen,
drukte voornietsm aken.HetW .N.T.111,1,kol.1246 citeerteen plaatsuit

HooftNed.Hist.1003 :,,Hetvierde(dervuurschepen)...gedreevendoorde
geoopenden brug,en berstende verre genoegh daaraf,deedm eedenietdan

windtbreeken.''Hierbetekentwindthrcckcn duidelijk ,,nuttelooswerk
doen''.Datisook in r.32 hetgeval.D'ander,d.i.Piccolhuominidenktdat

zijn tegenstandersdoornutteloosheen en weertetrekkenzich welbuiten
adem zullen lopen.
r.42 beweert:verdedigtMnl.W b.1,kol.1214 -1215.

bewijsredenen :argumenten.
r.44 met wonderlijke en welzorghvuldighe bescheldenhejt: Van Tricht verklaart:,,
m etverbazend goed en heelnauwgezetoordeel''.Watomslachtig,
ik brengeen lichtnuanceringaan :rymeteen zuiverenzeersubtieloordeel''.

In deze briefkomt een Latijns citaatvoor,waarvan volgenshetcommentaar
(deel111,blz.294)debronnietisgevonden :Esseilliviresmodicas,sideliberent,
acressidesperaverint.
Desituatie Banèr,deZweedsebevelhebber,staattegenoverPiccolhuomini,de

keizerlijke veldheer.Hoeweldezomerten einde spoedt,hetisseptember,manoeuvreertBanêrmetzijnlegerenlijktdekeizerlijkenaantewillenvallen.Piccolhuom iniweet,zo redeneertHooft,datBanêrvri
jgeringestrijdkrachtenheeft,zo
langinzi
jnlegeroverlegdwordtwattedoen,ofaanvallen,ofalleen schijnbewegingen maken (bijdatoverleg wordttheoretischuitgegaanvan hetfeitdatmen
nietsterk is,men iszich daarvan bewust,de praktijk isnogvera9,maardat
diezelfdekrachtenonstuimigzullenzijn,.a1!detegenstanderdeslagaanneemt,en
Banèr'ssoldaten -in dewetenschapdatzi
jnietgrootinaantalzijn-metdemoed
derwanhoopzullen vechten,m.a.w.jemoeteen zwakkevijandnietinhetnauw
dri
jven,eninzulk eensituatieinhetgevechtrlietonderschatten.EriseenklassiekepassusdieHooftweliswaarnietletterlijk overneemt,maardiehem zekertot
voorbeeldheeftgestrekt:Tacitus,Historiae111,60.

DetroepenvanVespasianusendievanVitelliusliggeninelkaarsnabijheid.Hier
volgtdeplaatsin de contextin Hooftsvertaling ,,Teffenshooptemenop gesprek

metde Vitelliaanen,tien mijlen weeghsvan daarleggende,en op verraadt.Dit
verdroegh de soldaatnoode,en had lieverzeeghedan pais.Zijtoefden zelfnaa
hunn'eige keurbenden niet,leggende haarmeeraan den buitdanaan 'tgevaarte
zullen meededeelen.Antoniusdeedtze terzaameningrœ pen en onderweeshen,
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datVitelliusnoch krachtenhadt,twi
jfelighe,zoozyoverleggebruikten,dappere
zoozywanhoopten''.Delaatstezin luidtin hetLatijn:,,vocatosadconcionem
Antonius docuit: esse JJ/?Nt? Vitellio vires,ambiguas,sideliberarent;Jcrex,si

desperassent.''De overeenkomstmetHooftscitaatisduidelijk.Ook desituaties
zi
jn gelijkwaardig,nietgeli
jknatuurlijk.Hooftza1ambiguasopzettelijkvervahgen
hebbendoortnM icas.DetroepenvanVitelliuszijnin twi
jfelwatzemoetendoen,
dievan Banêrzi
jn erzich vanbewustdatzevrijgeringin aantalzijn.Banêrhad
gedurende dezom ervan 1640inderdaad tekam pen metgebrek aan m anschappen.
Hoofthandelthieroverin brief1031.

7.Brief nr.501,HooftAenden Heere Geraertvan Zanten,Gecomm.raedtder
HH Staeten.

Van Zanten had op zich genomen HooftdeIstorieFiorentinevan Machiavellite
bezorgen.Hooft herinnerthem op 19december 1631.eraan,dathet boek nog

steedsnietisaangekomen.Spoedigdaarnaechterkrijgtdedrosthetinzijnbezit,
hetgeen bli
jktuiteenkortebrief.lk citeerdepassuswaarom hetgaat.,,
Nu zijn
mij op eerssteren terhandtgekomen de lang gewenschte endevergeefsveelgezochteHistorien desgeheimschrijvers:waermede'twerkvan dien lidsaertbij
mij zijn'volle leden heeft.''De geheimschrijver,een purisme voorsecretaris,
wasMachiavellidie van 1498 -1512 secretariswasvan de signoriavan Florence.

Van Trichtverklaartzijn'volle leden heefta1s,ycompleetis''@lk twijfelaan de
juistheidvan dezeverklaring.DaarinisbijmlImoeilijkteintegreren.Bl
Izoudan
een voorzetselvan plaatszijn.De kwaliûcatielidsaertzou dan ook minderzin
hebben.ln afwijkingvan Van Trichtzouik ditwoordnietdoorsluwerdwillen
weergeven -hetklinktmijte pejoratiefin de oren -maardoorhetgunstigere
slimmerd.Hooftis geïmponeerd door de schranderheid van de geheimschrijver.
Van de vele plaatsen die in het W .N.T.ll,Il,kol.2567-2579 van bij worden
aangehaald,li
jken mijcitaten a1sdevolgendeinaanmerkingtekomenom bij?n!
)'
in hetjuistelichttestellen.,yoockhebbeickonderdesonnedesewijsheytgesien,

endesywasgrootbymy,pred.9,13.(Kantt.:inmijnoordeell.
tzij)presenGodt,
endehaddengenadebyhetgantschevolck,slnl.2,47.D'onwaerdstebijsichself
isonsdewaerdstesiel,Hooft,Ged.1,157.Dezeplaatsenzijnvoldoendeom vast
te stellen datbijmijin zulk een contextnaarml
ln oordeelbetekent.Dankan zijn'
volle leden hebben niet compl
eetzijn''in de zin ,,a11ewerken zijn aanwezig''
betekenen.WanneerwijterugkijkennaarhetMn1.,do vinden wijuitdmkkingen
:sinvolrejoghet,d.i.indebloeivandejeugd,sinejarevolhebbend.
i.volwassen
zijn,Mnl.Wb.lX,790.Volgeefteenvolkomenheid,waaraannietsontbreekt.zïjn'
volleledenhebbenzegtdusdatdeleden totvolkomenheidzijngegroeid,totvolle
wasdom zi
jn gekomen,en datbedoeltHooftlzieroverdrachtelijkvoorhetwerk
van Machiavelli,datnaarzijn oordeelin deRorentijnscheHistorien zijn volle
wasdom,zijnhoogtepuntheeftbereikt.Wijhoevennietdevraagtestellen ofdit
terechtis.DehistoricusHooftoordeeldezô.
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Eén opmerking: op deze blz.komen twee drukfouten voor: 1632 m oct

zijn 1631(kleinelettersnar.15),enin noot6 möetzI
)H inzl
jn'veranderdworden.

8.S#cfnr.176,HooftJl?yMl
kin#tpf/F AnneRoemerVisschers.
ln dezebriefkomteen citaatvoordatnietgedetermineerdis.HooftprijstAnna
Roemersvoorhaaroordeelin pœ ticis.Wiezou aan degegrondheid elvan dulven

twi
jfelen? lk ben altijd bli
j,zegtdedrost,wanneerik deproefmetsuccesheb
doorstaan,enik benbereideertebewijzenaandegenedieeengunstigoordeelten
deel valt. ,,Gemerkt de roem gebonden isaen UE wtspraeck in veughen a1s
noodlotaendewoorden Juppins,daerdePoeetafzeidt

Onwickeli
jckgewl
khtsteecktinsijnwoordtbeklemt,
Fn 'tNo+ lotpastop alhetgeenedathl
jstem t.''
Wieisdeze ,,
poeet''?Erisgeen poging gedaan hem teindentificeren.In mijn
proefschriftBljdrage totdekennisvandeInvloedenopHooft.Assen,1946hebik
debron aangewezen :
Hetistichon iseen vertalingvan :
#raveetim m utabilesanctis

Pondusadestverbis,etvocem fatasequuntur.''
Deverzen zi
jn tevindenin Statius,Thebais1,212-213.Hooftheeftzeook kunnenlezeninLipsius'Political,4.(Bijdrage,bldz.226).
Het zou hier niet doenl
ijk zijn ook maarenigszinsdeinhoudvan debrieven
weer te geven,heti
soverigensnietmijn taak.Maarikkan toch nietnalaten tot

slotéénvan delaatstevooreen gedeelteovertenemen.Hijisgerichtaanbroeder
Gabriélin Leuven, die geïnteresseerd isl
:n Hooftswerk,in hetbi
jzonderin de
NeederlandscheHistoorien.Twee mensen metzo verschillendeWaysoflife,maar
eensgezind in hun respectvoorelkander,een respectwortelend in deovertuiging

datr,sanctaquaedam resesteruitorum societas''(Erasmus,OpusEpist.ed.Allen
lblz.33).Deze briefisvoormi
j de meestaangrijpende uitdeverzameling,hij
heeftdekrachtmijsteedsopnieuw teontroeren.
EerwaarigheHeere,

Alsik U.E.schrijven van den 23e1:in Slaghtmaantlestleeden ontfing,ontbrak

mijgeleeghenheitom hethiemeevensgaandepakaanU.E.tebestellen.Daamaa
maakte 'tieeresijn de rechte handt mi
j;voortshetijs den schiplujden de
waateren t'onbrujk.Nuzendik het;dochongebonden'
,om datikhoopbinnen
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kortejaaren,noch tien boekenujttegeeven,diebequaamelijxtbijvoorighe20
tvanlzullenkunnengevoeghtworden zijndemi
jn'zorgh,datmijnietgelukken za1hetwerk wijderte brengen,bijmangelvan gezonthejt,oftLeeven.
Want d'eene wortdikwijls bestreeden'
,en 'tanderlujst
ertmij,die staa om
y
opden 16endeezermaantinl
nijn67eJaartetreeden,in toof:Tempusabire
#

mihi.D'ondergangvan U.E.Braabandsche zonne,den H.Puteanus,ishier,tot

bedroefenisderfraajevernuften,oovereen'wi
jl,ruchtbaargeworden :gelijk
daar bij U./.(mijnsachtens) die van den H.deGroot,onze Hollandsche,
hoewelzij onsin langzelden had toegescheenen. (briefnr.1327,d1.111,
bldz.784).
In feiteeenafscheidsbrief:Tempusabireml
hi.MetditcitaatgrijptHooftterug
op een bewonderdeklassiekedichter,Horatius,verkondigervandelevenswijsheid
van het m atige genoeg,van een verborgen zachtm oedig bestaan,van een geresig-

neerd verlaten van dittoneel.Hetslotvanzijntweedebriefvan Boek11spreekt
hiervan,daarkomtook deaanhalingvandaan.
non esJplm,
î.
'abi.quid celerl,iam simulisto

cum vitiofugere.
?clreltibipectusinani
ambitione?caretmortisformidineetira?
somnia,terroresmagicos,m iracula,sagas,
noc+ rnoslemuresportentaque Thessalarides?
natalisgrllenumeras?ignoscisam icis ?

lenioretmeliorpsaccedentesenecta.
?
quid teexemptaiuvatspinisdepluribusuna .
?
viveresirectenescis,decedeperids.
lusisti&Jn'
.
s,edistisadsatque bibisti.
tempusabire tibiest,nepotum largiusaequo
rideatetpulsetlascivadecentiusaetas.

Q.HoratiFlacciOperl.ed.R.Heinze.

lmipzig,1921.Ep.lib.alter,ll,205-216)
Gijzijtnietgierig (zegtge!):mooizoo!'Maarhoe staathetmetuw andere
gebreken :zijn die reedgtegelijk metdieondeugduituw hartgeweken?lsuw
hartvrijvan ijdele eerzucht?lshetvrijvanvreesvoordendooden zijtgeniet
boosen verdrietig,datge eenmaalmoetsterven ?Lachten spotgemetdroomen,

met angst voor toovenarijen,metwonderen en waarzegsters,metnachtelijke
geestverschijningen (van afgestorvenen)en metThessalische schrik aanjagende
spookverschijningen? Telt ge,bij iederen verjaardag,we1met een dankbaar
gemœ d hetgetaluwerjaren? Zijtgevergevensgezindjegensdegebreken uwer
vrienden?Wordtge,bij'tnaderen desouderdoms,we1zachtergestemdenbeter
van aard ?Watbaaten verlichthetu dan,alsgevanveledoornen slechtséénhebt
uitgetrokken ?
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Alsge (op uw ouden dag)nietdeugdzaam en wélweetteleven,maak dan
plaatsvoorhen die'tgeleerdhebben.Gehebt(nu)genoeggespeeldengeschertst,
genoeg gegeten,genoeg gedronken thansishetvooru ti
jdheen tegaan,opdat
nietdejeugd,wiedartelheid beterpast,u,diemeerdan genoeghebtgedronken,
.

uitlacheen mishandele.

(W.G.vanderWeerd,Horatius'SatirenenBrieven.
Amsterdam,1906,blz.239-240)
Wassenaar(Rijksdorp)
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F.VEENSTRA

BOEKBEOORDELIN GEN

TIZ.
M.
M .MATTHEIJ,Waardering en kritiek.JohannesNomsz en deAmsterdamse schouwburg 1764-1810.Amsterdam,Huis aan de drie Grachten,

1980.(IV),137,(51)pp.+ 14illustraties;prijsingenaaid:f35,-.
Zelfs ervaren neerlandicimetbelangstellingvoor l8e-eeuwse letterkunde zullen
enige moeitehebben om te antwoorden op devraag wiewasJohannesNomsz?

NakennismakingvanhetkeuriguitgevoerdeboekvanMatthei
jisdestriktbiografische nieuwsgierigheid we1bevredigd,maar hetraadselNomszwordternauwe-

lijkskleinerdoor.
JohannesNomsz (1738-1803)lijkt een van die talloze veelschrijverstezijn
geweest,dietijdenshunleven enigetijdfuroremaken om laterin bijnaabsolute
vergetelheid te geraken.Hijproduceerderuim 160werkenwaarondereen 53-ta1
toneelstukken.Alstoneelschrijvervierde'hijtriomfenin deAmsterdamseschouwburg,hetmeestgedurendedeperiode 1775-1784.Toen zijn sterbijhetberoeps-

toneelbegonteverbleken,omdatmen daarmeer(financieel)heilzaginzangspel
en melodrama,wenddehijzich.mettijdelijksuccestothetAmsterdamseamateurtoneel.Alduswerd Nomsz een ûguurdie representatiefmag heten voordeontwikkelingen binnen het Amsterdamse schouwburgleven gedurende de laatste

decennia van de 18eeeuw.Mattheijrekenthem zelfstotdegangmakersbijde
evolutievanclassicistischnaarmodem tnatuurlijk'toneelinNederland.
Voorde literatuurhistoricusisdatallemaalnatuurlijk nietniks.Aangezien er
evenweltalrijkeauteursvanhettweedeofderdeplanzijn dieeenplaatsjeinzijn
geschedenisverhaalopeisen,blijfthet-evennatuurlijk-meestalbijeensummiere
endaardoorsomsvoorcorrectievatbarekarAteristiek.Welnu,Mattheijgeeftdie
aanvullende informatie mimschoots.Metbewonderenswaardigeprecisieheefthij
de toneelcarriêrevan JohannesNomszin tabellen en cijfersgeregistreerd.Zaalbezetting,recettes,repertoire,samenstellingvan hetpubliek -hetwordtallemaal
nauwkeurig geanalyseerd.Het resultaatvan deze kwantitatieve benadering levert

M sschien geen schokkendegegevensop,maarinmethodolossch opzichtisM.'s
studieinstrucuefenm en zou haargraagtoegepastzienopeen auteurvan form aat.
Uit de titelvan hethierbesproken boek bli
jkta1,datschr.hoofdzakelijk,zo
nietuitsluitend,aandachtschenktaanhettoneelwerkvan JohannesNomsz.Diens
romansen novellen diemi
jpersoonlijkbelangwekkenderlijken -komennietaan

de orde.Mogelijk werden zijbehandeld in dedoctoraalscriptievan schr.(GU
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Amsterdam,1978) waardiversemalen naarverwezen wordt.Gezien echterde
omvangvan Nomsz'productiegetuigthetvan wijzezel/eperking om hetvolle
lichttelatenvallen opzijntoneelaktiviteiten.
Toch vertoontM .'sboekeenwatm erkwa'
ardigeopbouw.In driehoofdstukken

behandeltschr.achtereenvolgens dewaarderingvanJ.Nomszdoorhet(contemporaine) Amsterdamse schouwburgpubliek, de Nomsz-waardering sedert 1803
door vakspecialisten,waarna paseen biografie van de hoofdpersoon volgt.Het
was,dunktmi
j,losschergeweestom metdielevensschetstebeginnen.Overigens
valthetop,hoe weinig verband er bestaattussen de hoofdstukken 1/11en 111,

waardoordebiograûenogmeerhetkarakterkrijgtvaneenappendix.
Nomsz komteruit te voorsclzijn alseen kindvan de grillige fortuin eerst
gegoed koopman, later door de economische malaise helemaalaan de grond

geraakt.Weinigverheffendisverderzijnpolitiekopportunisme.Zwenkendtussen
Orangisten en Patriotten verspeelde hij op den duur bi
jna iederssympathie.
Kortom,een ondankbaar sujetvoor welke biograaf dan ook.Dankzijgrondig
arc/efonderzoekheeftM.heelwatfeiten en feitjesaanhetlichtgebracht,maar
watNomsznu werkelijk bewoogblijftschemerig.Misschien speelthiertochhet

gebrek aan documentatie(brieven,dagboeken ofandereintiemegeschriften)schr.
parten.Latere onderzoekers zullen niettem in hier alvast betrouwbaarm ateriaal
vinden om meeverdertewerken.

Intussen zithetenigszinsprikkelendevan M.'sboekgeenszinsin zijn levensschetsvanJohannesNomszmaarinzijnpleidooivooreenkwantitatieveliteratuurgeschiedenis. Teveel -aldus M.-heeftmen in hetverleden zijn oorbij de vakspecialistteluisteren gelegden teweinigbijdeleek wanneermenhetbelangvan
een bepaaldeauteurprobeerdevasttestellen.Nom szisdaarvan dedupegeworden

en hi
jnietalleen''(p.2).Enverderopkeertditverwijtaandeielitaire'literatuurshistoricinogeensverscherptterug:y,zolangmen geen belanghechtaan devraag

ofeen bepaald werk,c.q.toneelstuk,veelwerdgelezen(resmctievelijk gezien)
en vervolgens:zolang m en geen belanghechtaan hetverzamelen van kwantita-

tievegegevens,zolangishetmogelijk een schrijvera1sNomszteonderschatten,ja

zelfsgeheelbuiten degeschiedschrijvingtehouden''(p.85).Volgensschr.signaleerthjhiermeeeenhistoriograûschprobleem van eersteorde.Ditmogezozijn
maarhetprobleem isnatuurlijk zo oud alsdegescïedschrijvingzelf.Hetdoet
zich bijv.ook voorbijdebeoordelingvanhetpopulaireproza(Trivialliteratuur)
uithedenenverleden.Aan selectieuitzijninprincipeoneinigmateriaalzalgeen
literatuurhistoricuskunnen ontkomen.Waarhetdusom gaatdatzijndesel
ectiekriteria.Terwijlvoorheen haastvanzelfsprekend denadruk werd gelegdop esthetische kwaliteit (de tschone'literatuur),lijktin recente tijd deschaalnaarde
anderezijdetezijn doorgeslagen.Hetpopulair-kwantitatievestandpuntvertekent
echterdehistorischewerkeli
jkheidevenzeeralsdathetelitair-kwalitatievegezichtspuntdoet.Op Nomsz toegepastbetekentdat,datmen zi
jn belangin dejuiste
proportiesmoetblijvenzien.Hetsuccesvan toenhœftdevergetelheidvannuniet
teweerspreken.
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Totsloteen bibliograûschenoot.Nap.137volgen nog51pp.metinteressante

bijlagen.Ze zijn echter ongenummerd hetgeen velwijzing bijzonder moeilijk
maakt.

Nijmegen,meil98l

P.J.BUIJNSTERS

LODEWIJK VAN DEYSSEL,Nieuw Holland.Met een nawoord van Harry
G.M .Prick,C.J.A arts,Amsterdam ,1979,56 blz.
Hetopwekken van deherleefde belangstel
lingvan delaatstejaren voorhetwerk
De
ys
s
el
ma
g
a1sdegroteverdienstevan Harry G.M .
endefiguurvanLodewi
jkvan

Prickwordenbeschouwd.Sederthetbeginvandejarenzestigzorgdehijdaawoor
dooreen reekspublikaties,o.a.Lodewijkvan Deyssel-Dertien closemps,maar
vooraldoorhet bezorgen van nieuwe kritische editiesvan zijn werk:n1.de
Gedenkschnften (1962)en dezg.Scheldkritieken(1978).DeuitgavevanNieuw
Hollandsluitdaarbijaan,alisdeomvangvandetekstmindergroot.
MetdezeeditiebeleeftNieuw Hollandzijnzevendeuitgave,wantnatweemaal
de eerste bundelvan Van Deyssels Verzamelde Opstellen (1894 en 1899) te
hebben geopend en een derde maalin hetvierdedeelvan de VerzameldeWerken

(1920)tezijn opgenomen,kendedetekstdrieherdrukkenin debloemlezingEen
nieuw geluid.A t?zl en poéàfeuitde #jl van de vernieuwl
hg van '80,hetdrieéntwintigste deel van het ,,spectrum van de Nederlandse Letterkunde,,(19gz1,

19742 19763).
Deze ùieuwe ui
tgavevan detekstisom twee redenen belangrijk.Hetisde
eerstemaaldatdetekstweerverschijntzoalshijin 1894gepubliceerdwerd.Inde

tweedeeditievan deVerzameldeOpstellen (1899)hadVanDeysselnamelijkdrie
alinea's geschrapt en het motto weggelaten.Dat bleefzo toen de tekstin 1920
Opgenomen werd in de Verzam elde Werken.DeSpectrum edities,verzorgd door

Dr.M.C.A van derHeijden,warenconform aandeuitgavevan 1894,maarom de
een ofandere reden had m en verzuim d hetm otto,een citaatuitdeproloogvan

hetJohannesevangelie(Joh.1,3-5),optenemen.In dezenieuweeditieisdetekst
volledigidentiek m etdievan 1894,inclusiçfhetm otto.

Verder,en datismisschien we1hetbelangrijksteaan dezeuitgave,wordtde
tekstvoorde allereerstekeeruitgegeven zoalsVanDeysselhetgewildheeft,n1.in
brochure-vorm.
ln november1887haddeauteurdetekstachtereenvolgensnaarC.l-.Brinkman

enW.Versluys(uitgeversteAmsterdam)gezonden (Van Deysselverbleeftoenin
Mont-lez-llouffalize in de Belgische provincie Luxemburg),maardiewezen de
publikatie met enkele vage verontschuldigingen van de hand.Vewolgens heeft

VanDeysselgeprobeerd om zijn tekstin DeM euwe Gidsgeplaatstte krijgen,
maarWillem Kloosbezwoerhem van de uitgave afte zien omdatzevoordehele
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Tachtigers-generatie compromitterend wa!en we1eensnaregevolgenkon hebben.
Een derde aangezochte uitgever,A.VanKalveren teAmsterdam,weesdepublika-

tieandermaalafin april1888,zodatdetekstpaszevenjaarnazijnontstaaninde
Verzam eldeOpstellen van 1894 openbaarwerdgem aakt.
Dethansvoorliggendeeé tieiseen fotom echanischeherdrukvan deeerste druk
van 1894 en derhalve niet aangepast aan de huidige spellingnorm en.Vanuit
ûlologisch standpunt kan dit zekerverantwoord worden.Maar,wordt op deze

wijzenietweereen categorielezersafgeschrikt?En,watbelangrijkeris,wordtde
tekstdaardoornietonbruikbaarvoorbepaaldeniveausvanhetonderwijs?Een
handigeroplossing ware geweestdatmen op delinkerbladzijdedereproduktie
van deeerstedruk hadweergegevenenopderechterbladzijdeeentranscriptiein
moderne spelling.Zohad men deliteratuuruithaarivoren toren kùnnen halen,en
datistoch welietswaarVan Deyssel,die beweerdedatmen de mensen ontwend
had kunsttelezen,veelvoorgevoeldzou hebben !
Verderisdeze uitgave beslistaanbevelenswaardig.Detekstwordtgevolgddoor

een reeksvarianten dieaanhetlichtkwamen doorvergelijkingvan deeditievan
1894 methetmanuscripten metdebewaardgebleven eersteen tweededrtikproef.
Vervolgenslicht H.G.M .Prick in een Nawoord de genese van Van Deyssels

pamtlettoe.Hijsitueertdebrochuretemiddenvanvergelijkbaretekstenvan de
auteur,o.a.de brochure OverLiteratuur(DeHeerA Netscher)(1886)enEen

wederwoord voor DR.H.J.W.M.Schaepman /Nog over TranscheMeesters'
(1882),enverklaartdeveranderingvandeoorspronkeli
jketitelDerep//all
'
einde
literatuur in M euw Holland 'Van Deysselhad n1.aleenaantalpassagesdievoor
De revolude bestem d waren in Over Literatuur opgenom en en vond de titel

nénderaantrekkelijk nahetlezen van een be:chtoverhetverschi
jnenvanllie
R evolution derLiteraturvan KarlBleibtreuin 1885.

Nahetverhaaloverdemoeili
jkhedeni.
v.
m .depublikatievandetekst,gaatde
editeurtenslottein op delegendedieerrondgegroeidis.
In de inhoudstafel van de Verzamelde Opstellen van 1894 verm eldde Van

Deyssel bijNieuw Holland immers hetjaar 1884.Door deze misleiding kon
de tekstdan in dén adem genoemd worden metandere manifesten van de Bewe-

#ngvan Tachtig:Kloos'Inleiding totde'
Gedichten vanJacquesPerk,Deonbevoegdheid derHollandscheLiteraireA-n'nèkvan KloosenVerweyenVan Deyssels

eigen OverLiteratuur.ln 1894hinktezijntekstimmersalachterdefeitenaan,
vooralsindshetverdwijneninseptembervan datjaarvanDeNieuweGids.Niemandmerktenochtansde onmogeli
jkheidvan diedateringop,behalveW.G.van

Nouhuysdie in zijn Studiën en Crï#eken (1897)ironisch opmerkte datVan
Deyssel we1 over profetische gaven moestbeschikken aangezien hij bi
jv.het
tijdschriftDeLantaarn vermcldde datpasin 1885begon teverschijnen.Nadien
bleef de datering ongem oeid,zodat ze in de m eeste literatuurgescltiedenissen
klakkelooswerd overgenomen.Pasin 1923 lichtte C.G.N.deVooyseen tip van
de sluiervan ditm ysterieopineen artikelUitdevoorgeschiedenisvan deM euwe-

Gidsbeweging(M euweTaalgids,d1.XVl1).DaamawashetG.H.'s-Gravesandedie
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zich in Critisch Bulletlh (augustus1952,p.337-344)afvroeg:Wanneerheeft
Iuodewijk van Deyssel'
N ieuw-liolland'geschreven ?enzoresoluutdewegnaarde
deluystificatieinsloeg.

In PricksNawoord wordt onsook duidelijk gemaaktdatVanDeysselbij
hetschrijven vanNieuw Hollandgeputheeftuiteenvrijgroteenonsamenhangende collectie literaire ontboezemingen die ook in OverLiteratuurgebruiktwerd.

Daarom worden in eenBl
jlagevoorheteersteenaantalpassagesgepubliceerddie
Van Deysselnietgeschikt achtte voor opname in zijn pamflet.Deze passages
worden in alfabetische volgorde gerangschiktomdatzenietmetzekerheidprecies

dateerbaarzijn.Metdedrukgeschedenisvan hetschotschriftwordtdezenieuwe
editievanLodewijkVanDeysselsNieuw Hollandafgesloten.
EengoedverzorgdeeditiedieonsVanDeysselleertkennenopzijn best,n1.a1S
virtuoos van het scheldwoord,maar ook als ongenadig kritikus van verstarde
literairevormenentradities.
Sint-Lambrechts-llerk,februari1981

PAUL SCHAMPAERT

GUIDO GEZELLE,Tl
jdkrans,inverkortbestek,metinleiingenaantekenin-

gen doorK.DE BUSSCHERE,Zutphen,B.
V.W.
J.Thieme& Cie,(1980),
KlassiekLetterkundigPantheon,190,180 blz.;

Datgebied waarmensen zijn.Een wandeling doorde poézievan Guido
Gezelle,doorJ.BOETS,DenHaag,MartinusNijhoffsNederlandse Klassieken,184 blz.

Naasteen bonteverzameling publicatiesafgestemd op eenruimtkopend)publiek,

zijn ern.a.
v.hetjubileumjaar1980 ook tweemin ofmeerpresti/euzebloemlezingen,uithetwerk van Guido Gezelle verschenen,beide in Nederland uitge-

geven doorgeronommeerde uitgeverijen,in bekende(gesubsidieerde)çklassieke'
reeksen,en bedoeld voordelezer-met-interesse.De bloemlezerszijn ook twee
gezaghebbende specialisten uitde Gezellestudie :K.deBusschere bezorgde in de
reeks Klassiek LetterkundigPatheoneenheruitgavevaneen centraletlate'bundel

van Gezelle,Tl
jdkransvan 1893,en J,Boetsstippeldein NljhoffsNederlandse
Klassieken ,,
een wandeling door de p/ zie van Guido Gezelle''uit.Hetisniet

oninteressantom beide bloemlezingen hiersamen te bespreken'
,zezijnimmers
vergelijkbaar.Beidezijn gerichtop de gedichten ,,dieGezelleschreeftijdensde
laatsteperiodevan zijn leven,tœn llijin hetvollebezitwasvan zijn poétische
kracht'',zoals Boets dit zou uitdrukken.De manier waarop die poézie wordt
geihtroduceerd,leert ons ook een en ander over de aard van de hedendaagse
Gezellestuie.

Globaalgezienisdetussenkomstvan debloemlezerhetgrootstbijBoets.Hij
kiestbewustin hetgrote pakketteksten om bijdehedendaagselezereensoort
schokeffectteweegtebrengen enhem nogeensteovertuigenvandeorisnaliteit
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van deichter.Hijstelthetlandschapvoorzoalshijdatindiepoézieherkent,en
stuurtdelezerop ontdekkingstocht.Debedoelingvan K.deBusschereisanders

hetgaaterbijhem nietom delezervannumetonvermoedeaspectenvanGezelles
poêzieteverrassen;zijnintentieiswetenschappelijker.Hijwi1debundelTljdkrans
zo nauwkeurig mogelijk recontrueren,en ditdoorvooreersthetoorspronkelijke
opzet van de dichter te achterhalen om daama door een uitgemeten keuze dit

projectzonauwkeurigmogelijk tebenaderen.Hijdoetdatookdoordeeditievan
deongewi
jzigdeversievan 1893,waardoorhijookterugkomtop deongelukkige
ivertaling'in modem Nederlands in zijn memorabele standaarduitgave van de
volledigedichtwerken van 1971.
Deinleidingvan K.deBusscherebevatdan ookheelwatdathetlezen waardis.

Hij probeerthierin Gezelles eigen opvatting van debundelonderwoorden te
brengen.Nietdathierbij bakensworden verzet,maarhetisbelangrijk datde
bloemlezereersttrachtachterde zinvollestructuurvan een bundeltekomenom

zijn keuzevandegedichtenhieropconsequenttekunnenrichten-Dathiertoeeen
posng wordt ondernomen,isbelangwekkend.Zoals bekend isTl
jdkrans een
bundelmet een logisch geconstrueerde eenheidsstructuur'
,in de opbouw ervan

trachtdedichterdetijdteomkransen.ln driekringenlegthijinpoëziedevoorbijsnellendetijdaan banden.lndieordeningwordteen synthesenagestreefdtussen
de cyclische beweging in de natuur,de liturssche kalendervan de kerkelijke
cyclusen dehoofdmomenten van hetburgerli
jkjaar.Natuuren cultuur,volksleven en maatschappelijk leven zijn erinverenigd.E1k moment,elkegebeurtenis
wordtin poézie verwoord.Vandaar ook de socialefunctievan debundel po/zie

voorjan en alleman die voorelkegelegenheid een versjevindt.Iedervindtzijn
gading. Tljdkransis,,ietsalseenbrevier eengebedenboekwaarineengeestelijk
mens zijn getijden vindt;ietsa1seen jaarboek,e1k jaaropnieuw beschikbaar
bovenien;een gezinsboek voorhetleven,waariedereen,jongen oud,bi
jweeren
ontijen voorelkevoorname gelegenheid naargrijpen kanom lezend dezin der
dagelijksedingen,derjaargetijden en van detoekomst-hetlziernamaals-grondi-

gertebegrijpen''(blz.7).Tijdkranswi1duszoietsalseenstaalkaartzijn,eenopen
boek overdeleefwereldenhetdagelijksebestaanin hetVlaanderen vande19de
eeuw datGezelle onderwoorden bracht.Erzitduseen heelandereopvattingvan
** @
b.t.Gezelle)achter:nietpoézieals
Poeme dan de nu meestgangbare toQ mhet volk'',d-w.z.voor het
esthetisch genot, maar bruikbare gedichten voor ,,

publiekdatGezellealschrijvendvôôrzichhad.
En hierkomen weop een knelpuntin dehelereceptiegeschiedenisvan Gezelles

werk.DevisiedieGezellein Tljdkransa.
h.w.woordelijkwildetastbaarmakenen
beschikbaar stellen,werd helemaalnietbegrepen door een culturele bovenlaag

voorwiebezigzi
jnmetç
literatuur'een waardeop zichbezatbinnendatcultuurpatroon.Wiehetvoorrechtbezit,,vrij''tegenietenvanpofzie,heeftnietveelaan
gedichten diebmikbaarzijnvoorthetvolk'.Diekortsluitingisheelduidelijkinde
receptie van een poëziebundel als Tl
jdkrans,zelfs totop vandaag.We moeten
daarvoor maarde talrijke heruitgaven inslaan die we in hetGezellejaar 1980
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mochten beleven.De esthetische receptie vanGezelle -Gezelle a1swoordkunste-

naar,,,pareltjesvan poésiepure'',dedichterbi
jGodsgenade,virtuoosichterspel
als zuivere schoonheidsgenieting,etc.etc. gaatin tegen de teksten van Gezelle

zelfdieanderszijn gericht.Poétischefunctieenmaatschappelijkefunctiegaanbij
Gezelle samen,zoals bijveelbelangrijke(ofrelevante)poézie overigens,ln de
receptie werden en worden ze nog altijd gescheiden.Ook de hierbesproken
bloemlezingenzijnhieropgeenuitzondering.DitisvooralfrappantbijdeBusschefe.
Hijtracht de richtingvan Gezelles teksten op tezoeken -en slaagtdaarook
gedeeltelijk in maaruiteindelijkgaathijnogsteedsdeverkeerdekantop.Nochtanswijsthi
jzelfherhaaldeli
jk op deverkeerdelectuurvan Tililkransszoalsdit
bijvoorbeeld symptomatisch aan hetlichtkwam in deberuchteaffairevan de
vijtaarlijkseStaatspri
jsvoordeNederlandseLetterkunde(voorhettijdvak18891894)van deAcademieteGent.Deprijs,diewasuitgeschrevenvoorproza,werd
aan V.Loveling toegekend.ln hetverslagvan dejury wordtGezelleechterwe1
beoordeeld,en ditoordeelisnietzo fraai.Vanuiteenethisch-moraliserendevisie
op literatuurwordtGezellesvreemdemengelingvan verheven podzieen alledaagse
VCrSJ*
CS niet aanvaard.De dialectische taal deed de deurhelemaal dicht.K.de
Busschere,die de kwestie nog eensheeluitgebreid -met correctiesevenwelop
vroegere standpunten -behandelt,toontaan hoedittgeval'slechtséén voowalwas
in demoeizameerkenningsgesclziedenisvan Gezelle.DieZgemeneaanvaaringvan
debetekenisvan de dichter-voorK.deBusschereisditde onbepaalbareoriginaliteit van de lyricus ,,der verstilde hartstochten'' is slechts heeltraag op gang

gekomen.Deinleiderzietzijnbloemlezingoverigensnogindelijnvandiealgehele
erkenning.

De nieuwe editievan Tljdkrans,,in verkortbestek''wildaarinderdaad nOg

altijd ietsaan verhelpen door(eindelijk)de ,,
eigen aard''van debundel,n1.,,de
socialekentrek''elvan (blz.21)teveydisconteren in dekeuzevandebuhdel.Een
primazaak dus,zou men zeggen.,,Daarom werden somsesthetisch beteregedich-

ten prijsgegevenvoorgelegenheidsverzen ofietsminderegedichten''(t-a-p.).Hetis

duidelijk hoe debloemlezer(soms!)metspijten moeiteafstandtrachtte doen
van de traditionele receptievanGezelleswerk.Uitnoganderepassages(,,
hetzgn.

minderekreegvanzelfsprekendeenminimumruimte'')blijkthoemoeilijkhetisde
t
vanzelfsprekende'hedendaagse ,,esthetische''(offormalistische,elke term isal
even riskant)normentevergeten om consequentderichtingvandeoorspronkelijkesamenstellervan debundel(énzijnnormen)tevolgen.
Uitdekeuzeeneitiezelf(dieoverigensheeluitgebreidennauwkeurigwordt
geanoteerd)blijktdan ook hoe gedichten die metonze normenminderwaardig
zijn,maardaarom toennogniet,toch geweerd blijven.ln degebruikspoé'
zie(we
denken bv.aan delangeri
jeerstecommuniepotzie dieindelentecyclusenbijgevolg in de bundeleen centraleplaatsinneemt)wordteenstrengekeuzegedaan.
Slechtsenkele çpareltjes'bli
jven ,,gespaard''.Gedichtendieindertijdmisschienhet
nauwstaansloten bijderichtingdiededichteraaneenbepaaldonderdeelvaneen
cyclus wou geven,vallen weg om dat de m odem e lezer ze nu yyminder''vindt.
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Reden hiervoor isdatin de interpretatie van het werk van Gezelle nog steeds
dominanten onverminderd de lectuur bepalen.In de inleiding van de Busschere

zijndieoverigensnietvertezoeken hetgaatom delyricus,geniaal,autonoom.
onvatbaar,die eeuwige schoonheid in kleine taalm ozafeken heeftneergelegd.W at

,>ti
jdsgebonden''is,ismeteen minder,tenzijhetpareltjesvantaalvirtuositeitzijn,
waardoorzedan weeraandetijd ,,ontsnappen''lndievisiebezitelketekstdie
maatschappeli
jk functioneeliseen ,,betrekkelijkliterairgewicht''.Hetisdanook
begrijpelijk.datdebloemlezermoeiteheeftom wathijzelfinzijninleidingnoemt,
de sociale dimensie van hetwerk -Tl
jdkransiseen kunstwcrk én een bruikbaar
boek,beidezijnniettescheiden -consequentin dekeuzevandegedichtendoor
tezetten.De ,,socialekentrek''(netalsofditeenbijhorendaspectzouzijn)wordt
in de inleidinga.h.w.nog toegegeven.De norm van de bloemlezingisen blijft
echteresthetisch.
De bloemlezingvan J.Boetsisqua opzetgeheelanders,watnietbetekentdat

devisieopGezellespoéziedaarom zouverschillen.Boetsmaakteenpersoonlijke,
subjectievekeuzeuiteenzeerruim aanbod debundelsTljdkrans,Rijmsnoeren
Laatste Verzen. Wat voorligt wil de Nederlandssprekende lezer,ondanks het
onconventionele idioom van de dichter,a.h.w.opnieuw winnen voordie poézie.
Daarom ligthetaccentop onvermoedeen originele teksten diedelezervan 1980

ereensen vooraltijd moeten vanovertuigen datGezelleeenvandemeestoorspronkelijkedichtersvan onstaalgebiedis.Onderhand wordtviaeenthematische
groeperingeenpo/nggedaanom structuurtebrengeninwatBoetsalshet,,geestelijklandschap''(blz.10)van dedichterziet.Hijwi1in deveelheidenverscheidenheid van de teksten een soort,,organisch geheel''aanbrengen.Middelhiertoe
zi
jnkorte,maarrichtinggevende bindteksten die functioneren alspartituren voor
de lectuur,Ze activeren de aandacht van de lezer,ze wi
jzen op onve-achte
punten,m aarzerichten evenzeerdelectuurin een welbepaalde visie op Gezelle.

Bedoelingbli
jftdelezervoortdurendtewijzen op deveelzijdigheid vandeinnerlijkewereldvan dedichterdieeruitzieta1seen ,,gebiedwaarmensenzijn''(naar
een citaatvan de dichter):Gezellespoézie iseen panorama-in-taalvan zijn én
onzewereld.

Uitde thematische ordening blijken de hoofdaccenten van Boets'lectuur.
nadruk ligtop de onherleidbare dichter. enzi
jn relatie totde omringende wereld
diehijvertaalt.Boetslaatonszien(oflezen)hoeGezellein deeersteplaatswerkt
metdetaal,en viadiepoétischebezigheidzoektnaardezinvanhetmensenbestaan.

Stap voorstap laatBoetsonSvaststellen (een argelozelezeriserinderdaadvan
overtuigd dathi
jzelfwandelten ontdektook alzijn dewandelpadenvastgelegd)
hoebijGezellewerkelijkheidenpoézie(dingenwoord)organischzijnvergroeid.
Nergenseen spoorvan conflict,tekortofleemte.Nauwkeurigewaarneming(hij
merktallesop,erisnietsdathem ontgaat)enlevendigeverwoordinggaanhandin
hand.Met een verfijnd ,r
instrumentenbord van zintuigen''(blz.45) isGezelle
intensop debuitenwereldgericht;(delezerheeftintussen deindruk datGezelle
inderdaad dérealiteitvan,zeggen we1890heeftverwoord).Boetstrachterons
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vanteovertuigendatGezellesbeeldellta'
alzointensisdatzea.h.
w.instaatzijnop
autonomewijze een eigen leven te leiden,losvan diewerkelijkheid.Hijneemt
accuraatwaar,maar de verwoording gaateen eigenzinnig leven leiden.Die t
ver-

wotlrde'innerlijke werkelijkheid is veelzijdig belijdenispoézie,zijn politieke
poézie,de ironisclle uitbeeldingvan de mensidie Godsnatuurvernielt',desociale

poézieen deliefdeslyriek,hetzijn allemaalfacetten vaneen ongemeenveelzijdig
dichterschap.
Boets'voorstelling van Gezelle is dusnogalidealiserend.Hetbeeld verdraagt

geen kritiek,geentekortkoming.Dankzijeengenialetaalkfachteneenfantastisch
beeldenarsenaalslaagtdedichtererimmersinzich naarheteindeval'
izi
jn leven
ttlelostewerkenvandebuitenwerelden zijn poétischuniversum teautonomiseren.AlleswatGezelle zag kon hi
jmetdescheppendekrachtvan de taaltransûgureren tot poëzie (blz.56).De taalactiviteitwordteen bezigheid op zich.
Poézie werktzich immerslosvan de werkelijkheid,en somstegeneen politieke
stellinpaame.Zezi
jnzelfsonverenigbaar(blz.1l4,129).Dedichterstaatlosvan
dierealiteit.

Hiermee willen weaantonen datBoets'voorstellingvan zakeneen duidelijke
visie verraadt,en hetis nietslecht die te achterhalen,a.
h.w.door even van de

voorgeschreven wandelpaden afte stappen.Erzijn dus andere bloemlezingen
mogelijk die deverhoudingpoézie-werkeli
jkheid,een knelpuntin depoézievan
Gezelle in de periode 1880-1899,problematischerkunnen voorstellen.Op die

wijzezoumen in hetNoordenook eensietsandersoverGezelletehorenkrijgen.
Maarhiervoor zou de poétische activiteitnietzo autonoom mogen voorgesteld
worden en meerverklaardvanuitdeconcreteomstandighedenwaarinzo'n ,,
zuiver''

dichterschapmogeli
jk was.Bepaaldeideolo#schevoorstellingenzoudendaardoor
eenanderlichtkunnen krijgen.ZoisGezellespoëzieinderdaadeen ,,gebied waar
mensen zijn''(hetversroeptzelfsalslogansop),maargeschreven ineenmaatschappi
j.waar arbeiders en patroons,rijken en armen,priesters en gelovigen,
>>geuzen''en socialisten zijn.Ditom maarietstenoemen.Een dergeli
jkinzicht
zou een heelandere bloemlezing kunnen opleveren.M aar de tom standigheden'

zijn nu zo dateen dergelijkeblœmlezingmoeilijk doordeerkendekanalen van
hetuitgeversbedrijfzijn teloodsen.En ook ditheeftietsmetpoézie...enmet
Gezelletem aken.

Juni1981

P.COUTTENIER
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VERDER ONW INGEN WlJ:

BART VAN DER ZOUW :Datisallemaalkomedie.M.Nijhoff,Den HaagTjeenkWillink,Noorduyn,1979,320,pp.,f39.50
Op watvoorslag menselijke constanten de komeie opgebouwd wordt,waar
zehaarintieme vorm principesvandaan heeft,welkevariabelen en varianten door

de muterende samenleving bedachtzijn,en wat de komedie nu voorsteltals
maatschappelijk gegeven,datallesvormtdefris-lo#scheaanpak van watdestijds
een Nos-radioserieisgeweest.lneenloslippigecombinatievan Systeembeschri
jving en historische dwaaltochtbiedtde auteurprincipesen toepassingen van de
komedie aan,versneden mettekstfrao enten,somsvri
juitgebreidmaaraltijdtoch

uit de structurele samenhang losgebroken.De populistische stijl die alle wat
zondagse termen schuwt,vermjdttoch nietdeessentiélepunten,versimpelten
verminktevenmindekomedieuitalletijdenenallelanden.
C.T.

Van de Uitgeverij Martinus Nijhoff,Den Haag (voor Belgié:N.V.Uitgeverij
Kluwer-cstyboDistributiecentrum,Deume)indereeks,lhema'ssocialegescltiedenis.Eenkeuzeuitdeintem ationaleliteratuur'':
Van oproeren en stakingen. Sociale en politieke m obilisering in Europa,
1500-1850. Samengesteld door Drs.H.A.DIEDERIKS,264 blz.Pri
js
630 F.

Religieuze bewegingen. Samengesteld door L.G.JANSMA (en) P.G.G.
M.
SCHULTEN.284blz.Prijs 630F.
Gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkeling. Samengesteld door
Dr.J.M.W.BINNEVELD.248blz.Prijs:615F.
F/rfund Bild.Buchkunstund Druckgraphik in den Niederlanden im 16.und
17.Jahrhundert.BelgischeHaus,Keulen 215 blz.
Ditboek ismeerdan een gewone catalogusvan de in de maand oktober1981in

hetBelsschHuisteKeulen tentoongestelde.specimavanwatindeondertitelvan
WortundBild vermeldwordt.Buiteneenuitvoerigeenverhelderendebeschrijving
van de68 tentoongesteldeNederlandseprodukten van boekdrukkunstengedrukte

grafiek waarvan de meestein de catalogusgereproduceerdzi
jn bevathetwerk
vooreersteen algemene uiteenzetting overderelatie tussen woord en beeld in de

Nederlanden in de 16e en 17eeeuw welke bijdrage duideli
jk maakthoe deze
relatie(terecht)steedsmeeralsinnigverstrengeldwordtaangezien.
ln overeenstemming metde organisatie van de tentoonstellingzijn ookin deze
catalogus de nummers in verschillende rubrieken ondergebracht waarvan het

karakter,het weze dan in een paar bladzijden in hetalgemeen,maarop een
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interessantewi
jzebelichtwordt.Detitelsdezerrubriekenluiden :Humanistische
und pàdagogische Allegorien,Emblemadk,Bild und Unterschrl
ft,Titelblàlter,
Buchillustradon, Literatur und Theater,Erbauungsliteratur und Ank chtsbild.
re
Triumphalia,Politische und àl
àftlrïyc/leDarstellungen und Allegon'en enPopulâ'
Drucke.
Over gedichten gesproken. Analyses van gedichten door F.BALK-SM IT

DUYZENTKUNST e.a. Bijeengebracht door T.VAN DEEL, R.L.K.
FOKKEM A en J.HOOGTEYLING.Wolters-Noordhoff,Groningen,1982.

219blz.Prijs:f29.
Ditwerk bevatvijftien interpretatiesvan gedichten die vooreen deelaleerder
gepubliceerd,vooreen anderdeelvoorditboekgemaaktzijn.Deinterpretaties
bestrijken deperiode van 1880 totheden zonderdatze een volledigoverzicht
biedenvan deverschillendeconventiessinds1880.Dezebeschrijvingontlenenwij,
met enige inkorting,aan het Woord vooraf, waar ook nog gezegd wordt,dat

verschillende benaderingswijzen worden gevolgd ,,alseen consequentie van het
standpuntdatiedergedichtom zijneigenbenaderingvraag''.Onderdebesproken
teksten isWaanderen metééngedichtvçrtegenwoordigd(Van OstaeijensiBoerecharleston'),terwijlookéénVlaming(HugoBremslmeteenanalyse(vanLuceberts
çmi
jnduiveglans...')aanhetwoordwordtgelaten.
Deze publicatie'heefteen dubbele verdienste:men leert nietalleen een aantal

gedichten goed begrijpen,men maakterook kennismeteen bijnaeven groot
aantalinterpretatiemethodes.De bundelwordtbesloten meteen kritischebiblio-

grafievananalysesvanéénafzonderlijkgedicht.
JOOS FLORQUIN,Ten huize van ...Achttiendereeks.Davidsfonds,Leuven,
1982.352 blz.lngen.395 F,geb.445F.
M etdit18de deelwordtdeserieintew iewstussen 1962 en 1978 doorJ.Flofquin
van meestalVlaamse,maarook buitenlandse,vooralNederlandse,prominenten

afgesloten.Op debetekenisvandezebovenhetanecdotischeuitstijgendegesprekken hoeftnietmeergewezen teworden.Toevalligkomtin ditlaatste deelslechts
éénletterkundigeaan hetwoord onsredactielidDr.GerSchmook.

C.M.OVERDULVE,J.
C.E.MEY enC.J.DEN HEYER,HoeknjgtdeBijbel
betekenis? Semiotiek toegepast op bijbelse teksten.UitgeverijBoekencentrum B.
V.,-sfravenhage,1982.168blz.Prijs:f22,
90.
Eeraan dearbeid.Eretekensvoorwerknemers,1830-1980.Catalogusen tekeningen door A.Borné.Nederlandse bewerking doorlvo Suetens.Kon.Bibliotheek
M bert1,Brussel,1982.146blz.+ illustraties.
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MEDEDELIN GEN

Prozabibliografie 1670-1830.
Een interuniversitaire werkgroep,bestaande uit W .van den Berg, J.J.Ktlek,
A.
N .Paasman,L.R.Po1en J.R.van derW iel,hceft in hetlaatste num merval
l

Dokumentaal(10-1981)plannen ontvouwd en voofstellen gedaanonltekolllen
tot een bibliografie van het oorspronkelijk-Nederlandse en in het Nederlands
vertaalde fidtionele narratieve proza uitde periode 1670-1830.Belangstellendel)

kunnen een overdruk van de Vrijmoedige bedenkingen toteen ontwerp pJ/?ctv?

NederlandseBoekzaalaanvragcn bijhetvoorlopigesecretariaat,lnstituutDeVooys,
Padualaan 14,Utrecht,t.a.
v.J.
J.Kloek,alwaareveneenskritiek op devoorstellen
en bereidverklaringen totmede-en samenwerkingworden ingewacht.

ln offset-vorm en in een beperkte oplage verscheen een Bibliograhe pln de
Vlaamseliteratuurl
k denegentiendeeelkw onderdehoofdredactievanA.Deprez.
Hetboek omvat800 blzn.en isbedoeld alseen prepublikatie van deellvan een

reeksBouwstoffen voordegeschiedenl'
svan de Vlaamse Iiteratuurindenegendende eeaw.Hetligtin de bedoeling hiermeein detoekomstverdertegaanvoor
zovermankrachten ûnanciélemiddelenvoorhandcn komen.

De Vlaamse literatuur (meer dan 5000 titels) wordtin ditwerk pergenre
behandeld:
kritieken essay
707 titels
poézie
1209 titels
toneel
1602 titels
verhalendproza 1613titels
Via een chronologische behandeling persubgenre en een gedetailleerde inhouds-

opgave kan delezerzijn weghierin vinden,terwijlverder(in dematevan het
mogelijkeen voorzovernogaanwezig)bewaarplaatsen van dediversetitelsopgegeven worden.

Zou ik u mogen vragen de mogelijkheid te onderzoeken van ditwerk voor
uzelfofuw ienst(seminaire,instituutenz.)een ofmeerexemplarentebestel1en? Hetwerk wordtgeleverd aan kostprijs:1200fr.,deportkostennietinbeFepen.

Voorverdereinlichtingen kanuzich telefonischrichten totnr.091/23.99.89
of schriftelijk2 Cultureel Documentatiecentrum 'tPand,Onderbergen nr.1,
B-9000Gent.
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DE H ARDU YN IN D E TRAD ITIE VAN HET

TEMPITE AMOUREUX ''.GEDICHT

lnJustusdeHarduyn'sGoddelicheLof-sanghenleestmenop pagina48
heta1sgedichtnr.XV genummerd Sonnet
TotMlnk deModldrGods
Den Schip-man hoe we1stout/m ethop'en vrees'bevaen/
Siende deLochtal-om ghedicktdoordimsterheden/
De Zee doorhetghedruysderbaeren gantz t'on-vreden/

Endezijnin-broosschipopwaeter-berghengaen;
Roeptuytdesherten grond/comtnu op 'shemelsbaen/
Broedersvan Helenaltotonserhulp'ghereden/

En ghyHyadendroef/wiltu-lierSchijn besteden/
Totdatden plicht-haeckmijnin 'tvrijmagh neder-slaen.
Den Schip-man ickghelijck/deZeemijneghedachten:
'Tonweermijnsondenvuyl:pdenWindtmijnydelprachten:
En ghy deBroedersterr',o Hem elsche Goddin/

Diemyin tijtvan noot/in 'sdrucksiae 'sdootsbenouwen/
Een zekerhavenwijst:daerickmetgoebetrouwen/
Anckerheelmijnen Wil/mijn Herten mijnen Sin.l

Dambreheeftin zijn dissertafieDeJ2â;:r7vJr/
zJdeH/rJvkk,een :/0grahîche en IetterhundtieJ//z2'
:.Uitg.derFaculteitvan W ijsbegeerte
en Letteren Univ.Gent,nr.j8,1926,van ditgedichthetvoorbeeld aangewezen,en op pags. 364-365 afgedrukt.
Sindsdien heeft dezelfde De Harduyn-kenner tweemaaleen heruitgave van die bundel bezorgd. De eerste was een integrale herdruk,

onderdehoedevan''deZeven SinjorenteAntwerpenverschenen,in
1933.Een veertigtaljaren laterkwam in hetKlassiekLetterkundig Pantheon een uitgebreideBloemlezthg uitJustus#:Harduwùhs,,Go#J:1lk citeerhiernaarde nauwkeurigcweergave ervan in de hietna tenoemen Bloemlezing /
z;'
/

Justusf/:Harduwlhs,,Gt?J#:/;'
cé:Lof-jn
anghen (Ghendt,1620)'',Dambte'slaatste,postuum
verschenen,eerbetoonaan ,,zijn''dichterqwiensgeboortejaarthansviereeuwenachteronsligt.
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licieLo/-.îkrg>:r (Ghendt,1620)uit2 Daarin treftmen,blijkensde
lnleiding,pag.27,de ,,op grond van literaire smaak gekozen gedichten ''in een ,,nieuwe op psychologische overwegingen berustende volg-

orJ:''aan.Op een totaalvan 6jgedichten zijn een negentalkomente
vervallen.Hethierboven geciteerde sonnethoortniettotdatnegental.
Sinds de eerste publikatie in 1620 kan men dit klinkdichtdustweemaalin herdruk lezen3.In beide gevallen wordt hetvoorbeeld ervan

genoemd,maarnietafgedrukt.Voorwatvolgtlijkthetzinvoldelezerer
welmee kennis te laten maken.Deze treft daarom hieronder aan de

tekstvanJoachim duBellay's41esonnetuitzijn bundelI'Olive,aangehaald naardeuitgavevan de editiopnhcepservan uitljjo,van E.Caldarini4.Hetgedichtluidt:
2Uitgekomen alsnr.196indiereeks,bijB.V.
W.
J.Thicme& CieteZutphenz.j.(=1974)
5IkziehierafvandeherdrukindemoeilijktoegankelijkedriedeligebundelDenG>::J?:/#àé:r
Nachtegaal.ln hetterKB Den Haag aanwezige exemplaarervan treftmen in d1.ll,ondernr.9.
ManàBroeder-stan'
e,metdemelodieën van Superiusresp.Bassvs,devolgende tekstaan:(in
Bassvs,varianten)
Den Schipman hoewelstout/
methoop'en vreesbevaen/
Sicnde delochtal-om gedickt
doorduysterheden/
De zee doorhetghedruysderbaren
gantsch t'onvreden/

(Lochtalom ghedickt)

Endesijn in broosschip op water-berghen

(Schip water-bergen

(Zee

2
gaen.
Roeptuytdesherter gront/comtnu op 'shemelsbaenl
Broedersvan Helena/totonserhulp ghereden/

En ghyHyaden droef/wiltu lierschijn besteden/

Totdatden slechthaecmy in 'tvry mach nederslaen.
3

Soogaethetindezee/enoockinmijnen sin.
DenSchipman ickgelijck/dezeemijnegedachte/
'tonweermijn sondenvuyl/dewindtmijn ydelprachten/
En ghy deBroeder-starr'o Hemelschegoddin.
4
Naeru haeck ick wanneerick my in noot bevin/
Die myin tegenspoet/in drucen dootsbenouwen/

Eensekerhaven wijst/daericmetgoetbetrouwen/
Mach anckerenmijn wil/mijnherten mijnensin.
Voordehieronderbehandeldeproblematiekisdezeversie,dievan hetsonneteengewoon strofisch

gedichtmaakt,vangeen belang.Zeblijktinhetalgemeengeenverbetering.integendeel.Vande

spelling-varianten in de Bassvs-tekstt.o.de Superius-teksthangter &n metde melodie samen :

al-om ''wordtopdrie,,,alom ''optweenotengezongen.Deverschillenmetdeeersteversiezijn
lier'',ten deleaandebehoefteteverhelderen:,,duysterheden''i.p.v.,,dlmsterheden,,,waarbi
j
wè1eennuanceverlorengaat:à'
muerisnamelijkhalf-duister,schemer.Dewijzigingvan ,,plichthaeckmijn''inhetzinloze,,slechthaecmy''wijsterm.i.ondubbelzinnigop datdetekstbewerking heeftplaatsgevonden op basisvan een nietgeheelbegrepen herinnering ofmondelingeoverlevering,een duswaarbijniettercontroleeen gedruktvoorbeeldwerdgeraadpleegd.
ten dele aan drukslordigheden te danken :,,in broos''i.p.v.,,in-broos''2,,u lier''i.p.v.,,u-

4f'Olive.Texte dtabliavecnotesetintroductionparE.Caldarini.Genève 1974,pag.9j-96.
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Jesuissemblasleau mariniertimide,
Quivoyantl'airçàet1àSetroublef,
Lamerscsflotzecumeuxfedoublef,
Sanefgemirsoubz cesteforce humide,
D'art,d'industfieetd'espefancevide,
Pense lecieletla mefs'assembler,
Semetàplaindre,àcrier,àtrembler,
Etde sesveux 1esDieux enrichircuyde.
Le nocher suis,mes penserssontla m er,
Soupirs etpleurs sont 1es ventz et l'orage,
Vous,ma Ddesse,etesm a cleredtoile,

Queseuledoy',veuxetpuisreclamer,
Pourasseurerlanefdem on courage,
Eteclersirtoutcetenebreux voile.

Men zietditsonnet- men isgeneigd te zeggen .. uiteraard - ookin H.
W eber'sfa crention /oetèueauXVIesiècle en France6.Daarstaathet
in de paragraaf6die handeltover ,,La tempête amoureuse'' waar de
aandacht gericht is OP de traditie sinds Petrarca levend,waarin ,,le

ddsarroidel'amoureux(est)assimildàceluid'unebarqueemportéepar
l'orage'' Daarblijktnu datDu Bellay'ssonnetteruggaatop een Italiaansvoorbeeld,van Bernardino Tomitano (1j17?-1j76),een van de
vroege vertegenwoordigers van het secenttîmo in ltalië, en medeoprichtervan debefaam de ,,Accademiadeglilnfiammati''tePadua.ln

een nootgeeftW ebererhetoctaafenheteersteterzetvan weer,inzijn
editieCaldarinihetgeheel7.Datluidt:
Qualtimido nocchier,che aparte aparte
sente turbarsiilm ar,striderilvento,
e tutto pien d'angoscia e dispavento
vede rom perla vela,arbore sarte;

Che senza altro operar d'ingegno o d'arte
a Dio sivolge lagrimoso intento
e tutto pien d'angoscia e dispavento,
m ille votie prom esse alciel.comparte :

tal'io ch'in questo mardicieco errore
lasso fuiscorto in fragile speranza
sotto vento disdegniedisospiri,
$ H.W EBER,La cre%tion poenique JJ
/ XVIe JJ2c/: en France.De Maurice Scève à Agrippa

d'Aubignd.Paris(19jj);ikhebdeongewijzigdeeditiein &nbanduit1969gebruikt.
6Oppagina's299-504.lnde ,,Tabledesmatières''blijktdezetitelweggevallen.
7 O.c.pag.96.
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reerd zijn doorvs.jvan Du Bellay,alontzégtdezezijn marinierdaar
esperance.Ofklinkthiertoch (6ök?)een (vage)herinnering dooraan
Tom itano'sregel3(deinregel7herhââlderegel?)etuttopiend'
angosctà e #/'spavento?Een soortgelijkevraag zou men eenm aalgeconfronteerd m etde ltaliaanse tekst- kunnen stellen naaraanleiding van

debijDeHarduyn vermeldebroosheid van hetschip diebijDu Bellay
slechts verondersteld wordt,maar door Tomitano ,,uitvoerig''gdllustreerd in het(zien)verbrijzelen van zeil,masten tuigage (romperIa

vela,Jr>oresarte).Ditsoortvanvragen isslechtszinvola1sdemogelijkheid dat De Harduyn die ltaliaanse tekstgekend,ooit een keer goed

gezienheeft,opredelijkegrondenreëelmagwordengeacht.Ditnu lijkt
m ehetgeval.lm m ers,W eberen Caldariniontlenen hun Tom itano-tekst

aan de vermaarde,wijdverbreide en omvangrijke meerdelige bloemlezing diezijaanduiden metGiolito,denaam van deVenetiaanseuitgevervan deRime 2/'
p:rJ,'#/'moltieccellenttis.autorinuovamenteraccolte
die vanaf 1j4j in de Lagunenstad wasverschenen.Hetlijktzeerwel

mogelijkzonietwaarschijnlijkdatDeHarduyn,telguiteen literairzeer
geïnteresseerd geslacht,meteen vader uithetboekenvak,zelfdichter,

via die bundelsmetdetallozeerin gepresenteerdepoëten (en poëtasters),onderwieTomitano metditgedicht,kennisheeftgemaakt.Met
datalza1men toch,in ditspecialegeval,van nietmdérkunnen spreken

dan een mogelijke herinnering aan Du Bellay'svoorbeeld,bijDeHarduyn'swerken aan deimitatievan diens,,Jesuissemblable''
Die im itatie verdientnadere aandacht.En we1in de hoedanigheid van

een eigenvrijevariantbinnendedoorW eberbehandeldetraditievan de
1:tempêteamoureuse''.A1smen naardietraditiekijkt,blijktDeHarduyn's tekst wat m ddr com m entaar en toelichting te behoeven, dan

Dambrehem detweekeerdathijdiebezorgde,gegund heeft.lmmers,
zoalsDu Bellay zich imiterend verwijderdevan deterzetten van Tomitanotoenhijzijnsextetcomponeerde,zovaltteconstaterendatDeHarduyn zich verwijderd heeftvan detekstvan Du Bellaybijhetschrijven
van de tweede en vierde strofe van Den Schip-man'' Zich verwijderd
heeft hetzijdoororigineeltezijn,hetzijdooreen éndervoorbeeld te
volgen.Ditlaatste lijktnietonmogelijk,zelfswaarschijnlijk.Om deze
laatste veronderstelling enige basis te geven,m aar niet allddn daarom ,
wi1ik hetvolgende te berde brengen.

Detweedestrofeomschrijftderoep om hulp van deSchth-man.Hij
richtzich totde- twee - Broedersvan Helena,en de - minderexact

te bepalen:vijfàzeven sterren diehetgroepjevormen der- Hyaden
droef Geen van aldezen komen ergensin Du Bellay'stekstvoor.
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schippervan dithulkje wordt,aldushetoctaaf,bedreigd door Orion
pluvieux en (IlesXp/z.Hijzietgecn andere hulp dan een verhoopte
actie a1santwoord op zijn cry versIes Cieux.HetSextetbegintdaarna
m et :

Aussitostmon vaisseau de peur& d'ondesvuide
Reçu eta mon secourslecoupleTindaride

en besluitmetde interpretatie van deze regels,in de mededeling
J'ayveu l'astrebeçon desyeuxdemaDeesse.

fecouple Tindan'
de:datzijnCastorenPollux.Zezijnhierhetbeeldvan
de ogen van de geliefde die de ik-figuurredden uitde benauwenisvan
I'horreur#:Iamerenragek (vers2),of,in W eber'swoorden hetishet
traditionele thema van de ,,yeux de l'aimée apparaissantcomme desas-

tressauveurs Accoord,behoudensdan de astres.Het zijn,naarik
meen,nietzozeerdesastres,a1swe1desmete-oressauveurs.Natuurlijk
kan m en sindsde Klassieke Oudheid de ogen van een geliefde verbeeld

zienalssterren,a1sastronomischefenomenen,a1sletterlijkhdmelseobjecten.W anneerm en ze zien kan,ishethelder.Doem en ze op in de duis-

ternisvannoodweer,danbetckentdattegelijkzoongeveerheteindevan
datnoodwcer,wantdeluchtklaartop.Maardaarbijmaakthetnietuit,
wèlkesterren uitderealiteitmen (indeogenvandegeliefde)ziet.Sterkernog,hetisgunstigerom ze niette benoemen,te bepalen.lmmers,

bepâélde sterren zijn nietaltijd ('snachts)zichtbaar.Castoren Pollux
zijn maargedurendeeen gedeeltevan hetjaara1ssterren zichtbaar.De
D ioskuren hebben echter 66k hun naam geleend voor de benam ing van

een op e1kwillekeurigmomentvan hetjaarmogelijkzichtbaarverschijnsel,nietin de hem else contreien,m aar in de atm osfeer,een m eteorolo-

gisch verschijnsel.Dienaamgevingwordt,natuurlijk,in Pauly-W issowa
Tout accourtà ma mort:Orion pluvieux
Creve un delugeespais,& ma barque chargee
Desflotz avecq'mavie estoitmy submergee,
N'ayantautre secoursque mon cryvefslesCieux.
Aussitostmon vaisseau de peur& d'ondesvuide
Reçu età mon secoursle couple Tindaride,
Secoursen désespoir,oportun en destresse;
En lamerde mespleursportdd'un frailecorps,
Au ventdemessouspirspressé de mille morts

J'ayveu l'astrebeçon desyeuxdemaDeesse.
Ter toelichting bijvs. jb:Orion,het bekende winter-sterrenbeeld,ging ,,kosmisch''onder
(d.w.z.verdweenvlakvoorzonsopkomstonderdewestelijke(water-lhorizon)voordeOudeninde
lateherfst,enbrachtzodoendestorm enregen.Bewijsplaatsenvandichterlijkgebruikvanditgegeveno.a.inHoratius'OJe1,28,21,OJe1I,27,18ennogbijBilderdijk,Onlergang...111,18e.v.
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ö6kverm eld.Maarhetwordtermeeraangestiptdan behandeld.MetCastorenPollux,Dioskuren,wordtaangeduidwatzeeliedentotop dedagvan

vandaag,en ditvanafeentijdstip ,,ergensindeMiddeleeuwen''kennen
alseen vorm van hetSint-Elm us-vuur.M eteorologischeliteratuurverm eldt

en beschrijfthetaldus:,,Een zwak lichtschijnsel,gewoonlijk gevormd
doorlichtpluimpjes,opuitstekendevoorwerpenalsmasten,vlaggestokken
e.d.D elichtstralenkunnenenigecentim eterslangworden.VaakishetSt.-

elmusvuurbeweeglijk'
,menzietvlammetjesvoortschietenofdanseng )
HetSint-elmusvuurtreedtin de regelop bijlaaghangendebewolking,
vaakbijhagelbuienensneeuwstormen'''2.Naastdezemodernestem verdientdievaneenzestiende-eeuwer,auteurvanhetbelangrijkstewerkvoor
degewone,latijn-onkundigeEngelsman,overatmosferischeverschijnselen,onzebijzondereaandacht.Diezegt 11Helenawastheoccasionthat
Troywasdestroyed,therforetheM arinersby experiencetryingethatone
flam e offyre apearyng alonesignified tem pestathand,supposed thesam e
flam eto be thegoddesse Helena,ofwhom they looked fornothing but
destruction.Butwhen two lightesareseen together,they are atoken of
fayrewetherand good luck,theMarinerstherforbeleved,thattheywere

CastorandPollux,which saylyng toseektheirsysterHelena,g 1were
neverseenafter,andthoughttobetranslatedintothenum beroftheGods
thatgyvegood successetothem thatsayle''13
Tegen de achtergrond van dit zestiende-eeuws citaat gaat men ver-

moeden datRonsard,op basisvan denaam van zijn geliefde,dankbaar
speelt6ök m ethetonderscheid tussen de tweeverm elde vorm en van een

voorspellend meteorologisch verschijnsel. En we1 in het eveneens in
W eber te vinden ,,Dedans les flots d'Amour''uit de Sonnets pour
H elène,waarm en leest
Las!devant que payer mes voeux dessusle bort,

Naufragejemourray:carjenevoyreluire
Qu'uneflamesurmoy,qu'uneHelenequitire
Entre m ille rochers ma Navire à la m ort.14

Ookin ,,Verray-jepointledouxjourquim'apporte''uitdebundelfes
Amoursspreekthijoverde ogen van dereddendegeliefdeals,,astres
12AldusS.W .VlssER,Optt
icheverschùnselenaanW hemel.'s-Gravenhage19j7.Tweedeuit-

gebreide druk.Kon.Ned.Met.lnst.Verspreide Opstellen 3.Publ.nr.KNMI 137-3 van Staats-

drukkerijenUitgeversbedrijf.,pag.119.Vergelijkevt.ookM.MINNAERT,Dez/l/z/zzrâ/zzz/'van 't
vnjepc/f/.z.Geluid,warmte,elektticiteit.Dctdedruk.Zutphcn 1970.
pag.>J6-Jô8.
15HetisWilliam Fulkewiensd Goodl
yGallem hiergeciteerdwordtnaarS.K.HENINGERJC.,X
HandboohofRenalisanceMeteorology.WithparticularreferencetoElizabethanandJacobeanLiterature.Durham N.C.1960,pag.99.
14 W EBER pag.301.
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alléén mythologische informatie a1s toelichting.Zijn annotatie luidt
immers:,,Hyaden (gr.myth.)beweenden hun dooreen wild dierop
jachtverscheurde broederHyas,waarop Zeuszeuitmedelijden in sterren (schlh)veranderde;droef:bedroefde;besteden a1sgunstschenken'' Ook hieroverkan menweerzeggen nietonjuist,...maarteweiniginformatiefvoorwiezich alslezerafvraagt:waarom worden nujuist
diebedroefdeHyaden aangeroepen om hun lichtschijn a1shulp te bieden 7
.
Uit Pauly-W issowa - en ook andere hulpm iddelen betreffende de

mythologiederGriekenen Romeinen- wordtduidelijkdater- zoals
zo vaak - verschillende etiologische verklaringen van de betreffende

sterrengroep,diederHyaden dus,in omloop zijn geweest17 DatDambre daaruitdevermeldeheeftgekozen,lijktmejuist.Maardan wordt
tevensietsmerkwaardigsvanDeHarduyn'stekstduidelijk.Hetgegeven
datdeHyaden hun broerbeweenden,verklaarthetepitheton datzijin
detekstmetzich voeren droef,hetequivalentvan hetlatijnsetnîtes.
En daarmee,zegt Pauly-W issowa,alluderen de Romeinse dichters op
een etymologie van Hyaden als regen-stc,ççcn, sam enhangend m et

huein''(=regenen).Juistomwillevan datregenen nu worden,inde
literatuur waarin de scheepvaart een rol speelt, de Hyaden vaak

genoemd zij kondigen het regen-jaargetijde aan. Zij verschijnen
immersin hun ,,akronychische opgang''18- datis hetnogjuistbij
ondergaande zon zichtbaar boven de oosterkim uitklim m en - , m aar

vooralin hun ,,kosmischeondergang''(datwilzeggen hun nog net
zichtbaaronderdewestelijkehorizon verdwijnen bijhetaanbreken van
dedag)a1saankondigend teken van hetaanbrekenderegenseizoen.De
tweehiergemelde,aan hen waarneembareverschijnselen,vallen namelijkvoor eind oktober,respectievelijkmedio november.W atbetekent
hetnu,a1smen hen,deHyalen,aIsgunstvraagtdatze ,,hun schijn
schenken''?Dan vraagtmen nietom hun zojuistvermeldeakronychischeopgang,wantdiékondigtslechtweeraan!Een gunstigeschijn
schenken zijslechtsin hun alstweedetevermeldenopgang(zojuistnog
niettersprakegebracht),diesindsdeKlassieke Oudheid de ,,heliakische''wordtgenoemd.Dan verschijnen zijin devroegeochtend nog
juist zichtbaar boven de oostelijke horizon voordat het aanbrekende
17Cfr.d1.8(1913),kol.161j-1624.
18 Voordeze,en nogtenoemen,zgn.,,poetischeAuf-undUnterg:nge'',raadplegedege'
fnteresseerdelezerbijv.L.IDELER,UntersuchungenjzidrAn Ursprung z/zilJieBeleutungArSternnamen (...)Betlin,1809,en zijn Handbuch #:rmathemattichen J/z
iJ techntichen Chronologie
(...)Berlin 182j.
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daglichthen totonzichtbaarwofdenstoedoetverbleken.Die opkom st

immersvindtplaatszoongeveermidden juni.Van dâttijdstip afzijn de
Hyaéen vervolgenssteedslangerin de overigensdan (zomerse)korte
nachten zichtbaar.Dieperiodevaltsam en methetgunstigevaarseizoen.

W elnu,bijhetzojuistteberdegebrachte,moeten tweeopmerkingen
worden gem aakt.Hetisin deliteratuurnooitdeheliakische opgang der

Hyadendieeen ro1speelt.En,àlsmenop dezeopgangzou doelen(bijvoorbeeld DeHarduyn),dan bewerkthethandhavenvan hetgebruikelijke epitheton mîtes,Jro:/ datditeen léég epitheton wordt.Beide
overwegingen nodigen uittoteen éndereinterpretatievan deaanroeping

derHyaden doordeSchlh-man,datwilzeggen,toteen anderewoordverklaringin hetbetreffendestukjetekst.W antdezeismogelijk.Beste#:r immers,doorDambrevertaald met,,alsgunstschenken'' heeftin
hetwoordenboek een tweede betekenisverm eld gekregen :wegbergen '9.

LigthetnunietmddrvoordehanddatdeSchth-man temidden vanhet
onstuimige weer,waarin het Sint-elmusvuurbijlaaghangende bewolking,hagel-en sneeuwbuien gemakkelijk kan optreden en de schippervrââgt(in onze interpretatie)om datvuur! de klaarblijkelijk
werkzame droevigeHyaden verzoekthun schijnwègtebergen,totdathij
in de vluchthaven zijn nood-ankerkan neerlaten?Zijimmersstaan in
het vroege regenseizoen,doorhen in hun opkomst(deakronychische)
aangekondigd, tot aan hun kosm ische ondergang, 's nachts aan de

hemel.Mijdunktdatde zojuistgeformuleerde vraag een bevestigend
antwoord verdient.En ik neig daartoe tem eera1sik zie hoein hetver-

volgvan zijn gedichtDeHarduyn zijn schippernogslechtsspreken laat
overhetlichtvan deBroelersterr'dathem ,,een zekerhaven wijsen
moet/moge,en nietoverhetv66rlichten doordeHyalen,tenzijdezen
metBroedersterr'zouden worden aangeduid,hetgeen onwaarschijnlijk
is20.OverBroedersterr'volgthierna nog een en ander.De naarmijn
m ening ddnm alige verm elding der Hyaden zou aldus een plausibele
verklaring hebben gevonden hen wordtverzochtzich te verschuilen ;a1s

zedat,welwillend,gedaan hebben (in werkelijkheid,ofminstensin de
verbeelding van de schipper)roeptde Scht
h-man hen dusnidtmeer
aan. Zeker totdat de eventuele ,,legger'' van De Harduyns tweede
strofe is gevonden,lees ik ereen aanroeping in van de schipperdie zich
richttothet St-Elm usvuurom a1sgunstig en voorspoedbrengend feno19 Cfr.MnI.Hwb.bladz.87,s.v.Besteden.

20En ditnietalleen op grondvanhetfeitdatdezein demythologiemeisjeszijn,maarook
omdatbroedersterwe1gezegdkanwordenvan&n(,,tweeling''-lpaar(2)sterren,eninhetgeheel
nietvan een j-tot7-ta1sterren.
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punt voor de m innaar-schipper.Dat zietmen dan verbeeld in de verbeelding van die geliefde,of van haar ogenlicht,als Poolster, of als
vuurtorenlicht.

Van heteerste gevalvindtmen bijW eber een voorbeeld:het op
pagina 298 geciteerde sonnetvan Baïf ,,Quand le pilotvoitle Nort
luyre éscieux/La calme mer''21.ln deze imitatie van een sonnetvan

Bembo wordtdatoriënteringspunt-zijn geïntroduceerd.ln deaanspreking tot 's dichtershart,waaruit hetsextet bestaat,wordt de geliefde
;an het ,,coeurpilot de m a nef Cyprienne''m et ,,ton nort''aange-

buid.l
n de herziene versie22wordt hetmeisje toegesproken,en dat
''
,,nort vervangen door ,,tes doux yeux''*
Ronsard gebruikthettweede beeld.Dat zien we in hetdoorW eber

gedeeltelijk aangehaalde honderdenveertiende sonnetvan fesAmours.
De lijdendeminnaarerin ,,sanglotte& lamente/Palle,agitddesflotz
delatourmente,/(...)loing du bord,où pourastresaDame/Leconduisoytdu Phare desesyeulx''23.
M isschien bestaan er in de literatuur ook voorbeelden van het reddende(ogen-llichtvan degeliefdeverbeeld alsVenus,in haargedaante
van M orgen-ofvan Avondster.lk ken ze niet.M aarwatveelm eerzegt,
bijW ebervind ikergeen.W e1geeftdezeeen adaptatievan een sonnet
van Ariosto door D u Bellay (op bladzi
jden 296-297).Dit laatste is
gebouwd op de tegenstelling duister-lichttengevolgevan hetdoorwol-

kenbedektzijn endaarnaervanbevrijdworden,van dezon.Deadaptatieblijkteen emulerendeimitatiedoorStrakkerbeeldvoeringen hechter
constructie.Zo krijgtdegenoemdetegenstelling extrareliëf.Diezelfde
tegenstelling duister-licht beheerst, m aar m inder pregnant en poëtisch
m inder goed uitgewerkt,De H arduyn'svoorbeeld.Hetsonnetwaarom

het onsbegonnen is,blijft daarbijnog weerverderten achter.W e1
beginthet m et de aanduiding van hetonwccï-luùter. M aar,zo wi1het

mijvoorkomen,de ,,eigen''tweede strofe heeftDe Harduyn verhinderd te eindigen m ethetlichtvan de doorbrekende zon.D ie zou dan

bovendien,ofbetergezegdvan deaanvangaf,eenbeeldvanMariazijn.
Hetlijktmenietongepastteveronderstellen datditlaatsteDeHarduyn
nietheeftgewild.Mariaimmerswerd,mogelijkalvanafdeelfdeeeuw,
doorzeelieden aangeroepen a1sSterreJ:rZee.En in dechristelijkeiconologieisChristusdeZon,en zij,Zijn moeder,deDageraad,die die
21Uitde bundelL:JAmoursW Meline.

2
2OokdoorWeberweergegeven,inzijn noot2oppag.299.
25W EBER,pag.300.

Zon metzich brengt,ofLucifer,deM orgenster,die de dag en de Zon
aankondigt,hetLichtdraagten brengt24@

Een tijdgenootvan DeHarduyn,LosRios,noteertin De ffgrlrcâ/k
Manàna(Antwerpen 1641)datStellaelnkdrieverklaringenkrijgt.Die
Sterre derZeeisdan :ofweldem aan,ofwelLucifer,ofweldepoolster.
Van deze drievindtLosRiosde laatste de beste25.
Uiteraard m oetD eH arduyn detitelSteve#:rZeevan M ariaalleen al

uitdeliturgiegekendhebben.Hetblijktook uitdebundelwaarinDe
Jcâ,>->4r staat de ,,Kransvlechtinghevoorde Heyligh-weerdeMaeghetMaria''noemthaarin strofe 12 SteveFJr#:Zee(en in strofe 10:
Kriekelende daegheraert/Die ons de Sonn' hebt voort gaen

bringhen'')26 Dambrelaatnu DeHarduyn dietitelalshetwareinterpreterenvolgensdetweedevan dedoorLosRiosaangeduidemogelijkheden.Datlijktmeom tweeredenen nieterggelukkig.
Allereerst:W aarom zou in de in het sonnet geschetste situatie de

Morgensterde veiligehaven wijzen?In hetgedichtisgeen sprakevan
een nacht-dagwisseling.Bovendien is Venus als M orgenster m aar een

tijdje lang een ,,vast''oriëntatiepunt,aan deoostelijke hemel.A1sze
a1sAvond-sterverschijntisdatookzo,maardan aan dewestelijkehorizon.Juist de constante plaats in het Noorden - in de christelijke
symboliekhetgebied bijuitstekvanduisternisen zondigheidendom
lijkt een doorslaggevend dubbel-argument om de Stella w/z;k alsde
steva Jo//nk te interpreteren.Gesteld dat De Harduyn dit,met tos

Rios,van meningisgeweest,dankon hijzijn ,,HemelscheGoddin''in
dit gedicht toch niet z6 noem en. lm m ers,de Poolster kan geen BroeJ:rfr:v 'heten.
Detweedereden ligtin hetgedichtzelf,in de innerlijkecoherentie
ervan,of althans in die coherentie die,naar m en m ag veronderstellen,

dedichternagestreefd za1hebben.Toen hij,DeHarduyn dus,eenmaal
deschipperdeBroedersvanHelena(een ,,broeder-sterrepaar'')tehu#
had laten roepen en ookde droevtieffyl#:r (een sterren-groep),kon
hijbijzijn ,,vertaling''van dcbeeldspraakuitzijn octaafin zijn sextet
een van beiden kiezen alsparallelm etde ,,Hulpederzee''dieMariais.
Tenminste,a1smen m etDambrem eentdatdeHyaden helpen doorhun
lichttedoen stralen.In datgevalza1deenkelvoudigevorm Broelerstev'
24Cfr.J.J.M.TIMMERS,SymboliekeniconographieArchnitelùkekunst.Met138illustraties.

Roermond-Maaseik 1947.Romen'sCompendia,Vierde Boek,hfdst.Vlll,Mariatitelsin hymnen,
gezangen en tropen.passim .
25 Ik steun hierop W .M.FRI
JNSs.m.m.Vonlelen W MoederGOJJ.Twede,omgewerkte en
vermeerderde druk.Bilthoven 1948,i.h.b.pag.522.
26 Cfr.Ed.KI,
P,pag.140-142.
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hem aantrekkelijkerzijn voorgekomen dan de meervoudsvorm dievoor
de aanduiding derHyaden gebezigd za1m oeten worden.Bovendien kân
Venus,een godin,m etbroeder-paarworden aangeduid,zoalswegezien

hebben.Voorwie,alSvoormij,debedetotdeHyaden inhoudtdatze
hunlichtmoeten wegbergen,isernatuurlijkgeen sprakevan een keuze
tussen twee,maar moetMaria we1parallelzijn metde Broeders van
Helena.ln beidegevallen komtmen dushierbijuit:deBroederstev'=
BroedersvanHelena = HemelscheGo##,>.ZovraagtdeSchth-man,in
mijn interpretatie,aan Maria,in haar gelijkenis methet voorspoedbrengende teken dathet dubbel-vlammige Sint-elmusvuur is,hem uit

'Tonweervan (z)#> sonden vuylen den <,>#;van(z)#kydelprachten een zeherhaven te wijzen.En z6 verchnîtelùhtDe Harduyn zijn
,,

eigen,ofvan eldersgeïm iteerde,traditionele,aan de schippers-folklore

ontleende meteorologische beeldspraak binnen zijn gedicht.
Men kan zich verbazen overhetfeitdat Dambre ditimiterende verchristelijkende sonnetop basisvan een niet nader aangeduide literaire
sm aak vooropnem ing in zijn bloemlezinggeschiktheeftbevonden.Het
voorbeeld-gedichtisalnietSterk,de Vlaamse imitatie ervan nog zwak-

ker,mededoordenieuwe- mijnsinziensvreemde elementen (van
detweedestrofe)erin.Deverondersteldecoherentiemetbetrekking tot
het beeld van de Broedersterr'bewerkteen weinig acceptabele verbeelding van M aria a1ste hulp snellende ruiteres.D e bede tot de Hyalen
gericht,heeft een te abstract karakter binnen een octaaf dat duidelijk
streeftnaarconcreteuit-beelding,metnameinheteerstekwatri
jn;daarin volgt De H arduyn D u Bellay trouw. D e parallellie tussen de derde

strofeenhetvoorgaandeachttalregelsblijktnietgeslaagddoordatdein
hetkwatrijn alleen gesugger&rdeonstuimigheid vandewind,nu explicietwordtgenoemd.En - ergstvan al- devergelijking gaaternstig
mank,zoalsook,maarin minderematealbijDu Bellayhetgevalis
gedachten worden zee,zonden wolken,hoogm oedig spreken het lege
waaien van de wind.
P. E. L. W RKUYL

KRONIEK
RODENBACHLITERATUUR 1980
Kritische comm entaaren open vragen

1980waseen Gezellejaaren een Rodenbachjaar.Beidecharismatischefiguren
om wiehette doen geweestis,de een geboren in 1830,de anderoverleden in
1880,hebben hun herdenkingsplechtigheden en symposia,hun tentoonstellingen,hun Tv-film ,hun strip,hun boeken en artikelen gehad.De ,,heerende
m eester met een alomtegenwoordigheid en een spontaneïteit die de m eest
standvastige Gezellianen hebben verrast, maar ook de ,,kroonprins'', zoals

Rodenbach doorzijn oudleraarFlamen in diensnecrologisch artikel(30 juni
1880)genoemd werd,meteen onverwachtgespreidepositieve belangstelling.
Geheel onvoorbereid was deze laatste niet.De jubileumviering ,,100 jaar
GrooteStooringe'',naaraanleidingwaarvan hetverzamelwerkDe GrooteStoo-

r/rg,(Rumbeke 197j)verscheen,deVerriesthuldiging te leperin 1978,waar
wijdesteviggedocumenteerdeuitgavevanJ.M.Baillieul,M.deBruyneenJ.
Geldhof,Hugo Vem.
estC'
r Ieper een HauwvoetCk Je>rlrfék: (leper1978),
aan danken,de bedrijvigheid van hetGeschied-en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en ommeland en zijn jaarboek Rollariensù,voorts het
onderzoek van de vernederlandsing van hetkatholiek secundaironderwijsen
van de daarin ontstane J
'eugdbeweging,o.m .doorL.Vosen L.Vos-Gevers,dit

alleswijstvan de kantvan de wetenschap op een hernieuwde belangstelling
voorRodenbach en zijn context.
Het is de bedoeling in deze bijdrage na te gaan wat1980 voordeRodenbachstudie heeft opgeleverd.W ijbeperken ons totin boekvorm verschenen
publikaties,metweglating van de vele brochures en artikelen.

De belangrijkste aanwinstisongetwijfeld deKronieh van d/>r:câ/Roden>Jc> (1856-1880),samengesteld doorMichieldeBruyneen LieveGevers,met
een nawoord van Max W ildiets.De samenstellerszijn de kritiek voora1s zij
waarschuwen dathun kroniek vooraanvullingen vatbaaris,ook om dat,verkla-

ren zij,de persoonlijke aantekeningen van Rodenbach in zijn indrukwekkend
dagboek''Wahrheitz/z/J Dichtung (thansin hetA.M .V.C.te Antwerpen)
en de ruime cultuurachtergrond waartegen Rodenbach geplaatst dientte worden, te weinig aan bod kunnen kom en in een puur chronologisch verhaal,

waarvan zijhopen dathetRodenbach opnieuw totleven za1brengen.
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Een m eer ontwapenende waarschuwing ten aanzien van de opzet van het

werk kan men zich nauwelijksindenken.- 1.UitWahrheitrzrl Dichtung
(verderafgekortl
#z.u.D.)isinderdaadméértehalen,allijktdeontcijfering
som shaast een sisyfusarbeid,in elk gevaleen vaak ontm oedigende bezigheid

van langeadem werd hetdagboek oflieverhetmementoboekjevan Po1de
Mont,de vriend en de tegenspelertijdensdeLeuvensejaren,doorde auteur
verminkten naderhand versierd,denotitiesvan Rodenbach zijn doorhem zelf
gecensureerd en - wanneer?- ,,geordend '',zodatdechronologie op zich al

een probleem is.Memento-boekjeen notitiesblijven niettemin,metinachtnem ing van de grootste omzichtigheid,onschatbare bronnen.- 2.Datdeculturele achtergrond onvoldoende aan bod komtbeseffen de sam enstellersdusdui-

delijk.Debinnenlandsepolitiekeactualiteitkrijgthaardeel.Feiten uithetlitetair,hetmuziek-en hettoneelleven zijn daarentegen teSpaarzaam meegedeeld. De publikatie van bundels van Th.Coopm an en G .Antheunis,van

W azenaarsEen Vlaamscheibngen (1879),Emants'fthth (1879),dedoorwerking van de romaneske Octave Feuillet (zeerinspirerend),de opkomstvan
Zola < ,U.D.vertoont er allem aalsporen van
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uitingen van deW agnerreceptie,voornamelijkmaarnietuitsluitend
in dehoofdstedelijkeMuntschouwburg en Volksconcerten en in desalons(pianotranscripties),zijn slechtsenkele voorbeelden van contemporaine gegevens
die in aanmerking komen om in een kroniek geregistreerd te worden,we1te
verstaan a1sconcrete en precieze item s.- 3. Maar,en datzitook in de waar-

schuwing,dezekroniekverschiltin zekerematevan deformulediebijdeUitg.
Orion vanafdeStreuvelskroniek (L.Schepens)toten metdeVan Ostaijenkroniek (G.Borgers)istoegepast.W ijkennen hierde kroniekformule in haar
eenvoudigstevorm sindshetverschijnen,in 1932,vanhetlnselboekjeChrontk
von GoethesL:>:r,doorF.von Biedermann.De uiterstsobere opvatting van

Daten und Tatsachen '' heeft sedertdien heel wat aan omvang en gewicht
gewonnen en illustratiem ateriaaltoegevoegd gekregen,maar de sam enstellers

van deRodenbachkroniek zijn binnen de formulehun eigen weg gegaan.Zij
hebben een verhaalwillen maken m etde hoop Rodenbach opnieuw totleven

te brengen.W ijhopen dathethun geluktis,en ditzou een voordeelzijn.
(Een beperkt onderzoek naar de kennis van leven,werk en betekenis van
Rodenbach in een op heteerstegezichtgunstig milieuvan W estvlaamsejongeren ingesteld door E.Coulier, W atzegtAlbrechtAoldr>lfr
: aan A helen-

JJJ:J:gèugd ?,Kortrijk 1981,isontgoochelend).De optie vooreen verhaal
(consequentin de O.V.T watin ditsoortvan werken nietgebruikelijk is)
met veelcitaten,sam envattingen cn bindteksten m aakt het boek echter om -

slachtig.Hetrecordvan 296bladzijdenisaldusbereiktindeliteraireOrionkronieken.En dan ontbreektnog hetonm isbaarregister,watde praktische bruikbaarheid van hetboek nietten goedekomt.Ditwasook alhetgevalin debiografie van F.Baur,Albrecht#oJ&>,>,c>.Verzamelle wcrédr,1.HetIeven,J,

persoonlùhheid (Tielt1960).Terloops,hetverhaalvan De Bruyneen Gevers
was ook beter niet de Baurse moraliserende toer opgegaan. W aarom die
,,

gevallen''(204)Rodenbach en zijn ,,liederlijke leven''(237,247).
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Hiermeehopen wijdeaarden deperken vanhetwerktehebben aangeduid.
Binnen debcgrenzingenwaarzijzich van bewustzijn,zijn deauteurserin geslaagd de activiteitvan Rodenbach op de voet te volgen.De Bruyne staat in
voor de periode tot septem ber 1876 en stelde de bibliografie van en over
Rodenbach op,Geversnam deLeuvensejaren voorhaarrekening.Zi
jzullen
hun bevindingen en teksten we1uitgewisseld hebben.Zijsteunen op devoor-

handenliteratuur,diezijzokritischmogelijkhebbenbekekenenmetderesultytenvan persoonlijk bronnenondetzoekaangevuld.Menmagzeggendat,bij
veleonvolkomenheden,waaroverdadelijkmeer,eenStapvooruitisgezetinde
Rodenbachstudie.Ditisgeen geringe verdienste,gezien de com plexiteitvan de
stofen de ontoereikendheid van de bestaande Rodenbachfilologie.

Demoeilijkheden waardeauteursmeeafterekenen hadden,zijn niette
onderschatten,zoalsuiteen drictalvoorbeelden moge blijken.
1.W aarschakeltmen de kapitale briefvan Hugo Verriestin,die bijde
meestrecente en uitvoerige biograaf Baurzo maarzonder discussie of nadere

precisering gedateerd wordt begin 1879'' (222), ,,waarschijnlijk einde
1879''(307),,,jan.1879''(316)en ,,oct.1879?''(32j).Gevers,die voor
hetprobleem staat,kiest- tochmetvraagteken- voorvrijdag 17oktober(?)
1879,in aansluiting metde aannemelijke hypothese van De Bruyne (Hugo
Veviestin Ieper...,203).
2.M indergelukkig isde behandeling van het ,,am oureusavontuur'',waar-

overaleenenandertedoen isgeweesten datvoorwaarschijnlijkmaggehouden
worden, hoewel het nOg niet m et feiten bewezen is. ln onze Bn'
even van

AlbrechtRolensach (Antwerpen 1942)haalden wijde van twee nietnader

genoemdetijdgenoten afkomstigeversievan een cafdmeisjeaan (113).L.van
Puyvelde (Albrecht RoA >/>Jf7
>,Amsterdam 1908) schrijft dat Rodenbach
,,me
tzijnwestvlaamschegezellen om dansles(ging)in eenhuiswaarookeen
jufferwoonde,dieheelgoed konmeepratenoverkunsten literatuur...''(8j).
VanPuyvelde,dieermeervanschijntteweten,geeftdeindrukhetgevaltewil1en herleiden totpraatjesvan Roeselaarsevijanden.Baur,die demodernebiografiek minder discreetopvat(246),maarevenmin zijn brontnen)opgeeft,
noemtdejuffereenfrançaise,wijciterenverder ,,eenvandie'danseusesmondaines'of 'entraîneuses',dieaan de danslessen een schijn van levensechtheid
moestenschenken.Zijschijnteen rijselsetezijn geweest,watbegaafdervoor
conversatiemetstudenten,lichtelijkmetliteratuuren toneelangestn'
chen...
(341).Op basisvan voorinterpretatievatbareaantekeningen in W.u.D.,die
onstothettweedesemestetvan Rodenbachstweedeacademiejaar(1877-1878)
lijkentebehoren,vermoedtBaurdathetom eenEstherofeenEstellegaat.Tot
daarde voordesamenstelletsvan de Kroniek beschikbaregegevens.De auteurs

kunnen devermoedensgewoonop een rijtjezetten.Zijkunnenzelfeen onderzoek instellen.M aarvolgende samenvattingvan aldevoorhanden elementen in

tweezinnetjes- ingeschakeldop 22mei1879- vindenwijnogalkras:,,Bij
dituitgangsleven(metFranstaligestudenten,R.F.L.)washijverstriktgeraaktin
een amoureus avontuur met een charmante Esther of Estelle,over wie hij
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hetarchiefvanDeVriendschap (datgoedfendeert),dejaarverslagenvan de
Leuvense universiteit, het Davidsfonds en zijn efemere Studentenafdeling
alsook van Fransde Pottersveertiendaagse periodiek De Vlaamsche W acht,die
ten nauwste methetDavidsfondsverbonden was.Naastdeaandachtdie terecht
besteed isaan De Vlaamsche Vlagge,RorJ den Heerd en OnzeDe cr/lJ was
een ruimer gebruik aangewezen van De Vlaamsche .T:00/, De Vlaamsche
A1rJ/>o#:, de Nederlandsche D/'
c>r- en Kunsthalle voor het stofferen van
vooralde literaire achtergrond.
Depositieveresultaten van hetsystematisch gebruikvan interessantebronnen
sluiten op-en aanm etkingen niet uit.Twee voorbeelden uithet blad van De

Potter.1.,,1878.18 augustus.ln De Vlaamsche Wlcârwerd hetverschijnen
gemeldvaneen bundelfettervruchtenvan ,,MetTijd en Vlijt'' Rodenbach
had daattoeenkelebijdragcngeleverd''(1?7).Daarmeekunnenwehetverschijnenvan deLettervruchtenongeveersitueren,maarwaatom i.p.v.vagelijk
tesprekenvanbijdragennietlieverdevijfgedichten wantdaargaathetom
methun titelgenoemd ?Temeerdaarvan dezeversies,methaarafwijkin-

gen van de definitieve tekst in Rodenbachs Eerste .g:#/'
câ/:r, geen gewag
gem aakt wordt in de uitgave van Baur? - 2. 1878.24 novem ber.ln De

Vlaamsche rlcârwerd vermeld datPoldeMontwasbenoemd totpersoonlijk
sectetarisvan de voorzittervan het ,,Davidsfonds'',P.W illems.Hijkreeg
daarvooreen jaarweddevan j00fr.Hetisopvallend datW illemsDeMontkoos
diehetzowelin MetTijdenVlijt''alsinhethoofdbestuurvanhet,,Davidsfonds''voorde hoogleraaropnam .Door deze benoem ing werd De Montnog
meeraan W illem sgebonden en datza1de goedeverstandhouding tussen hem

en Rodenbach niethebben bevorderd (211).Ditvoorbeeld toontde overgang van de registrerende kroniek naar hetbiografisch verhaalaan.De eerste
twee zinnen hadden volstaan.Of isheteen kwestie van opvatting 7
.

Geen kwestievan opvatting maargewoon tekortkomingen zijn de vrijvele
onnauwkeurigheden en slordigheden die gemakkelijk hadden kunnen vermeden worden.De zetfouten laten wijbuiten beschouwing en anderzijdsishet
nietonze bedoeling op alle slakken zoutte leggen.ln de aanhalingen uit de

brieven zijn tevaak woorden verdwenen ofverkeerd overgenomen :de ergste
vindt men op blzn. 27, 29, 37, 84, 280. W at betekent: ,,de comedie
I'
A dvocatPatelin,een m iddeleeuwsm ysteriespeldatin de 17de eeuw door de

schrijversJean deBigotdePalaprat(1650-1721)en Augustin-David deBrueys
(1640-1723)in 1706 was ,,verkort en veranderd''? (37).ls dat niet des
Schlimmen zuviel? - Het ,,artikel''in HetRechtis een ingezonden brief,

gedateerd Leuven,17vanKortmaand1877(17iswaarschijnlijkeenverschrijving ofeen zetfout)en ondertekend :A.R.(119). W atbetekent
Nornen waseen voorspelvan Dergo#'r ondergang,hetderde deelvan de tri-

logie De R/'
r: JesNevelthgs,die Rodenbach naarW agnerschreef''(223)?
SchreefRodenbach echtzo'n trilogie?

Dateen toneelstuk,i.c.Gulrun,niet

bestaat uit ,,hoofdstukken''(249,261,274)maar uitbedrijven zullen de
auteurs van de Kroniek we1weten.- ,,Nog diezelfde avond zou Rodenbach
212

dederde pfoefvan de eerstebladzijdeopsturen''(2j0);bedoeld van de
eerstebladzijden,n1.totenmetblz.64?- Vaneenergbngvrouw 11kan bezwaarlijk beschouwd worden a1seen ,,tweede versie''(2j1)van hetgedicht
datRodenbach in zijn eersteen enigebundelopnam .- W atdewoning van
defamilieThijm betreft(237),zijwasgelegen indeMinderbroedersstraat,aan
dezelfdekanta1sde (enkelejaren geleden gesloopte)jezuïetenkerk,tussen de
Parijsstraaten dekerk.- GustaafVerriesthield geen lijkredebijdebegrafenis
van Rodenbach(280).Demededelingmoetteruggaan op een vergissingin de
biografie door Baur (391).De aangehaalde woorden ,,Hoe zwaar viel het
mij...''werdendoorG.Verriestuitgesproken bijdeonthullingvanhetpraalgraf van Rodenbach in 1888. Trouwens, de Kroniek zelf vermeldt een paar

bladzijden verder(282)prof.Verriestniet,en terecht,onderdegenen dieeen
lijkredeuitspraken bijhetopen graf. De zak ishierm ee niethelem aaluitgeschud,zoalsverderza1blijken.
lntussen een woordjeoverhetillustratiemateriaal.Dekeuzeisvoortreffelijk
en leerzaam.Minder 1of hebben wijvoor de druk over,maar daar zijn de
auteursvoornietstussen.lsaan hetgebruikte procddd,datgeen kwaliteitswerk

mogelijk maakt,tewijten datmen ervan afgezien heefteen ofmeervan de
m erkwaardige pentekeningen te reproduceren die Rodenbach aanbrachtop de

schutbladenvan eenpaarschrijfboekenen diewijongaarnemissenin een boek
a1sdit,dateen som van realiais?Terloopszijopgemerktdathetonderschrift
bijnr.109 (diplomakandidaatrechten)bijnr.111(diplomaeerstekandidatuur)hoort.
Van deze bespreking wilden wijgaarnegebruikmaken om eni
gerechtzettingen en suggesties te doen en enkele vragen te stellen die de Rodenbachstudie

van enig nutkunnen zijn.
D e K roniek noteert 0P 21 J
'uni 1877 een algem ene vergadering van het
Davidsfonds te Leuven waarop leden van de studentenafdeling uitgenodigd

waren en Rodenbach waarschijnlijk aanwezig was.Depriester-dichterHendrik
Claeys ,,las er het gedicht Herleving voor tergelegenheid van de oprichting

van de studentenafdeling''(132).Deze mededeling steuntvermoedelijk op
een veronderstelling van Ferdinand Rodenbach,Albrecht #oJ'r>Jc> en #,

Blauwvoetenj,11(Amsterdam 1909),blz.72.Bedoeld gedicht,datinderdaad
ietsheeftte maken methetDavidsfonds,nam Claeysop in zijn Gemengde
gedichten (Sint-Nicolaes1878),maarin dezelfde bundelkomteen gelegenheidsversvoor dat o.i.een betere kansm aakt,te m eer daarin hetverslag van

Rodenbach (Ferd.Rodenbach,o.c.,1l,72)wordtgezegd dathet,,termaaltijd
voorgedragen''werd:Aan#:studenten-afleelingrJ>/hetDJp/'
JJ/or2JteLeuven.(Zt?org:lrecr >#'het.
#Jr/#>Jcâ jèesthanhet).Beide stukken zijn niet
gedateerd.

ln zijn uitgavevanRodenbachsgedichten heeftBaurbijGeschiedenùsegeen
tekstkritische aantekeningen (o.c.,309).ln zijn biografie beschouwthijhet
optreden van Lodewijk de Koninck in de Katholieke Kring teLeuven,maart
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1878,meteen lezing overDcX1Xeeeuw cr harey/rpééik: en PiusIX (o.c.,
319)a1saanleidingtothetontstaan van hetgedichtvan Rodenbach.Deloroniek deeltdeze mening (177).Een anderemogelijkheid isdatdeeerstevonk
van Geschiedenùse indetdaad totde reactie op die lezing teruggaaten dathet

gedichtpaszijnvorm krijgtnadelectuurvan DeKonincksbundelGalenjvan
vaderlandschetafereelen,opgehangen rond J:wieg van P.P.Rubens,diein
1878teTutnhoutverschijntmeteen imprimaturvan 17mei1878,eenVoorrede overde l9de eeuw,gedateerd Kerstdag 1877,en een slotgedichtvan 33

bladzijden,De XIX'eeuw.Po1de Mont,in zijn Pennoenartikel(111,1880,
134) over Rodenbach, noemde het gedicht ,,eene wederlegging van de
KonincksprachtigeX1X Eeuw,diehij(Rodenbach)trouwensalseen meesterwerk roemde'' W ijhadden devermeldingvan debundelvan DeKoninckin
deKroniek vetwacht,ergensin 1878 en nietpasin december1879 (2j7)in
een geheelandtrverband.M aar ditterloops.W atonsechter intrigeertisdat
Rodenbach zich in een brief van 30 novem ber 1878 aan Am aatVyncke beklaagt over de wantrouwige gesteldheid waatin verzen uit Gcschiedenùse door
somm igen in W est-vlaanderen worden uitgelegd.Noch Bautdie de briefvoor

het eetst publiceerde (AlbrechtRoJdr>/câ herdacht. 1856-1956,Kon.V1.
Acad.,ReeksX,nr.j,19j6,19-21)noch deKroniek diedebriefparafraseert
(2lj)schijnen zich afgevraagdtehebben of,waaren hoe Geschiedenùsereeds
bekend wasvooraleerhetstuk omtrenthalfdecem ber1878 in Eerste.g:#2â/:r

(voorheteerst?)verscheen.OfwasVyncke,wiensbriefaan Rodenbach niet
teruggevonden is,op dehoogtevan bezwaren die de uitgeverDeMeestertegen

sommigegedichten maakte?,dan nog blijftdevraagofGeschiedentj'
setotde
gediscrim ineerde stukken behoorde.
Vooraleertothetthem a Rodenbach-De Montoverte gaan,een korte proeve

van ophelderingomtrenteen onduidelijkheid in onzelnkspdr-uitgave.DeKfoniek vermeldtop 27 december 1879 een schrijven van Rodenbach aanJulius
Bouten over hetverschiltussen Hetlkrrocr en Het Nieuw Pennoen en een
kaartje''van DeMontaan ,,een onsnietbekende bevriende Mechelse seminarist''over dezelfdc kwestie.Vermeld wordtverderop 28januari1880 een

antwoord van Rodenbach op een briefvan seminaristBouten.Dezem ededelingen kloppen met Baur,Verz.werhen,1,348 (metonheusenoot4)en 363,
noot3.ln onzeBnàven komtheteersteschrij
venvan Rodenbach a1snr.XLVIII
voot,wordt de kaart van De M ont in de lnleiding,80-81, ingelast en het

tweedeschrijven van Rodenbach a1snr.LVl1afgedrukt.De drie stukken (de
eerstetweea1safschrift,hetderdea1soriginelebriefkaart)bevinden zich in het
A.M.V.C.,waarzijingeschreven werden op 20januari1934 alsschenking van
deletterkundigeen folkloristVictorde Meyere (1-1938).Zijhoren samen.Er
hoeft in verband metde dooronscompromitterend genoemde briefkaart d.d.

27 decenaber 1879 van DeAlontaan geen andercorrespondentbuitenJulius

Boutengedachtteworden.Dekaarten hebben altijdsamengehoord,eerstinde
papieren van Bouten,daarna in die van De Meyere.ln een gesprek m etLode

Zielens(De Boehenhast,Nieuwe reeks,l1, 1nov.1934,22-2j)heeftDe
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Meyere verteld hoehijbijeen bezoek aanJuliusBouten,toen pastoor(lees:
onderpastoor)te Hemiksem ,in hetbezitkwam van een aantaldocumenten,
o.a. ,,een briefwisseling met de Mont en Rodenbach,betreffende de zooge-

naamdegeus-gezindheidvandezeschrijvers''(24).Datzijnonzedriecorrespondentiestukken,tenzijermeerwarendieniettotonszijngekomen.WiewaS
dezeJuliusBouten,diedoorRodenbach - hijtekenttelkensHarold - met
Mijn weerdeHeer''en doorDeMontmet,,LieveJulius''wordtaangesproken ?Geen onbekende,ofschoon geen voorm an,in de katholieke studentenbeweging.Geboren te Antwetpen ljfebruari18j9,overleden alspastoorte Ram sel2j februari1912,wasten tijdevan debriefwi
sseling,duseind 1879,begin

1880,eerstejaarswijsbegeerteaan hetklein seminariete Mechelen maarsteeds
gedomicilieerd Kielsevest42,Antwerpen.Hijbeëindigdezijn humaniorain de
retorica 1878-1879aan hetklein seminarieteMechelen,waarhijzeerbevriend
wasgeweestmetdetweejaaroudereDeMontmetwiehijtoen dweepte.Zeer
Vlaamsgezind,nam deelaan de eerstelanddag (Pasen 1877)van deVlaamse
studerende jeugd teGenten waslid van DeJongeTaalvrienden teMechelen
(Bronnen F.Swagers,#.de Mont.Z#> Ieven en z#>: werken,Antwerpen
1889,13 vlg.;Van Vlaamsche hoppen. j'Z.E.HeerPastoorBouten,in :Ons
Volk,1l,2,23maart1912;F.Drijvers,E.H.
J.M.
JUI.Bouten,in DeStudent,
XXXII,2,Pasen 1912;P.de Mont,Eentien.Ld//:râvz/xj:opstellen,Gent
1914,8j).Tussen de briefkaartvan DeMonten de tweede kaart(LVII)van
Rodenbach bestaateen duidelijke samenhang.Rodenbach antwoordtOP CCn
schrijven van Bouten dieopenhartig hoewelteomzichtig geïnformeerd (?)of
gepolstheeftomtrent de (door De Montronduitgeuite)beschuldiging van
Rodenbachs geus- of geuschgezind-zijn'' De briefkaart een origineel
docum ent,geen kopie isgeadresseerd aan G.Janssens,Hanswyckstraat23,
Mechelen, maar met de vermelding ,,(Voor den Heere J. Boutens,
student)'' dusbestemd voorBouten.DitbetekentnietdatBouten bijJanssensinwoont,maarzijn Vlaamsgezindepostop diensadreskan laten komen.
(Hetiseen tactiek.ln een briefvan 7mei1878aan deLimburgseseminarist
J.N.Bernard beveeltRodenbach detactiek van hetveilig adresaan ,,W ijen
schrijven nooitnaardegestichten zelve.Dehoudingsommigeroverheden verbiedtonsdatstellig'' Cf.infra).W ieisnu GustaafJanssens?Een Mechelaar,
geboren 23 augustus 18j8,overleden te Brussel30 april1902 als erekanunnik
van hetSt.-RomboutskapittelteMechelen en hoofdinspecteurvan hetkatholiek

onderwijste Brussel.Hijheeftin 1878 zijn humanioravoltooid aan hetSt.Romboutscollege van zijn geboortestad.Ten tijdevan de briefwisseling ishij
tweedejaarsseminaristen gedomicilieerd bijzijn ouders,Hanswijkstraat 23.
EvenalsBouten en DeMontwashij1id van DeJongeTaalvrienden.Van hem
spreektDeMontin zijn briefkaartaan Bouten :,,Nu ikrekenop u en op GustaafJanssensom nieuweabonnementen voor hetPennoen ''tewerven,uit
hoofde onzeroude en altijd voortgaande vriendschap'' De moeilijkheid,of
zelfshetbezwaar,om JuliusBouten a1sdegeadresseerdevan debriefkaartaan
DeMontteidentificeren ligtin hetslotzinnetje Schrijfook aan Bouten dat
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hijteAntwerpen werven moge'' A1shetgeen humoris(BoutenisAntwerpenaarenheeftnogaltijdzijndomicilie,zijnthuisinde Scheldestad),dan lijkt
onsditzinnetje,tothettegendeelbewezen is,een verstrooidheid ofeenvergissing van de opgewonden De Mont.Het staat er,dat valtniet te loochenen,

maarmen hoefter,zoalsblijktuitdehelecontext,nietzo zwaaraan tetillen
a1sop heteerste gezicht l
'nderdaad zou geboden zijn.W aarschijnlijkheeftde
aandachtigelezergemerktdatookRodenbach zich in hetadresvan zijntweede
briefkaartverschrijft Boutensi.p.v.Bouten,maardatscheptgeen probleem .
(Onzewelgemeende dank aan deheren Armand de Baets,J.PaulLissensen
Marc van Vaeck voor een aantal biografische gegevens betreffende Bouten en

Janssensdiezijvooronshebbenopgespoord).
En nu dezgn.vetetussenRodenbach enDeMont.Wijzullen hetverhaal
niet overdoen.De Kàoniek aanvaardtde dagboekversie van De M ontvolgens
dewelkedezeop 23maart1880 zijn ziekevriend,metwiehijgebroken had,is

gaan bezoeken;tijdensditlaatsteonderhoud,waargeen anderop volgde,zou
overallerleigepraatgeweestzijn maarnietoverde ,,ruzie''(een eufemisme
vooreen beslistbijDeMontin vijandschap overgeslagen verwijdering,R.F.L.)
en tot een werkelijke verzoening'' voegt de Kroniek eraan toe, ,,is het
waarschijnlijk nietmeergekomen,alinterpreteerdeDeMont,na dedood van
Rodenbach,ditlaatstegesprek in diezin''(279).Baurhechtgeen geloofaan
het ,,zelfverdedigend fraais'' dat De M ont later aan deze ontmoeting heeft

gewijd (o.c.,367).Onsstandpuntisbekend erisgeen verzoening geweest
(Bn'
even,118-120).Toen wijdestijdsdeoorzaken en hetverloop van devete
tussen beideambitieuzejongemannen bestudeerden,hebbenwijonvoldoende
aandachtbesteed aan een op zich zelfnietzo belangrijk biographicum,dat
echtereenstemeerdebetrouwbaarheid van hetmementoboekjevan DeMont
in het gedrang brengt,n1.het lidmaatschap van de Zuidnederlandsche Maat-

schappijvoorTaalkunde.Op 11januari1880worden Rodenbach en DeMont
totlid benoemd (op diedatum nietvermeld in deKroniek;zieG.Degroote,
Alhrecht#oA r>t
?c>,IiJ van JF Zutdneh rlanlse,in Hanlelingen. XXXIV,

1980,173).Op 19januaristuurtRodenbach een dankwoord aan desecretaris,
Jan Bols,tevensmethetverzoektemogen vernemenwiehem heeftvoorgedragen (vermeld in de Kfoniek).Op 23 maart,dusruim twee maand na de
benoeming,noteertDe Montin zijn dagboek,alsofde benoeming nog moet
gebeuren:Prof.P.G.H.W illemswi1Rodenbach en mijvoorstellen a1sleden
van deZuidned.Mijvan Taalkunde.lk aanvaard natuurlijkmetgrooteerkentelijkheid.- Naaraanleiding van ditvoornemen van Prof.W .,zond Rodenbach mijeen regel,mijvragend hem tekomen inlichten overdeZuidn.X#'
,
haar doel,hare sam enstelling. lk heb gehoor gegeven aan dit verlangen,en

zulksmetwarevoldoeningenvreugde''.Daarop volgen debeschrijvingvan de
zieke vriend en hetverhaalvan hetonderhoud,tijdenshetwelk,zoalsboven
gezegd,met geen woord gerept wordtvan hun vete.Van de intensiteit van

deze vete geeftdepolemiek in HetVlaamsch f* c/J/(Bn'
even,226vlg.)een
goed idee,hoewelwatdaarin de openbaarheid wordtgebrachtonderdoetvoor
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de felle bewoordingen van de briefkaattd.d.27 december 1879 van De Mont

aan ,,LieveJulius'' Tussen twee haakjes:hetverrassend vermoeden van de
G oniek(266)datP.S.,die delontaan hetkruitsteektin HetVlaamsch HeelaI,niemand minder is dan Pastof Schuermansverdientaandacht.
Ten slotte de liefde.De aanpak van deze delicate aangelegenheid op het
niveau van de psychologische tekstinterpretatie,hoe leerrijk en heilzaam ook,

blijftaltijd een beetjezwevend zolang nietkan worden gesteund op vastebiografischegegevens.VoorRodenbachzijndezealsnogschaars.A1dekoongetuigen zijn ingeschriftenenverklaringen in hetopenbaar- maarnietsuh rosa
metopzetvaag gebleven en hebben om uiteenlopendemotieven (dievan
Verriestverschillen van dievan DeMont)dingen verzwegen dienietpasten 11I
deRodenbachmythe,waarzijallenspoedigaanmeegetimmerdhebben endie
*

trouwensuitstekend gefunctioneerd heeft.M instenseen paaronderhen heeft

in gesprekken uitgebrachtwatopenlijk wasachtergehouden.Maargesproken
woordenvlieden nietalleen,zijnemen op hunvluchtlichtanderevormen aan.
Erkan alduseen parallelleofeen anti-mytheontstaan.Blijven hiervan schriftelijkeSporen over,en ditishetgevalbijRodenbach,dan steltzich opnieuw de
vraag naarhet waarheidsgehalte.
W at heeftde Kroniek terechtgebrachtvan de biographica ten opzichte van
hetliefdesmotief?Hoezijhet11amoureusavontuur''heeftbehandeld hebben

wijboven geprobeerd aan te tonen.Vöördezemeesttotdeverbeelding sprekendeepisodevermeldtzijeenliefdesverhoudingmeteen zekereP...Behouden blijftvoortsdedwependeidealiserendeliefdevoorElisabeth Alberdingk
Thijm .En dan isernogeen vierdefiguur,ClaraAllard.Overde ,,danseuse''
hoeven wijhetnietmeertehebben.Overdeanderedriegevallen enkelewoorden conarnentaar.

De Kzoniek noteertin mei 1877,dusnog tijdensheteerste Leuvens*
Jaaê,
hetspeelseversDichterliefde,opgedragen aan P... (130).Op 9 december
1877mijmertRodenbach in Nachtllk varen over ,,een van demooieherinneringen diehijbehield aan een mislukteliefdesverhouding.Tijdenseen rustige
zomernachtwashijgaan roeien (metP...?)... (161).Eind decemberheet
het dat Rodenbach een crisisperiode doormaakte.,,Ontgoocheld na een falicant uitgelopen liefde en na slechte ervaringen metsom mige vrienden leerde

hijinzien datmooie woorden en schone schijn bedrieglijk konden zijn...''
(16j).Meersubstantieelsvernemen wijniet.W ijstaan daarom zeersceptisch
tegenoverdeze conclusies(,,mislukte liefdesverhouding'',,,falicant uitgelopen liefde )dievertrekken,a1swijgoed begrijpen,van deopdrachtaan P...
Deformulering van hetinitiaalgegeven isnietjuist.Rodenbach schrijftniet
hetspeelse versDichterltàfde hijbewerktonderde titelDichterlieflehet
gedicht van Heine,Aus zzzd/rdr Trânen y/r/kyycr. Op het handschrift staat

bovenaan een kruisje.Hetlijktwe1een oefeningtezijn.Baurishetdieachter
P...een ,,nietgeîdentificeerde''Paulinezoekt(Verz.werhen,l1,302).W ist
hijermeervan?Hijzegthetonsniet.HetbevreemdtdatdeKroniekBaur
z6ver niet volgt,maar dan bijNachtllk wlrdr P...uit de afgelopen zomer
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opdiept,tetwi
jlBaurdaarP...wijselijk buiten spellaaten aan feIacvan
Lam artine denkt.W ijzi
jn daarom geneigd P...totnaderorderafteschrijven.

De ontmoeting met de ,,ideale jongvrouw ''Elisabeth Alberdingk Thijm
wordtdoordeKroniekwaarschijnlijk geachtop 14 mei1878.Op dezelfdedag
situeertzijDezfz/lr:endevoorlezingvan Gudrun bijThijm endaaromtrent
Van eeneribngvrouw (G.Verriestherinnertzich devoorlezing op een ,,winterschen avond'',d.Rodenbach >#'de studenten tefeuven herdachtop 12
Februan'1905,OnsLeven,jrg.17,nr.11,23;Baur,Ver
z.werhen,1,330,
spreektvan dewinter1878-1879).Heeftmen nagegaan hetmoette doen
zijn - of de vijftienjarige Elisabeth die te Freiburg i.Br. op kostschool
(welke?)wasen slechtstijdensdevakantiesnaarhuiskwam,op diedatum te
Leuven kon verblijven ?
Van eenanderkaliberishetvolgend puntdatwijhiervoorleggen zonderhet
tekunnen opklaren.Echtveelmoeitehebbenwijtotop heden gehad meteen
briefvan Verriestaan Rodenbach,diewijsamen metvierandereterkopiëring
ontvingen van Mej.Louise Verriest(Leuven)nietlang nahetverschijnen van
onzeuitgavevanBn'
even.Baurheeftzeeen achttaljaren laterzondercommentaargepubliceerd (Versl.en A'
:J.Kon.V1.Acad.,19j1,127-133).Nietminderdandriemoeilijkepassageskomeninbewustebrief- hijisvan23januari
1879 -- voor. Hetiswaar,en ik weethetall
ang,datgijnoch thuisnoch
familiehebt(= men begrijptu thuisniet),,,maargijgaatnu in onsmidden
komen,hetonze,en levenmetgeesten herte,enlichaam ook dikwijlsbijmij,
bijmijnen broeder,bijanderen,waargijrustezultvinden en familieleven''
W atbetekentdat7
.- Gijzijtstudent,begaafd,dichter,,en datbeeld haar en kent ge niet

en isin Duitschland nietalleen,maarin Holland in

ltaliein Spanjeen nu beweerikhetinVlaanderenook.En woondet(sic)maar
ginder,nieten wareverloren.Gijmoetzoo hooge klimmen datalleoogen U
bezien... Mogelijkevertaling:Gijhebteen beeld van haar,maareigenlijk
kentgijhaarniet,en datbeeld isnietalleen in Duitsland maaroveral,ookin
Vlaanderen te vinden.W oonde hetslechtsginder,in Duitsland,dan zou nog

nietsverloren zijn,dan zou hetvooru nognietonbereikbaatzijn(enhoeftge
niettedenken datuw situatiemuurvastzit).Zoalsallevertalingen isditreeds
een interpretatie. 3. ,,lk zeggeU ten anderen datzijweetdatgijeen dichterzijten een drama gelezen hebten zultlezen,dateenetoekomstvoorU
staat... Kan dit nog op Elisabeth Thijm slaan ?Die weetdattoch van dat
dtama,zelfsin deveronderstelling datzijdevoorlezing uitGudrun op 14mei
1878ofin dewinter1878-1879 nietbijgewoond heeft.En deEerste::#2âJ:r
zijn toch medio december1878 verschenen ?
HetstrektdeKfoniek toteerdatzijaandachtgehadheeftvoordemoeilijkheden diedebriefbevat(22j).Ofzijzeontward heeftiseen anderekwestie.
Ofhetnodigwasdatzijzeontwarde.zelfseen pogingdaartoedeed,isnogeen
anderezaak.Zijschuifteen naam naarvoren diezijaleerderhad moeten vermelden.In haarcommentaaraarzeltzijn1.tussen Elisabeth Thijm en dein
Munsteri.W .wonendeClaraAllard.Dezejonge damehebben wijdestijdsin
218

deRodenbachstudiegeïntroduceerd,zijhetmethetvoorbehoud datwijcen
liefdesrelatiemetRodenbach nietwaarschijnlijkachtten (Nieuwe#p#:>/>Jc>briefwùseling,in FeestbundelH.
J.van J: Thkr,Leuven 1944,1l,215-233).
De Kroniek had in de herfst 1878 behofen tevermelden datdeze Clara Allard
bijdefamilieVerriestteLeuvenopbezoekwasgeweest,datzijerRodenbach
ontmoette die haareen witte roosschonk en haarlatereenexemplaarvanzijn

bundelzond.Dezeelementen komen nu tevoorschijn op datum 23januari
1879 in een eigenaardige alinea.Erwordtgezegd dat het ,,cryptische laatste
deel''van de brieflaatvermoeden dat Rodenbachshartin Duitsland was,te

FreiburgbijElisabeth Thijm ofwelin MunsterbijClaraAllard,maardatnaast
die(alternatieve?),,verreliefde''Rodenbach in zijn briefaan Verriestwaarschijnlijk nog geschreven had ,,overeen erotisch avontuurdathijmeemaakte
ofwaartoehijzich aangetrokken voelde'' Doordeze te mooie samenvatting
van Rodenbachshopeloze situatie - men zou voorminderzijn rusten zijn
vredekwijtraken - wordtdeknoop alleen maarmeerverward.Nogmaals,zou
deKroniekgeen efficiënterwerkgeleverdhebbena1szijzichbeperkthadtot
metzorguitgezochten getestfeitenmateriaal?Datzijdewegvan decommentaren en de interpretatiesisopgegaan kan men haarnietverwijten,men kan
hetwe1betreuren a1smen de resultaten in bepaalde gewichtige aangelegenhe-

den ziet.Op diemanierkomenwijalsvanzelfterugtoteenvan defundamentele bezwaren tegen een boek datoverigensvan een gedurfde aanpak en een
flink doorzettingsvermogen getuigt.

Een stukje Limburgse cultuurgeschiedenisbrengen DonaatSnijdersen Staf
Vermeirein hun boekjeAlhrechtXoA r>lcâ en Limburg.Hetbevatviertot
dusveronbekende brieven van Rodenbach,een aantaluittrekselsuithetjongerentijdschriftDeKahouteruithetflrl van Loon (1888-1896),gegevensover
de oprichteren eerstehoofdredacteurLodewijk Plessers,een artikeluit 1916
over ,,Lim burgsche onverschilligheid ui
thetfrontblaadje van aalmoezenier
Paul Vandermeulen,fimhurgsch Stulentenhlaahb voor Oorlogstùv,en ten
slottehetwoord voorafuitdebrochurefimhurgschestulentenbeweging (HasSelt1909).Hierin lezen we evenalsalleanderegouwen werd Limburgwakker geschud door de m achtige stem van den genialen Rodenbach ''.Uit de

bijeengebrachte documentatieblijktherhaaldelijk defascinatiedievan Rodenbach nazijn dood isuitgestraald op de Limburgse studentenbeweging.
Debrieven komen uitdenalatenschap vanJan Engeleno.s.c.,oudleraaraan
hetkruisherencollege te Maaseik.Zijdateren uit1878,zijn gerichtaanJeanNestorBernard (1897-1933),toenmaligLimburgsstudentaan hetgrootSeminarieteLuik,en handelen overdeaansluiting van LimburgbijdeAlgemeene
Studentenbond.Zijtonen Rodenbach a1sdedynamischeen overtuigendeorga219

nisatoren leiderdie rechtop de man afgaat,met die menging van helderheid
en doelbewustheid in de redenering,het samengaan van woord en daad,de

nuchtereuiteenzetting van beginselen,dezin voortactieken anderzijdsdan
weerhetpersoonlijk engagement en de subjectieve,individuele gesteldheid.
Voorbeelden zijn dedefinitievan deVlaamseBeweging,die,zoalsbekend,bij
hem Vlaam se Kamp heet,en,aan deand'
erepool,debevestiging van een onaf-

hankelijke geesteshouding (die hem meermalen,mag men zeggen uiteindelijk?,funestza1zijn).Uitde eerste brief(Roeselare 17 april1878)',,Door
VlaamschenKampverstaanwij- wij,zeggeik,ensteuneerop,trouwensdat
en ishet gedachtvan elkendecn niet ( )hetherbeuren en den herbl
oei
van ,,hetVlaamsch ''in breeden zin verstaan .hetVlaamschevolk,in de volle
ontwikkeling van eigen wezen, eigenschappen, werkzaamheid, enz.: dus:

zedens,gewoonten en gebruiken,handelen nijverheid,gedacht,kunst,kunde,
enz.''(10).Dejeugd moetdaardeelaan hebben en detoekomstvoorbereiden.Zijmoetvoorzichtig tewerk gaan.Deanderepool,hiernaaraanleiding
van hetgebruik van W estvlaams,- een weerstand dieRodenbach kennelijk
moetoverwinnen bijzijn correspondent 11ln dezegelijk in alleanderezaken
bestaik op mijn eigen;aanveerde meterkentenisse alle lesse,allebemerking,
alleterechtwijzing;doch en zweerebijhetwoord vanniemand;- Men brengt
ons alzoo op in W estvlaanderen - en trachte,door eigene bevroeding en

gedacht,uitalleswatikverneme,leze,vinde,hetisgelijkhoe,mijnen regelte
trekken''(11).
Uitde tweede brief(Leuven 7mei1878) 11Nu die Kamp en isgeen taalkamp,gelijk hetsommigepedanten zouden willen.De tale jaspeeltereene
grooterollein,doch andere,breederedingenzijn ophetspel,diewij,mettale
en letterkunde erbijgenomen,allein 66n woord gewoonlijk samenvatten,te
weten HetVlaamsch wezen''(17).De anderepool hoewij,W .VI.,in
taal-en letter-en anderekunden republikeinen zijn,ofbeter,individualisten.
W ijeeren uitden grond desherten alwie in heteeneofhetanderevak den
name van Meesterverdient,doch en erkennen niem and hetrechtwetten voor
te schrijven die slechts steunen op hetgene men in hetfransch ,,l'argument
d'autoritd''heet''(14).ln dezelfde brief zetRodenbach zi
jn genuanceerde
opvatting uiteen overtaaleenheid.Deze isereen tussen de Dietsche tongvallen
en gewestspraken en omvat ook Holland en in zekere mate zelfshetPlatduits

(15).
Van de andere twee brieven isnr.Illgedateerd Roeselare 29 oogst 1878 en

heeftnr.IV slechtsdevermelding:Leuven,zondagnuchtend.W ijmenen dat
devolgorde omgekeerd dientte worden.ln briefIV zegtRodenbach dathij
wattijd moetstelen,omdathetexamen ,,aanstaande''is:op lj juli 1878
behaaldehijhetdiplomavan detweedekandidatuurwijsbegeerteen letteren.
Anderelement deeerstvolgendeafleveringvan HetPennoen (1,3)za1schikkingen voorde Landdag bevatten;hetnumm erwaarin deze schikkingen voor-

komen,verschijntca.lj augustus.Ditalleswijstop 1878,bepaaldelijk dus
kortetijd v6örhetexamen,laten wijveronderstellen in deeerstehelftvanjuli,
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in elk gevalvö6rbrief111.- Beide brieven laten ergeen twijfeloverbestaan
dathctnieuwsuitLimburg gunstig is.ln hetnum mer Grootverlof 1878,d.i.

1,afl.3,kan Rodenbach melden datLimburg meedoet(4).
Belangrijke documentatie.De brieven verdienen watcommentaar,maarop
zich zijn zijaleen aanwinst.Vergelijkingvan een passageop blz.ljmethet
corresponderende facsimile op blz.23 doen twijfelen aan een nauwkeurige
transcriptie.

Tekenen des tijds:het Rodenbachjaar 1980 heeftaanleiding gegeven tot
reprints,ddn van Eerste.g:J;'
câ;,z/,&n van dein 190j verschenen Bloemlezing

/
z,'
/de::#2>;:r vanAlbrecht#t?J'r>Jcâ.Beidezijn - waarom ?- op zowat
dubbelegroottegereproduccerd.Beidezijnvoorzienvaneennawoorddatnuttige externe gegevensbevat.
Omtrent de eersteling van Rodenbach verstrekt Michiel de Bruyne enkele

inlichtingen overdeRoeselaarseuitgeverJulesdeMeesteren deLeuvensedrukkerKarelFonteyn,hetverschijnenvan hetboekje(uitgedeeld aan deledenintekenaarsvan DeVriendschap op 13 december 1878;feitvermeld in de Kroniek;zie ook M .de Bruyne,Albrecht XoJdA/>lcâ.
f,,Eerste G:#2â/:r ''dan

toch alop 13Jdcdzzz>'r1878verschenen,in Wetensch.F#2>:&r,39,1980,1,
kol.29-38),voortsovervoorbereiding,uitzicht,oplageen onthaalvan debundel.Overhetoorspronkelijk formaatbestaatgeen overeenstemming Rodenbach zelf:,,klein boeksken in 12O'',Baur(Verz.werhen,l1,28j) 16O de
Kroniek klein 12O;De Bruyne 160 Over de voorbereiding bezitten wij
intussen een aanwijzing mddrdank zijde vondstvan de brieven in Limburg.
DeBruyneverklaartdatalop 8september1878 bijRodenbach hetvasteplan
voorlag een bundeltelatcnverschijnen,waaruithijenkelegedichtenvoorlasin
De Vriendschap (Vl1).Aan zijn Limburgse correspondent Bernard schrijft
Rodenbach op 29 augustus 1878 naaraanleiding van degeringe weerklank van
een Lim burgse bundel ,,Een boek kan slechtslukken in hetVlaamsche land,

dank aan heelbijzondere omstandigheden die zelden opkomen.Datheeft
m enigvuldige en eeuwenoude redens.Ook en zoude ik nooit zelve ietswillen

uitgeven:men heeftmijonlangsmijne gedichten te koope gevraagd,en ik
hebbe,en ikhebbe(sic)ereeneuitgavevan verkocht:anderszinswaren zijin
mijne papieren gebleven''
D e gegevens over het onthaalvan Eerste .g,#2â/:r, inbegrepen de eigen

reflectiesvan de dichter,zullen welkom zijn bijde lezer.Hetisjammerdat
sommigecitaten ontsierd zijn dooronnauwkeurigheden.Zo bijv.hetbekend
opdrachtversin hetexemplaarvan DeMont:,,den Bandversterkt,mijn Schiller,doorinnige Trouw en doorRechtzinnigheid''(niet:De Band versterkt,
mijn Schiller,dooreeuwigeTrouw en Rechtzinnigheid).Ook hetcitaatuitde
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Stijn Streuvelsvoorwierbekendheid zijinNederlandmetsuccesijverde.De

Amsterdam metvooraan bijwijzevaninleidinghetbekendessayvanVerriest

deoorspronkelijkeuitgaveopkunstdrukpapiergedrukt

223
223

trouw za1hebben overgenom en van een zegsman aan wie slechtsm etde meest
kritische omzichtigheid hetoor mag worden geleend.
R.F.LISSENS

Kronieh ,Jr Albrecht RoJ:rDcâ (1856-1880), samengesteld door M. de
Bruyne en L.Gevers,meteen nawoord van M .W ildiers.Uitg.Orion,Brugge,
1980,294 blz.,i11.,9j7 F.
D .SNI
JDERS en ST.VERMEIRE,Alhrecht Xt?W rx cé en f/zzzi/zrg,Uitg.Kultuurkring Neeroeteren,Bergerven 29,3670Neeroeteren,1980,118 blz.,2j0F.

ALBRECHTRODENBACH,Eerste::X'
câ/:r gHerdruk van deoorspronkelijkeuitgave van 1878,metnawoord van M .de Bruyne Rodenbachs literaire eerste-

ling).Uitg.Den Wijngaett,Roeselare,1980,104 + XlX blz.,480F.
Bloemlezing /
z/'
?de::#,'
câ/:r van AlbrechtRo#:>/>Jc> (Hetdruk van deoorspronkelijkeuitgavevan 190j,metNawoorddoorL.Simons1.Uitg.Lannoo,
Tielt, 1979,111 + IX blz.,398 F.

IN M ARGINE
ENDE W ALEW EIN ,EEN RIDDER VAN PRISE
De bewerkervan de Ferguuten de Middelnederlandse Arturrom an

ln deFerguutkomteen opmerkelijk versvoor(vs.43251)datzichtbiedtop
een alevenzeeropmerkelijk aspectvan de bewerkingstechniek van deMiddelnederlandse dichter.Hetisbovendien nietuitgesloten datdeversregeleen aan-

wijzing bevatvoorde localisering van deze Arturroman.Galiene,degeliefde
van Ferguut,wordtin haarburchtbelegerd doorkoning Galarant.Een tweege-

vechtmoetdebeslissingbrengen.Galienekrijgtderaadhaarkampioenonder
Artursridderste zoeken,want:
4316 Hihoutaltoesvrome liede:

DaeresmijnherGawein

Endemetten witten handen Ywein
Pertsevale ende Sagremort

4320 LanceloetendesijnneveBohort
Agravein ende Gariet
Mereagisende Erec

MijnherKeyeendeLeyvale

Ende Laquisvan Portegale
432j Ende W alewein,een riddervan prise
Ende menech anderridderwise
Die tenomene waren te lanc.

Naar aanleiding van vs.432j schrijftmevrouw Draak:,,The appearance of
'W alewein'alone would suffice to prove thatthe translator knew otherstories
aboutthe 'm atterofBritain' forW alewein isthe Dutch nam e ofGawain and
therefore the translatorcould nothave found thatform in a French FergusMs.

(or in any French Ms. for that matter!). Obviously he knew a Dutch
W alewein-story and even does notseem to be aware thatthisknightand the
tGawein'hehasso often mentioned are one and the sam eperson ''2.Meeriser
overdeze plaatsnietgezegd.

1Ik maak gebruik van devolgendeeditie:Ferguut.Uitgeg.metinl.en aant.doorE.ROM-

BAUTS,N.DEPAEPEenM.
J.M.DEHAAN.2eherz.dr.'s-Gravenhage,1982.NijhoffsNederlandse
klassieken.Dezetekstuitgave wordtgeciteerd zondercursivering van abbreviaturen.
2A.M.E.DRAAK,,,TheJ:fwA
/f//lr;oftheDutchFerguutJAZJitsFrenchsources''.I
n:NeophiIologus19(1934),p.107-111.Herdruktin:Artunjlieif'
z;arttkelen.SamengestelddoorF.P.vAN
OOSTROM,Utrecht,1978,p.89-93.Citaatop p.91.

M evrouw Draak trachtgeen verklaring tegeven voordeversregel.Dieverkla-

ringlijktbinnen handbereikalswedeeigennamen bestuderen dievan deMiddelnederlandsebewerkerafkomstigzijn3.Weliswaarheeftmevrouw Draakhaar
artikelook aan die namen gewijd,maarzijheeftnietgezochtnaareen antwoord op devraag waarom zijzijn ingevoegd.W atwasde bedoelingvan de
bewerker?Alswevanuitdieinvalshoeknaardeeigennamen kijken,kunnen we
mijnsinzienseen verklaring geven voorvs.432j.
Bij vrijwel a11e4 invoegingen gaat het om namen die voorkomen in de
Arturromans5.Datwijstop vertrouwdheid van debewerkermethetgenre.Zo
zijn sommige Arturiaanseplaatsnamen doordebewerkeringevoegd6.Verder
heefthijde naam van hetdienstmeisjevan Galieneaan Chrdtien deTroyes'
Yvain ontleend funette.ln de Fergusheethetmei
sjesArondele'.Zelfsde
naam van Artursvrouw,Genovere,isdoorde bewerker ingevoegd :in de Ferguswordthaarnaam nietgenoemd8.

Opvallend zijn de opsommingen van hofdamesgen Arturridders'0,dievan
de bewerker afkomstig zijn.De Middelnederlandse dichter heeft niet alleen
opsom mingen in de Fergus uitgebreid11,m aar ook reeksen eigennam en ingevoegd.lk geef 66n voorbeeld.Op hetgrote toernooiheeftFerguut Keye en

Pertsevalealverslagen.Devertellervervolgtzijn verhaal:
DesderdendagesjosteerdeBoört
Endeop den vierden Sagramort,

Up denvijfstenmijn herLaquis,
3Van deOudfranseFergusbestaan tweehss.:A en P.Martin heefteen kritischeeditieverzorgd
die meestalsteuntop A,maarsoms aan P de voorkeurgeeft Fergus.Roman von Gut
llaumeIe

Clerc.HerausgegebenvonE.MARTIN.Halle,1872.BijdevergelijkingvanhetMnl.metdeOfr.
tekstbenikuitgegaanvandeveronderstellingdatwedeafwijkingenindeFerguutaandeMiddelnederlandsebewerkermogcn toeschrijven,zekerwanneerheteen systematischetendensbetreft.
4Erzijn ooknamen ingevoegddienietvoorkomenin deArturromans.Dereusdietegen Ferguutstrijdt,heetfockefeerenhetpaardvandereuswordtPennevaregenoemd.Weliswaarkomen
dezenameninderidderepiekvoor(Alticans,Ogier#:Danemarche,Roman#,Thèbes),maarhet
zijngeenvoorbeeldenvanArturiaansenomenclatuur.Zie Ferguut.Ed.ROMBAUTSe.a.?p.232en
254.OokdenamenvaneenaantalhofdameszijnnietspccifiekvoordeArturroman.Z1e A.M.E.
DRAAK,,,TheDutch Ferguut'',p.92.

5Bijhetbestuderenvan deeigennamen hebikgebruikgemaaktvan:Ferguut.Ed.ROMBAUTS
e.a.,p.229-237;A.M.E.DRAAK,,,TheDutchFerguut'',p.91-93.
,G.D.WEST,XrIndexofproperNamesC
'
z;French Arthunàn VerseRomances(1150-1q00).Toronto,1969;G.D.WEST,Xr
IndexofproperNamesinFrenchArthunànProseRomances.Toronto,1978.
6 Zie:o .M .E.DRAAK,,,TheDutch Ferguut'',p.92.
7 Alleen in deFerguskomtdezenaam voor.Zie G.D.W EST,Arthunàn VerseRomances,p.10.

Zieook:J.D.JANSSENS,,,De'
FTZ'
gJ/J'enW Terguut'.Marglnalo 5#'eennieuweFerguut-editie''
X
ln:SpL 19(1977),p.280-288.Overfunette/Arondele:p.28j.

8 Zie:A.M .E.DRM K, TheDutch Ferguut'',p.92.
9 Ferguut.Ed.ROMBAUTS e.a.,vs.5169-5181 en jj27-jj30.
10 Ferguut.Ed.ROMBAUTSe.a..vs.2991-2994,4317-432j,j244-j248,j397-j406en $585-j584.

11DeverzenuithetbeginvanditartikelvindenwealsvolgtterugindeFergus(Ed.MARTIN,p.
146,j-13) Mesire Gavainsestales /Totdroitementparmilrlande./ EtPerchevalsesten

Pelande /D'autre partie en lngeval/EstoitdansKeslisenescal./En Sarragoce estoittornes/
DansSaigremorslidesrees./ErecEschocecevaucoit,/En Galesa1aLanceloit.
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De bijnaa is onbekend . Zie : Ferguut. Ed . ROMBAUTS ca . , p . 230 .
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MARTIN,
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Zie::AA.
M .E.E.
AAK,„l!The
TheDutch
D/
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.M
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15AA.
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AAK,„,,The
TheDutch
DutchFerguut'',
H rguut''pp.
92..
15
.M
.E
. DR
DRAAK,
. 92
16
16J .D . Janssens s
uggerecrt( p . 285 ) dat de bewerker opzettelijk Lanceloet vertaalde en F .P . van
suggereert
Oostro overweegt ( p . 189-190 ) een kopiistenfout : de associatieve vervanging van Ywein door
Lanceloet . Zie : J .D . JANSSENS, „ De `Fergus ' en de `Ferguut"', p . 280-288 en F .P . VAN O0STR0M,
„ Een curieus type kopiistenfout
. de associatieve verwirseling van persoonsnaen '' . In : SpL 20
(1978), p . 187-190 .
17 Zie
Zie::FF.
P.
VAN OoSTROM,
OOSTROM,Lantsloot
LlntslootFvanden
t
zA/Y8'rHl
ghexochte;;tonderzoekingen
)r/8= ()dâ/'
A
7g
7over
overeeen
enAi
VJ:/r8'17
.P
. vAN
Haghedochte
Middelnek dA
derlandse bewerking van de „ Lancelot en prose '' . Asterda etc ., 1981, p . 200-202 .
18 Zie
Zie: BB.
PAHR,„,,Ferguut,
Ferguut,F
ergusJ
r#Chretien
Chreniende
#:Troyes
Troyes''''..In
ln::Traditions
Traditionsand
Jzi#transitions.
transttions.
18
.LL.
.S
SPAHR,
Fergus
and
Studies in honor of Harold Jantz . Ed . by L .E . KURTH ca . Mi nchen, 1972, p . 29-36 . Herdrukt in
Arturistiek in artikelen, p . 129-136 . Zie ook : J .D . JANSSENS, „De `Fergus' en de `Ferguut''', p .
284-285.
284-285
.
12

12Debijnaam isonbekend.Zie:Ferguut.Ed.ROMBAUTSe.a.,p.250.

Arturridderbetreedthijhetstrijdperk.VermoedelijkheeftdittemakenmetdeinvloedvandeLancelotenprosedietentijdevandebewerkingbekendwas.DatblijktuitdenamenBohortenfyo-

J.D.Janssens
(p.28j)datdebewerkeropzettelijkLanceloetvertaaldcen F.P.van
Oostrom overweegt(p.189-190)een kopiistenfout.deassociatievevervangingvan Ywein door
fanceloet.Zic:J.
D.JANSSENS,,,DeTergus'y'
A/VeTerguut'''5p.280-288enF.P.VAN OOSTROM,
Een curieustypehoptiîtenfout:J:assoctàtieveFdnwklz//>: vanpersoonsnamen ln SpL 20
(1978),p.187-190.
derlanRse>'v/drâ/z;g van J: ,,Lanceloten prose ''.Amsterdam etc.,1981,p.200-202.

StudiesinhonorofHaroldlantz.Ed.byL.E.KURTH e.a.Miinchen,1972,p.29-36.Herdruktin
ArtunitiekJ> arttkelen,p.129-136.Zieook J.D.JANSSENS,,,DeTergus'en #8'Terguut'''p.
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Hiermee isnOgnietverklaard waarom de bewerkerenerzi
jdsWalewein invs.

432jingevoegd heeften anderzijdsdenaam Gaweingebruiktalsvertalingvan
Gauvain19.Kennelijkkendehijdenaam Waleweinuit&nofmeerMiddelnederlandsewerken,maarwisthijnietdatdezenaam indiewerkeneenvertaling
isvan Gauvain.Ditzou erop kunnen wijzen dathijmetdeMiddelnederlandse
Arturtraditie nietgoed op dehoogtewas, maarhijkentwe1Middelnederlandsevormen van een reeksfiguren uito.a.deProza-Lancelot!Vragenderwijs
wi1ik een verklaring presenteren.Zijn wewellichtdoorvs.432jop hetspoor
gekom en van twee van elkaarte ondetscheiden Middelnederlandse Arturtradities:een Vlaamse en een Brabantse7
.Het bestaan van deze twee tradities zou

devergissing van de bewerketin vs.4525 begrijpelijk maken.lk veronderstel
dan datde dichtervan de Ferguuteen Brabanderwas.Hijkende Oudfranse
Arturtomanswaarhijdenaam Gaweinaanontleende.Ookwashijbekendmet
Vlaamse Arturrom ans.Dat stelde hem in staat de naam Walewein te gebruiken.Hijbesefte echter niet dat er een relatie bestaat tussen Oudfranse en
Vlaamse Arturrom ans.Zo ontging hethem datin Vlaam se Arturrom ansW alewein een vertaling is van Gauvain.De Roman van < 4/:w:;'
r kunnen we a1s
tepresentant van de Vlaamse Arturtraditie beschouwenzo.W ordtde Brabantse
traditie dan vertegenwoordigd doordeFerguut?21

lndien deFerguutoorspronkelijkBrabantsis,lijkthetaantrekkelijkteveronderstellen datde bewerker,gezien zijn vertaling van Gauvain met Gawein,
werkzaam was aan een tweetalig hof in de tijd dat het Frans niet langer
19 De Ferguut-bcwcïkcïkan dezevertaling zelfhebben gevormd ofhaarhebben ontleend aan
een bestaande alternatieveMnl.traditie,dieverdernietisgedocumenteerd.Ook de Middelneder-

duitse ,,Umschreiber''van VelthemsMerlùh-continuatiein decodexBurgsteinfurtgebruiktde
naam Gawùh/Gawan.Ditisechterbegrijpelijkaangezienhiermeeaansluitingtotstandkwam met
deDuitsetraditie.Opmerkelijkisdatindeslotpassage(F.228R-229R)eentweedekopiistovergaat
opdenaam Walewùh/Walewaen.Zie:JacobvanMaerlant:Sikon'
:van#:r Grale;/r#Boekvan
Merline.Nach derSteinfurterHandschriftherausgegeben von T.SODMANN.Köln etc.,1980,Nie-

derdeutscheStudien 26,p.52en79-80.Sodmannheeftdeslotpassagea1sbijlage(p.420-42j)in
zijneditieopgenomen.
20 Zie:G.P.M.KNUVELDER,Handboeh tot W geschievenù W rNederllndse Ietterhunde.je
gcheelherz.dr.'s-Hertogenbosch,1970.D1.1,p.137.Zieverder:J.D.JANSSENS,,,DeArtunip'
dé;een 'woutsonlergenale'(1)''.ln SpL 21(1979),p.296-518.Overdenaam Walewein
P.303-305.

21Hctisop taalkundigegtondenmoeilijkvasttestellenofdeFerguutinBrabantkanworden

gelocaliseerd,getuige A.vAN LOEY,MiddelnederlandseJ#rJJââr
zrJ/.D1.1.Vormleer.8everb.dr.

Groningen,1976,par.7:,,(...)in sommigcliterairewerken (Beatrijs,BorchgtavinnevanVergi,
Ferguutbijv.)zijninderijmendialectischekenmerkenzogoedalsniettevinden( )''Vgl.ook
G.l.LIEGINCK,,,Pleidooivoor#:phtlologieinW oudeen ddrig#v/llrxj:ruimebetekenli$?
Jr
hetwoorJ''In:rNrf81(1969),p.58-84.HerdruktinArtunitiekC
'
zzartikelen,p.49-7j,Opp.
74,overhetFdrgz/vi-handschtift:,,Ookdiths.iskennelijkeenvandeweinigeluxe-hss.metepischestofin delandstaal.diewijnoghebben,zichaansluitendeerderbijdeBrabantse,danbijde
Vlaamseboeken in dezelfde trantvervaardigd.Dedichtermogeeen Vlaminggeweestzijn,het
af
schriftisnauwlijksdialectisch gekleurd en hetkan m.i.zeergoed in X/est-Btabantgenaaakt
** y)
21Jn
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overheerste,maarer belangstelling ontstond voorhetM iddelnederlands.W e1-

lichtkomthetBrabantsehofonderJan l(1267-1294)in aanmerkingzz.
Laatik dezebijdrageeindigen mettebenadrukken datveronderstellingen
noglanggeenzekerhedenzijn.Naderonderzoekza1dehoudbaarheidvanmijn
gissingen moeten aantonen.
Utrecht,lnstituutDeVooys
september 1982

BART BESAMUSCA

22 Zie F.P.vAN OOSTROM,Xaecenaaten AJ
'
##:/r:#:r/Jr#J: Ietterhunde,p.7-8(terperse).
De datering van hetenigehs.,Leiden,UB,Ltk.191,verzetzich niettegen drze redenering c.

13j0 (zie:J.DESCHAMPS,MiddelnederlandseâJrJJt
%rJ
#'r uttEuropeseenAmenkaanse>/'
JVJbtheien.2eherz.dr.Leiden,1972,nr.10).HetzelfdegeldtvoordedateringvandeFergus:begin
13e eeuw (zie Ferguut. Ed. ROMBAUTS e.a.,p. 10)of 1237-1241 (zie: B. SCHMOLKEHA%ELMANN,DerArthunîche Versroman Ftlr Chrestt.en éJk Frotisart.Tiibingen,1980.Beihefte

zurZeitschriftfiirRomanischePhilologie 177,p.220).

NOGMAALS :POOT'S ,,HARDE STEEN VOOR 'T HOOFT ''

(jg.19,1977,164-166)
lnbovenvermeldebijdrageweesik'
voorPoot'sAlgemeeneBn'
efvss.272-274:
,1Maerzeker,ditismy een hardesteen voor'thooft.
'k Geloofmetharten ziel'tgeen KristusKerk gelooft,
En metdien zin hoop ik te leven cn te sterven ''

a1s bron aan een ironische grap in een brief van Erasmus aan Viglius van
Ayttal.lk m erkte toen op,datErasmusdeze grap nog eens meerhad gedebi-

teerd.Thanskan ik deplaatsaanwijzen.
ln zijn bekende DepraeparationeJ# mortem heethetz,datde duivelbij
stervenden hetvertrouwen op de Schriften en de door de Kerk overgeleverde
dogma'sgaarne op de proefstelt ,,methun voorde geestte brengen de rede-

neringen vanwijsgeren en ketters,deingewikkeldevraagstukkenbetreffendede
scheppingvandewereldenhaarverlossing,deonsterfelijkheidderzielenende
opstanding derlicham en,Christus'godheid en mensheid,hetwezen dersacram enten en God'svoorkennisen voorbeschikking Erasmus'raad isdan,niet
m etde duivelte disputeren,m aarhem meteen ,,Achterwaarts,Satan :ik mag
niettwijfelenaanwatde Kerk,doorde Heilige Geestonderwezen,heeftover-

geleverd''aftewijzen.
Een anecdotevolgt.Twecchristenen werden op de proefgesteld.De een was
goed thuisin defilosofie.Deanderwas,,nihilaliud quam christianus,rudiset
anorm is'' alleen maar een christen, eenvoudig en zich houdend aan het

richtsnoervan hetgeloof5.Metde eerste heeftde duivelgemakkelijk spelals
hijstelt,datgeloven aan Christusa1sGod en tevensmens,aan zijn geboorte
uit een m aagd en aan de opstanding det doden betekent het aanvaarden van

zakendieonbestaanbaarzijn en metderedein strijd.Detweedeechterpareert
devraagvan deduivel,wathijaangaandeditallesgelooft,meteen simpel
W atde Kerk gelooft'' En op de vraag ,,W atgelooftdeKerk dan ?''zegt

hij ,,Watikgeloof'' ,,Quid tu?'' ,,Quodcreditecclesia
,,Quid
ecclesia? - ,,Quod ego'' Ditantwoord doetdeduivelafdeinzen.Hetis,
zegtErasmus,een krachtig afweermiddelspeciaal,,in obscuris et dubiis'' in
watduisterisen onzeker. En à1sde stervende erdan nietomheen kan ietste
1 P.
S.Allen,OpusEptitolarum ErasmiX,Oxonii1941,ep.2878,dd.18 nov.1j3j.
2 Opera Ozzzrik ErasmiV,1,Amsterdam-oxfbrd 1977,p.322-392;de besproken pmssage p.

584/6.reg.1098-1158.

3Deuitgever,A.vanHeck,vat(dehapax?),,anormis''opa1s,,Simple''enverklaartaarzelend ,,= anormis,suivant1esrègles,stéréotype''.lkstelmevoor,dathetadjectief,,anormis''
(drukfoutvootannormis,uitaflormis?)komtvan ,,ad normam ''= ,,ad regulam fidei'';vandaarmijn weergave.
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GEZELLES ,,DE SLEKKE ''EN SHAU SPEAM S ,,VENUS AND ADONIS'':
EEN ,,MISSING LINK ''
(lezelles anglofil
ie,zijn uitmuntende en voordie jaren uitzonderlijke kennis
van de Engelsetaalen l
iteratuur,zijn frequenteomgang metEngelsen,zowel

inRoeselarea1sinBruggeenzijndrangnaarhetland zelf,vooralom het,a1s
missieterrein,te herwinnen voorhetkatholicisme,zijn genoegzaam bekend1.
HetisdanooknietverwonderlijkdatdeEngelseliteratuur,m eerdan deFranse
ofde Duitse,Gezellespoëtisch œuvrcheeftbeïnvloed.Christine D'haen heeft
dit fenom een grondig en liefdevol bestudeerdz. ln een artikel getiteld
Gezelle en de Engelse poëzie verschenen i
n hettijdschrift VlaanderenJg

XV,nr.8j(1966)pp.4j-48.vergelijktzijtweegedichten vanGezellemeté6n
van Hopkins en één van W ordsworth en concludeert dat,in beide gevallen,
Gezelles poëzie de Engelse overtreft.ln een meer recente publikatie Verwantschap tussen Engelse poëzie en Gezelles poëzie'' Gezellehroniek nr.6

(1970)pp.j9-64,zetzijzeven Engelsedichtersop eenrijtjeinwiergedichten
overeenkomsten metGezellespoëzie zijn aan tewijzen:Keats,Shelley,Hopkins,W ordsworth,Herrick,Vaughan en Tennyson.Affiniteittussen Gezelleen

de Jezuïet Hopkins hoeft ons niet te verbazen; Vaughan is &n van de
11metaphysical poets''en Herrick,alhoewelhijniettot die groep dichters
behoort,schrijftpoëziediemetdehunneverwantis;Gezelle,Engels-gericht
alshijwas,kendezekerdiel7de-eeuwsedichtersdiehem doorhunreligiositeit
enmysticismeongetwijfeld aanspraken.Devieroverigen uitChristineD'haens
lijstwekken evenmin verbazing;de gevoelvolle natuurlyriek die zijschreven
wasGezelle allesbehalve vreemd.

MetShakespeare,de grootste Engelsewoordkunstenaarallertijden,wasde
anglofielGezellenatuurlijk vertrouwd.Hij1ashem metzijn leerlingen,zoals
hijook Milton,Burns,Mooreen Longfellow in de klasbracht.Demogelijke
invloed van Shakespeare op Gezelleswerk is,bijmijn weten,weinig ofniet
bestudeerd.Dateen dergelijke studietotinteressante resultaten zou kunnen
leiden blijktm.i.uitdeonmiskenbareovereenkomsttussenvierverzenuitShakespeareslang verhalend gedicht(1194 verzen)VenusJrJ Adonù (voorhet
eerstgedruktin 1j93)5en Gezelleszeerbekende De .j'
/:éé'.Datde patallel
1Ikverwijshierbijnaareen aantalpublicaties:J.DEMZELENAERE,GezellesdrangnaarEngeland,VlaanderenJg XV,nr.8jj 1966)pp.50-55;J.DEMZELENAERE,Westvlaamseanglofilie
rondom Gezelle,Gezellekroniek nr.j(1968)pp.7j-94;LUc SCHEPENS,GuidoGezelle en de
familieSmith,Gezellekroniehnr.6(1970)pp.19-44;E.JANSSEN,DeroepnaarEngeland,Gezel/,kr4JglX,Al1.2-3(1978)pp.86-111.
2IkdankChtistineD'haenvoorhaataanmoedigendebriefdiemijmetmeerzelfvertrouwendit
attikelheeftlatenschrijven.
3 Terloopsmagetop gewezenworden datVcnusJrlzl.t/ozz/kin hetNederlandsetaalgebiedreeds
vroeg zeerpopulairwas.In 1621werd een Nederlandsevertaling gedruktvan een deelvan Shake-

spearesgedicht.J.C.Arensvestigdedeaandachtopditonbekendeenbelangwekkendefeitin een
artikelgetiteld ,,Shakespeare'sVenusJr#Adont
i(1-810) Dutch TranslationPrintedin 1621''.
(Neophtlologus,1968,pp.421-430).
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nieteerderwerdopgemerktligtvermoedelijkaanhetfeitdateen bindingtussen Shakespeares zwaar-erotisch gedicht en de geschriften van de vrome
priester-dichternietzo voorde hand ligt.Datde band bestaatzullen we nu

trachtentebewijzen.Devierverzen waaroversprakevormendezeerbekende
en hooggeprezen ,,snailpassage (verzen 1033-1056)uitVenusJr# Adont
î.
Shakespearesgedichtverhaaltdevurigeen zeerzinnelijkeliefdevan degodin
Venusvoordebeeldschonejongeling Adonis.Alhaarverleidingspogingen ten
spijt,wijsthijhaarafengaatmetzijn vrienden op everzwijnjacht.Hijwordt
gedood en wanneerVenuszijn ontzieldelichaam vindttekentdedichtera1S
volgthaar verdriet
OrastheSnail,whosetenderhornsbeinghit,
Shrinksbackwafd in hisshellycavewith pain,
And therea11smother'd up in Shadedoth sit,
Long afterfcaring to creep forth again :
So athisbloody view hereyesare fled
lnto the deep dark cabinsofherhead4.

De ,,SnailPaSSagC'' wordtdoor de comm entatoren zo hoog geprezen om dat,

naarzijbeweren,de geniale Shakespeare deenigeisdie erkon in slagen dit
mengselvan medevoelen en lichte spotmetdeheldin zo helderte kristalliseren
in hetbeeld van een onpoëtische,doodgewone slaks.
W athieraan Shakespearesgeniewordttoegeschreven heeftook Gezellewonderwelgekund en nietalleen in DeJ'
/déâd.M aarlaten weonSnu toespitsen op
ditgedicht.

DeJ'
/:ââ:,opgenomen infiederen,Fdrz'
câvr en #:/#v4werd geschreven
in de herfst 1881.Het is een prachtig voorbeeld van geobjectiveerde lyriek
waarin Gezelle,diezovelehardeklappen van hetleven heeftmoeten I
'nCaSSC-

ren,devijandigewereld kond doetdathij,van natureuitzo slechtgewapend
tegen de onbarmhattige agressiviteit van zijn medemensen, zich ,,en 't
geluk''.(laatstevers)veilig opsluitin zijn slakkenhuis.
De overeenkom st tussen Gezelles gedichten Shakespeares ,,snailpassage''
gaatechterverderdan hetgebruik van hetbeeld van de slak.W etreffen in De

J'
/dââ:dezelfdecombinatieaanvan,inditgevalzdA edelijdenenlichtezelf
spot,alsin VenusJrJ Alontj'.Bovendien kan men ook een woordecho en een

gedachtenassociatieaanwijzen.lkverklaarnader hetEngelse,,cave''betekent
natuurlijk ,,grot, hol'' terwijl Gezelles ,,kave'' het Zuidnederlandse
,,s
chouw ''(schoorsteen)aanduidt;maardeovereenkomstiszo treffend dat
4 Een echo daarvan vindtmen in Shakespeareskomediefove'
sLahour'
sLost,lV,iii,558:
Love'sfeelingismoresoftand sensiblc
Than arethetenderhornsofcockled snails

Twijfelsm.b.t.depreciezedateringvanhetstuklatenniettoetebepalenwaarhetbeeldvoothet
eerstvoorkwam,in hetgedichtofin hettoneelstuk.
9Zieo.m.F.T.PrinceinzijninleidingtotdeuitgavevanThePoemsinTheNew ArdenShakeSpeare(1960)p.xxxi.
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HANDSCHRIFT VAN MATHILDE THOMAS TERUGGEVONDEN

MathildeThomas(1858-1947),in 1879 demuzevanJacquesPerk in Laroche,
heeftooiteengedichtgeschrevenin een (poëziel-album van zijnzusterDora
(1860-194j)enindatvanzijnzusterHenriëtte(1863-1942).Beidegedichten
zijn doorJacques(18j9-1881)vertaald.
Hethandschriftvan hetFranse gedichtdoorMathilde ondereen opgeplakte
roosin hetalbum van Henriëtte geschreven en hethandschriftvan devertaling
links ernaast door Perk, bevinden zich in hetLetterkundig Museum in Den

Haag.Ze zijn in facsimile doorGarmtStuivelingopgenomen inJacquesPerh,
Bn'
even en dokumenten (Amsterdam,19j9)en doorhem gepubliceerd inlacquesPerh,Proeven /> dichten or#2â/(Amsterdam ,19j8).
Het handschrift van het Franse gedicht door M athilde geschreven in het
album van Dora waStotnu toe zoek.Het handschriftvan de vertaling ervan

doorPerk bevindtzich in deKoninklijkeBibliotheekinDenHaag.HetFranse
gedichtvan Mathildeisgepubliceerd doorBetsyPerkinlacquesPerh,geschetst
Joor 'tgbng Nederland #:rXxe eeuw (Amsterdam,Hilversum ,1902)blz.
132,laterin deNieuweG/VJ,jaargang46,deel2,blz.498en tenslottein StuivelingsbocklacquesPerh,Proeven,'
r dichtenor#2â/.DevertalingdoorPerk
isgepubliceerd in de Nieuwe Gk'
#J,jaargang 9,deel1,blz.206,in hetboek
van BetsyPerk,b1z.133,in deNieuwe G/VJ,jaargang46,deel2,blz.499 en
in StuivelingsProeven ;'
r Jichten ondicht.
Van devierhandschriften waren ertqtnu toedusdriebekenden aanwezig.

NublijktzichinhetArchiefDr.P.H.RitterJr.indeUtrechtseUniversiteitsbibliotheek hetm anuscript te bevinden van hetFranse gedichtdatM athilde in
Dora'salbum schreef.Hetiseen uitgescheurd vergeeld blad papiervan 19 1/2

cm bij26cm metachterop voorDorahetgedichtVergeetzzzk'niet1vanUweU
hart.liefh.Rica,Tiel16Maart79.Dorawaseen paarjaarop een internaatin
Tielgeweest.

Boven Mathildesgedichtstaat(uiteraard in een anderehand,welhaastzeker
die van Dora):HenriRitterJr.Amsterdam .Hetligtvoorde hand aan te
nem en, dat, aangezien de familie Ritter de fam ilie Perk kende, Dora het

albumblad aan dejongeRitter(1882-1962)metzijn literairebelangstellingen,
geschonken heeft toen hij in Amsterdam woonde;daar was zijn vader,na
remonstrantspredikantte zijn geweest,hoofdredacteurvan HetNieuws van
denDag.Nietaantenemen isdatzijdatdeedtoen dejongeRitterbegin 1907
bijhaarenhaarmanJanBlancke(broervanJoanna)inArcachonbijBordeaux
logeerde,wantdan zou zeerzekerHenriRitterJr.Utrechtboven geschreven
hebben,aangezien Rittersvaderdaar terstede in 1906 hoogleraarwi
jsbegeerte
geworden was.

Devierhandschriften zijn (ofschoon zich op drieplekkenbevindend)dus
nu weer compleet aanwezig.Volledigheidshalve worden ze hierin transcriptie
nog eenmaalweergegeven;eersthet albumblad voorHenriëtte:
Laroseeffeuillesa corolle...
L'oiseau fuit1esventsrigoureux...
Maisen vain toutpasse ets'envole
j.,aml.
tte
.-reserre sesnœu(js.
Elle necraintpasla tempête
Comme l'oiseau,comme la fleur
L'autan quisiffle sutsatête
N'atteintpointl'asiledu cœur.
Làchaque saison a sesroses,

Làl'hivermêmeasesbcauxjours
Etprèsdefleursapeinesecloses

D'anciennesfleursbrillenttoujours.
Etcevieillard quisurlaterre
Foulc,détruittoutsanspitié,
Le temps,de safaux déldtère
N Ctouche pointaI'
amitie-.
Mathilde

Devertalinghiervan doorJacquesPerk heefteen totaalafwijkende en ook op
zichzelfnogalopmerkelijkerijmsttuctuur:
De zwaluw vliedtdeNoordsche buien;

Op 'tkoeltjestrooitderoosheurblaân,
Maatwatvervliegeofmoog'vergaan...
De vne
snRschap haaltheutbanden aan.
De vriendschap duchtgeen winterstotmen

Gelijk dezwaluw ofderoos,
Haardeertgeen losgebroken hoos:
Hetharte maaktdien machteloos.

ln 'trijkdervriendschap bloeienrozen,
Daarisdegure winterschoon;
W aarde eene bloem berstuithaarkroon,
Daarziteen andre nog ten troon.

Enhijdiemetzijn fellen sikkel
Dewijdewaereld overheert

En alwatbloeitvan de aardescheert,

Degrijzetijd laatvn'
endschap ongedeerd.
JacquesPerk
naarMathilde

Het nu teruggevonden handschrift met z'n pathetische uitroeptekens is het
album blad voor Dora:
Souvenir!!!

Adieu,l'étés'envole etl'hivernousappelle

Adieu,touteuneSemaines'estenfuiecommeunjour
Moi,j'en garderailesouvenirfidèle
Puissestu legarderà ton tour.

Bien defoisloin detoijecauseraiencore

Decesinstantscharmantstrop vite disparus
Fleursd'automnc que le matin vitéclore
Etquelesoirnetrouva plus.
Peutêtre au même instantsiun écho s'éveille
Parun retoursubitversun passd sidoux
Tu dirasà voix basse en y prêtantl'oreille
Ecoute,elleparle de nous.

Moisaussijecroiraiparunretoursemblable
Entendretavoix etdistinguertespas
Etton espritviendras'asseoirà notre table
Etcause avec moitoutbas.

Ah!quelesouvenirdecesdoucesjournées

PlanesurnoShiverscomme un songe enchanté

Qued'un refletdivin ildurelesanndes

Dontle nombrehélasàchacun estcompt6!!!!!!!
Mathilde.

ln zijn vertalingvan ditgedàchthoudtJacquesPerkzich nauwgezetaan het
rijmschemavanhetorigineel,ookindeafwisselingvan slependeen staanderijmen.Hijheeftzelfseen datum toegevoegd,albehoeftdie niette betekenen
dathijop diedag vertaalde;dedatum kan immersook betrekkinghebben op
hetafscheid zelf.
Aandenken

(uithetFransch van MathildeThomas)

Vaarwel!dezomervliedt,wijzienden winterkomen
Vaarwel!geheeleen week isa1s&n dag vergaan...

deToekomstzaluw beeldmijweven doormijn droomen.
Ach,bleefhetmijn'vooru bestaan!
Zoodikwijlsvervan u za1ikmetliefdedenken,

aan de uren altesnelversmolten methetNiet.
herfstbloemen,diededauw in d'uchtendstond zaldrenken

terwijlgeen avondrood haarziet.
W anneerin 'tschemeruur,van zulk een zoetverleden
u de echo toeklinkten een traan uitdeoogen leekt,

dan fluistertgijwellicht(cnluistertnaarmijnschreden):
O hoorttoch,hoezijvan onsspreckt''.

Dandenkikook aanu en za1tezelfdertijde
dan meenen teverstaan watgi
jtezeggenplacht,
dan zaluw geestzich stilgaanzetten aanmijnzijde
en keuvelenmetmij,heelzacht.
0,datdeherinnering aandezeheerlijkeuren
gelijkeen tooverdroom oponzewintcrszweef'
en meteen gulden glansdejatenmoog'bofduren
wieraantalGod in zijn Geheimboekschreef!Laroche,19Juli
JacquesPerk
Een vraag blijftnog zi
jn detwee gedichten van Mathildezelf?Stuiveling
zegtinProevenin Wcârenorz'
c>rbijhetvetsvoorDora:,,OfschoonJacques
Perk ditverskennelijk doorMathilde vervaardigd achtte,ishetauteurschap
onzeker,aangezien zij,hoeweljarenlater,heeftontkend ooitpoëzietehebben
geschreven (De WitteMier,1925,b1z.3j4) Erzijn driemogelijkheden
Mathilde schreefdeversjesovervan een FransofBelgisch dichter,zijschreef
versjesovervan hetsoortdatin Nedetlandse en Belgische ofFranse poëziealbumswe1meervoorkwam,ofzijdichttezezelf.W athetversvoorHenriëtte
betreftop hetthema ,,vriendschap ,dat lijktme een traditioneelpoëzie-

album -vers.HetversvoorDoraechterzou weleens doorMathilde zelfvervaar-

digd kunnen zijn.lkmeen erpersoonlijkeelementen in telezen:,,touteune
'

semaine''(de Perken waren van plm .14 tot20 Juli1879 in Laroche),,,ces
instantscharmants''en 11cesdoucesjourndes'' Zelfsisde voorzichtige interpretatiemogelijkdatMathildezich mettu en toiweliswaarrichttotDoramaar

Jacquesnog in gedachten heeft.Tegen mijn hypothese spreektechterweerde
zin ,,L'dtds'envoleetl'hivernousappelle'' Daarvoorwasjuliwelwatvroeg.
Hilversum ,mei1982

JANJ.VAN HERPEN

E(R1K)M(ONK)LEZEN
Metditartikel,datin hetverloop istezien van in Spiegel#:rLetteren eerder

verschenenverkenningen,wensenwijgeleidelijkeenmindereenzijdigbeeldte
gevenvan Karelvan deWoestijne,verdereenvernieuwdewaarderingvanzijn
poëtische wereld te bereiken1.

Bijonzebibliografischeverkenningenwashetonsopgevallen datDeJonge
Vlaming aan de Provençaalse dichterTh.Aubaneu (Fr.Aubanel)een tweeledig artikelhad gewijd.Hetwasondertekend E.M.Daarwijtoen nog geen
zekerheid hadden omtrentdezefiguur,werd ditgegeven nietopgenom en in de

lijstvan 'sdichtersjeugdwerkz.
WijhaddenhetspoorevenwelnietlosgelatenenzochtennaarexplicieteProvençaalse gegevensin het Verzam eld r :râ.De oogstwasweinig hoopgevend :
slechtsDe G:Jc>,'
:#:r,k van het G:#2â/verm eldt Fr.M ùtral,diens Mirellle,
evenal
s
Dr
.
Chabanei
x'briefwisseling metde dichteren de studie overfe Jz>'
consctentchez Ies Jr/zk/r-f,Iessavantsetles &nbJ/>J3.

Merkwaardig heetin ditopzichtdedoorVan de W oestijnegebezigde Provençaalse spelling,die eventueelop een bijzondere belangstelling of diepere
kennisvan deProvençaalsetaalofletterkundezou wijzen.
W ijschakelden dusovernaardeletterkundigeenculturelekroniekenvan de
schrijverin deNRC.ln hetavondblad A van 3september1924 wijdtVan de
W oestijne zijn NRc-brief aan Waalsche Folklore,waarin hijover de in het
Luikse Mation Curtius opgerichte ,,Musée de la vie populaire''schrijft.Hij
beweert dathetm useum naarhetmodelvan hetM useon Arlaten isingericht.

Bijdie gelegenheid haalthijherinneringen op aan feiten,die meerdan een
kwarteeuw oud zijn
Wij,onderVlamingen,vergeten altegemakkelijkwatwijaan Mistralen vooralaan zijn
folkloristischeactie,zoonietdanken,dan toch eenigszinswijten.DeeersteBelgen diehet
FdlibrigeinalzijnevertakkingenhebbengekendwarenVlamingenalsPo1deMontenMax
Rooses.DithoeftnietteverwonderenalsmenhetProvençaalseparticularismevergelijktmet
den aanvang van de Vlaamsche Beweging,die eveneens letterkundig-en folkloristische
archaeologisch was:een terugkeertotheteigen verleden,zoo watkunst,en liefstdichtkunst,a1s wat beeldende kunst en overlevering betreft.De eerste lezers in België van

11Mireïo''en van ,,Calcndau''(om bijFrddfriMistrau te blijven),hetwaren geen
Walen hetwaren Vlamingen van hetzuiverste bloed.lk heb,om de jaren 1893-9j,te
GentviervandieVlamingengekend,jongensvanongeveervijftienjaar,diezichbeijverden
Provençaalsch teleeren,alleen uitreden van dieverwantschap;en wie dezeregelenschrijft
kentnog heelwatProvençaalscheverzen uithethoofd,en nietalleen van Mi
strau,diehij
zich in dien tijdmetgeestdriftinpompte''

ln ditcitaatzijn volgendestellingen teonderscheiden:
1jn
ptigel#:rfetteren,XIX,2,3-4,resp.blz.164-184,291-306.

2M.RUITEN,HetProzaf
wrKarelvan#: Woestùhe,blz.26.OokM.Ruttenheeftgeenzekerheid;cf.zijnvraagtekens.
3 K.vAN DE W OESTI
JNE,V.W .,1V,loc.cit.,blz.781sqq.

1.Va
ndeWoestijneskennisvanhetFelibniegeschieddelangsPoldeMont
Om 4.
,

2.Van deWoestijneheefttoen (1893-9j)metdrie intimi,wieridentiteit
verzwegen wordt, ofwel Provençaals ofwel Ptovençaalse verzen geleerd,

welkehijnu nog van buiten kent$;
3. De Provençaalse initiatie resulteertuitde toenm alige politieke context.
,

4.VandeW oestijnekendeenwaardeerde6én ofmeeraialiers,wieridentiteit
nietvaststaat.Hierm ec wordtnietM istralbedoeld.
Erwerd in G.MeirsStudie nageslagen watdie bronnen waren.ln 1889 publi-

ceerdeP.de Montdeel11van zijn fosseSchetsen,waarvan een paneelgewijd
wordtaan de Provençaalseliteratuur;hijhangterportretten op van allegrote
Fehhres.De kronieken waren eerderverschenen in De Toekomst,188j-18886.
2.

De
geWi
nde
sa
ta
pn
wasti
z
oekvol
en.
jn
me
jdschriftenuitdevermeldeperiode 1893-9jteonderaldusDeJongeVlaming,waaraanVan deWoestijnehad
meegewerkt opnieuw terhand,wanthetbevatte een reeksvan vijfartikelen,
aan deProvençaalseliteratuurgewijd.Deeerstetweeenhetlaatstedanken wij
aan Oct.Roelants,- deaangehaaldeverzen zijn vertaald doorKarlvanLûnd,
terwijldeoverigetweevan dehand van E.M.zijn7.
W ieE.M .ook zij,Van deW oestijnekon zijn kennisvan hetProvençaalsuit
-

DeJonge Vlaming hebben.
Van P.Minderaa en J.Eeckhoutvernemen wijdatOct.Roelantsen Art.
Eeckhouttoen totK.van deW oestijnesintimibehoorden.Bijhen dienttevens
F.V.Toussaint,secretarisvan hettijdschrift,gerekend teworden8.Zodatwij
dan K.van deW oestijneomringd zien doordrieintimi,watmethetgegeven
van de NRc-brief strookt.Dit verm oeden moet verder gestaafd worden door

meerovertuigendebewijsstukken.
Hoe dan ook,Oct.Roelantsen E.M .geven beide hun bronnen op;wijkunnen gerustaannem en dat die bronnen gemeengoed waren onderdejongeletterkundigen :
4 P.deMontsvri
endschapmetFr.Mistralen bekendheidmethetFelibniezijnaltebekend,
opdatwijhieropzoudenterugkomen.WijbeslotenM.Roosesterzijdetelaten,daarwijmeenden
dathijzekernietdejongerenhadkunneninspireten.Zijnverdiensteis,P.deMontdegelegenheid
tehebben verschaft,zijneigenliteraircredoteformuleren.
5 De uitgaven van deProvençaalse teksten geven steedseen Franse vertaling.Meteen handvol
Latijnwashetdusmogelijkheelwattebegrijpenvan deProvençaalsetekstzelf.Hetlijktuitgeslotendatdejongeren werkelijkProvençaalskenden.
6G.MEIR,PoIg/:Mont,eenJ/J/X'
:overz#k Ieçenenz#kwerk,1932,blz.27j,299sq.
7Loc.cit.,nr.8 (lj.7.94),FelibnkeFrFelibres;nr.10(lj.8.94),Felibnieen F:7/
'
>r/J,I1,
Roumaniho;nr.17(1.12.94),ToekomstAJr 'tFelibnie1VanE.M.:nr.l3(1.10.94),Theodore
Aubaneu;nr.14(1j.10.94),The*odoreAubaneu.
8 P.MI
NDEM ,Karel#JA;VeF/b:J;#>:,zùh/:#:ren f
t/drâdr,1,1942,b1z.118;J.EECKHOUT,
Hen'
nnen'
ngenJJrKlrelFJA/96JCz
'
bFJ/#/:,1930,blz.7sq.;F.V.TOU%MNT,Marginahà9#'het
/:$?
:renW werhen FJz;KarelJ
/Jz;VeFVdJ//
X :,1944,blz.63.

Oct.Roelants:P.Mariéton,Poètesprovençaux contemporains;
F.Hdmon,Le Fdlibrige;
P.de Mont,StudiesoverFélibrige,in De Toekomstverschenen;
F.Mistral,Lou Félibrige etl'empèridou Souleù;
W C.Bonaparte-W yse,Préface àLa Piado de 1a'Princesso;

E.M.:Aubanelsbijdragen totArmanauprovençau;
StudiesuitDe Toekomst
RevueJesdeux mondes,1.7.18949.

Onsenige aanrakingspuntmetde NRc-briefisP.de Mont,naarwiensstudie
tweem aalwordtverwezen.Ditisde tweede overeenkom st.

Datdezejongeren DeToekomstvermelden eerderdan fosseSchetsen 11kan
aan een bepaalde pseudo-geleerdheidsdrang toegeschreven worden.W aterook

vanzij,deverwijzingisslechtseen halveleugen;fosseSchetsen11vermeldt,na
elk artikel,hettijdschriftwaarin heteerstverscheen.
3.

De belangstelling voor de Provençaalse wereld ontsprootin de contextvan de

taalstrijd.Dejongeren herkendenin hetFehhniehun eigenbekommeringen
en verzuchtingen.Ditwordtduidelijk naarvoren gebrachtdoorE.M.en Oct.
Roelants:

In 'tzonnigeZuidenvanFrankrijk,inhetblakende,starendeMarseille,daarwoedt,evenals
inonsgeliefdVlaanderen,eentaalstrijd,die,opvaderlandslievendezijdena,volkomenmet
onzenheiligenkamptevergelijkenis.lmmers,deProvençalenzien,alswij,hunnealoude
taal,desierlijkeforsigespraakwaarineensde,,troubadours''zongen,doordeFranschein
denschaduw gesteld,zoonietmiskend (...).
DeFélibreszijndeVlaamschezaakzeertoegedaan;misschienwe1vloeitdiesympathieuit

degelil
'kenisvan omstandigheden voort,waarin Provenceen Vlaanderen zich bevinden''10.

4.

Daarin dereeksartikelen uitDeJonge Vlaming,en uitfosseSchetsen I1,alle
grote Felibresaan bod komen,isstelling 4 vooreen deelbewezen.
Erdientnu grotere nauwkeurigheid beoogd te worden om de voorkeur van

Van deW oestijnetedetermineren.
Oct.Roelants'persoonlijkevoorkeurgaatduidelijk uitnaarRomaniho (Fr.
Roumanille).Merkwaardigheetdan ookdathijAubanela1sdegrootsteFelibre
begroet.Psychologisch klinktditvalsbijeen adolescent.Temeerdaardiestelling eveneens door E.M . wordt verdedigd. Dit oordeel heeft Oct.Roelants

waarschijnlijk overgenomen van E.M.,ofhetishem opgedrongen doorE.M.
W ijstellendat,inditopzicht,E.M.Oct.Roelantsheeftbeïnvloed.W atpostuleertdatE.M.een leiddinggevendefiguurwasonderdejongeren.
9Dejongeren hadden heelwaarschijnlijk hun kennisvan deProvençaalse literatuuruitfosse
10OcT.ROEI-ANTS,loc.cit.,nr.8.HijzegtverderdatP.deMonteenreekslezingenheeftgehoudeninhetmiddenvandeParijseFelisres,ensteedsgehoorenbegripvondvoordeVlaamsetaalstrijd.
Schetsen 11van P.de Mont.De datum van De Montswerk rechtvaardigtdieopvatting.
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Om dienieuweevidentietesterken,kunnen wijonsnietberoepen op de
doorDeJonge Vlaminggeregeldgepubliceerdelijstenvan medewerkers,daar
dielijstennietcompleetzijn.HetisdusnogaltijdnietmogelijkE.M.teverta1en a1sEn'
h Xoré.Evenmin kunnen wijuitgaan van deProvençaalsespelling,
daarook Oct.Roelantshetprocédégebruikt.ln ditverbandherinneren wijaan
de gewichtigdoenerijin zakeDe Toehomst.
lndien ereenoplossingbestaat,moetdiegezochtworden in een vergelijking
van de kroniek van P.de Mont en E.M .,vervolgens doorde aanduiding van
onweerlegbare beïnvloedingen door Aubanel,die rekening houden m et de in
het E.M .-artikelblootgegeven voorkeuren of accenten.De resultaten moeten

dan nog getoetstworden aan de datering van Van de W oestijne in bewuste
NRc-brief.

E.M.geeftdetitelsop van dedoorhem gekendewerken,en ishierin eerlijkerdan Oct.Roelants,die ook nog fou Pastre aanhaalt:fa M iougrano entre-

J/z>:r/o,LiF,'
>od'
Avtinoun,LouPan#t?vPe-cat.Hijvermeldtverderdetitels
van een aantalgedichten,en citeertenkeleverzen :voorhetgrootstedeelkom t

de stofuitLiFiho J'
Arijrorzr11.EvenalsP.deMontheeftdeze bundelzijn
aandachtgetrokken.
P.deM ontskroniek i
snatuurlijkuitvoeriger,maardatisdan ookalles.Beidet keuzen vertonen overeenkomsten.Beiden vergel
ijken Aubanel met de

DuitserHeinrich Heine.HierneemtE.M.slechtsschijnbaarafstand van zijn
bron,wantde aan Aubaneltoegekendekwaliteiten zijn ook diewelke P.de
Montde Felibre toeschreef.Men vergetenietdat,i
n dejaren 1893-94,Van de
W oestijne nog steedsdweeptemetP.de M ont.Meer echter dan P.de mont
legtE.M .hetaccentop hettaalelem entin Aubanelskunst.Een aantalpersoon-

lijkenotatiesdaarbuiten gelaten,valternietaantetwijfelendatP.deMontde
bevoordeelde bron isgeweest.Beiden benadrukken hetsensuele en naturalistische van Aubanelskunst.
Ditvoertonseen stadium verder.W atE.M .preciesgeboeid heeftisdie sensualiteit,datnaturalism e in de uitbeelding van de hartstocht,de begeerte,de
11Hietvolgtdelijstvan gedichten entrefplaatsendieE.M.opgeeftinzijnartikel,nr.13,14
vouladis'' UitfaMiougrano ,,PèrToussant''(Allerhciligen),b1z.2j4;LiBeloiodelamorte''
(DrjuweelendcrDoodcn),blz.265;,,LouTregcn''(Dcrticn),blz.2j6;,,LaBlodonegro''(De
zwartekiel),blz.272;ookhctmottovandebundel,,Qancanto...'',datdoorP.deMontwordt
geciteerd aanheteindevan zijnkroniekovetAubanel(o.c.,blz.418).E.M.za1hct,,oBèauta,
coumefau quesiéguesyonderouso/Peravé,demouncor,dcmavidoamourouso;/U momenet
garaloulku''ditzijndeeerstedrieverzenuitgedichtXVllvanfaMiougrano,bijfiF,'
â()d'
Avt
inoun rekenen.UitdebundelLiF/
'
âo d'
Avtinoun komen:,,LaSiréno''(DeSyrene),blz.14;
11LisEstellos''(Desterren),blz.282;,,LaMessodeMort''(Dedoodenmis),blz.248;,,Uno
Veneciano''(EeneVenetiaansche),blz.282;,,LaVenusd'Arle'' blz.106;,,Lou Ba1''(Het
ba1),blz.300.Totdeuitdebundelgeciteerdepassageshoren:eenversuitNouvelun,blz.316;
vermelding,zonderenigeverklaring,van ,,l'aubre cantadis''cn ,,l'ideau tan ravan'' ,,un ange

tweeverzen uitPatimen,blz.82-83;drieverzen uitLiFl>rd,blz.88;vierverzen uitLa Cansounf/;*

Fehhreblz.44;tienverzenuitfaVenusJ'
Avt
knoun,b1z.9.fo#JzJou#&J/wordteveneensvermeld.
12Loc.cit.,Patimen f,blz.82-83:,,quand voussortezdperdu,cherchantsurlesplacespubliqueslefdminin superbe,sicorrompu qu'ilsoit''
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verleiding door hetvrouwelijk schoon.De tegenstelling teinheid-verleiding
(schoonheid)wordtsterkonderstreept,zelfsin devertalingdieE.M.geeftvan
de aangehaalde verzen :
Quand sourtèsesperdu,cercantsusligrand plaço
Lou femelan superbeemaifugai(Sie!)pourri

waarE.M.hetlaatsteversvertaalt,,Hetprachtigewijfelijke,totrottenstoe'',
watdeProvençaalsetekstvervormt.Terloopswijzenwijerop datdievertaling,
dusdiethematiek,ookaan deordekomtin Van deW oestijnesDeA'
o##drdr
M an.

Hoe dan ook,erbestaan aanrakingspunten metE.M .'Sgegevensen Van de
Woestijneswerk.Hetbeeldvan degranaat,dat Slechtséén enkele keervoor-

komtbijVan deW oestijne,bewijstdathetin degrond niettotzijn verbeeldingswereld behoort.Opmerkelijk isdathetprecieseen barstende,dushalfopen granaatgeldt.W ijvoegenhieraan toedathetgebruiktwordtin een contextvan Sirenen13,wataan een Aubaneliaanse reactivering doetdenken.

HeethettoevaldatAubaneleen Messo #: Mortschrijft,terwijlVan de
W oestijneplannen koesterdevooreen Requiem-Mù,dan een Dooden-Mtj',die
uiteindelijk omgedooptwerd tot:Dood van #,r Bedelaar?K.van de W oestijneleesterzijneigendoodenmis,watpreciesdedemarcheisvanAubanel.
OokHetAkrJcâ:/#éBroodverwijstnaarAubanel,n1.foPanJo/
zPecat,a1s
menweetdatbijVandeWoestijnemenselùh synoniem isvan zonde.Kan het
verdernog toevalheten als,in hetzelfdestuk,volgendeverzen toegepastworden
op de tweeprotagonisten uitfo#Jr dou Pekat:Veranet,depaardentemm eren

verleider,enerzijds,Fanette,deeerstversmade,anderzijds.Vooral,wanneerde
smaadeen typischeconnotatiewordtvandeAubaneliaansebegeerte(infra):
Hij,dieden kopdcrroodsterossenwisttebeuren;

wiensvreugd de rimplen rechtteuithun vernorschten nek,

(...)
hij,diedepuurstevrouw gelijkeenpaard zou temmen
en,waarzeonderdenblazende'adem van zijnsmaad
ontvonktelijkeenvuur,(...)14

SterkereevidentielevertVlaamsch en Zr#,waarin Erik Monk (= K.v.d.W .),
in februari1894,hetgedichtW alspubliceert,waarvan deeerste strofevoorons
doelgeeigend is:
En bleek,en d'oogen halfgesloten Starend
in 'tNiet,doorhetzoelen zwaargewolk dergeuren

bedwelmtbijna,daargaan zezwijgenddraaiend.(...)15
15 V.W .,1,Poëmata,&J'
/'.HetLJk# van Phaoon,blz.569;cf.supra,noot 11.

14V.W .,1,HetA'
:rJc>:/#éBrood,blz.469.Cf.Th.Aubanel,o.c.,blz.117.
1ûLoc.cit.,nr.j(4.2.1894).Schr.dateertzijngedichtVastenavond 1894.

Het behoeft geen betoog om van Aubaneliaanse beïnvloeding te overtuigen,
daarhiertypische gegevensvertegenwoordigd worden :
Mau-gratlacaud uno autro palo,
LiSiue dubertsènsregarda,

(...)

Muto,1isiue clin,coumo morto,

Ravajessantdesaipasque,

L'autro,Soun dansairel'emporto
Sènslasourtidöu penequet. 16

Men vergelijke hiermeeP.de M onts eigen fragmentarische vertaling,in fosse
Schetsen 1117.

Hetbal-motiefzullen wijnogmaalsin hetœuvrevan Van deW oestijneaantreffen.Tweemaalin DeLeemen Torens(1916-1928),ook in Beginselen #:r
Chemie(1916-192j),en dedaatbijhorende ontwerpen in deAgenda'sen/of
Carnets.
Telkensa1sersprake isvan dansen,danspaar,dancing,danszaal,enz.,wordt
een derde verscholen,doch haasttastbare figuurbinnengesmokkeld in Van de

Woestijnestekst,n1.deloerendegestaltevandeVerzoekerenhetschrikbeeld
van deVerdoeming18.VanafVan deWoestijnesaanrakingmetAubanel,za1
het motief steeds Aubaneliaans geconnoteerd worden.Telkens wordt, in die
context,de zondigheid en de m etamorfose van de m ens geëvoceetd.ln dit

opzichtheeftVan deW oestijne zich Aubanelsverseigen gemaakt:,,Iou J;kHe rà Jinsla /fkrcârzr, ''19*

Onze uitgangstelling is aldus bewezen :E.M .is En'
h A orâ,isK .van J:

Woestùhe.Erscheeltslechts6én maand,de maand die februari1894 scheidt
van 1893.
Ook hierop bestaatereen antwoord,daarhetbal-motieftoch opk voorkom t

in De Stormloop (1893),waarzan van deW oestijnenietalleen onderallerlei
pseudoniemen heeft meegewerkt, echter ook F.V.Toussaint (Allerhelhien,
.5
-éJ/#fieden'
h),alsookeen zekereMultafero,dieniemandanderszoukunnen
zijn dan Art.Eeckhout,Van deW oestijnesintimus(Eeck-hout-->lkhoud -->
Multafero).Ditvermoeden wordtversterktofbevestigd doorMultafero'skort
prozastukje,waarin ookhetbal-motiefaan deordekomt,eveneensa1sdereeds
benadruktemetamorfose ofdemonische bezetenheid (deverleiding,die alles
doetvergeten),dieermeeverbonden is20.Hetstuk verschijnttwee nummers
16TH.AUBANEL,LiF;
'
ét?d'
Avl
inoun,LouBal,blz.302-504.
17Loc.cit.,blz.411 ,,Zwijgend,deoogenhalfgesloten,halfbezwijmd,endroomendvanik
weetnietwelkeparadijzen,laatzich demaagd,zonderuitharedommelingteontwaken''...
18 V.W VII,DeLeemen Torens,blz.100sqq..631sqq;lbid.,Beginselen #:rChemie,Omzetting1,blz.636;PractticheBeteekentivanJozzzzz/jdTermen,blz.678sqq.;Agenla1917,10feb.,
ook blz.7 van Notes.
19 TH.AUBANEL.o.
c.,loc.cit.,b1z.308.

20DeStormloop,nr.6(10.3.1893).
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laterdanVan deWoestijneseigenBaI/'
r Valentino21.Merkwaardig isverder
dathetbal-motieftelkensmetVastenavondverschijnt,watookwaarisvoor
W als.
Het openingsvers van Bal Ck Valentino vertaalt het Sem antisme van het
Aubaneliaanse paradigma $3Pan1Pan/ewJ:r,
'Ia:vJ#n'
>o''22,datbijAuba-

ne1hetwerkelijkebeginvanhetba1inluidt.VandeWocstijneheeftdevoorbereidingen ophetba1weggelaten.Zijn versbewaartverderdedubbeleklemtoon
van Aubanelsopenipgswoorden.

Zijn aandachtrichthijop hetmeestorgiastischemomentvan Aubanelsfou
Bal,daarwaarhetritm e versnelt,detaferelen elkaaropvolgen,en de bezetenheid voltrokken wordtin een sterk erotisch geladen sfeer.
Vivo,aquesto,egalejarello,

Lavesèsiquatrecantoun
Sèmpre emé töutidansarello
E sautantcoume un fouleton23.

De besproken metam orfose is er.Ook hier doolt de duivel,niet alleen in de
vorm van devloek;ook de adolescenteVan deWoestijnebeschri
jftde,,jàngaIou Jo/zdesir''1deverbeestelijking van demensdoorde begeerte,wattypisch
isvoor Aubanels kunst ,,Ze lonken/'roch door begeerte(...),ofkozen/di
e

rozenpvoor 'tmaagdelijk ras''
De Aubaneliaanse elem enten worden nietvergeten:dejongemaagden,de
liefkozingen,defarandole;zezijnerallemaal,éelfshetverlaten van de dansplaats:
A1zingend
En springend
Verlaten ze 'tbal.

D'àutris'envan en farandoule
Embriagala flamo isiue
L'amourcrido,la caridoulo:
Dansaran deplusbello à-niue24.

ln ditopzichtisVan deW oestijnesverseven explicieta1sAubanelsvers.De
semantischewijzigingen betreffen slechtsenkelenotaties.Diewijzigingen zijn
lichtte verklaren doorde leeftijd van de Gentenaaren de sociologische context:Van deW oestijne zal,in maart1893,ljjaaroud worden.
A1sde schroom en de adolescente remmingen wegvallen,za1de Gentsedich-

ter een even felle en gepassioneerde zegging gebruiken a1s zijn Provençaals
21Ibid.,nr.4(26.2.1893);hetgedichtisgedateerd:Vastenavond 1893.Hetms.berustinhet

AMCV te Antwerpen,en kwam uitde nalatenschap van F.V.Toussaint.W atdegroep van vier

jongeVlaamsejongensuitdeNRC bcvcstigt.
22TH.AUBANEL,loc.cit.,blz.302.
23TH.AUBANEL,o.c.,loc.cit.,blz.302.VandeWoestijnestekst
Hetteeken isgegcven !
Doorwoeste vreugd gedreven
ze draaien
en zwaaien
Depaarkenshetplein op en af.
24TH. AUBANEL,o.c.,loc.cit.,blz.308.

vöorbeeld,waarhetde uitbeelding van de begeerte,en dehieruitresulterende
verscheurdheid betreft.

Dekringloop isgesloten :E.M.isvertaald,wijldebeweringen uitdeNRCbriefuit 1924 gecontroleerd konden worden,en waarwerden bevonden.
6.

Alvorens te besluiten restons nog een laatste taak te volbrengen.HetE.M .artikelgafblijkvanE.M .'Sgeestdrifti.v.m .Aubanel.lndien deinvloed van de
Provençaalsedichterop de adolescente Van de W oestijne zo grootisgeweest,
kan hetnietandersof de aard en omvang van die beïnvloeding moetworden
gedefinieerd.Nietinhetjeugdwerk,echterin depoëzie van de volwassene.
Zonder er verder op in te gaan, vermelden wijhiernochtanseen paar
dubieuze gevallen.De schakelis zozeer afgezwakt,dathetbi
jnaonmogelijk

wordtenigezekerheid tebereiken,wantookdeAubaneliaansebeelden zijn in
Van de W oestijnespsyche een zelfstandig bestaan gaan leiden.Voorbeelden
zijn de alleen-staande zingende boom,de zwaluwen,de thuiskomsten de
haard,hetgejoelderhonden,de donkere dreef,heteenzame gezang in de
avond,de Leie ofde Rhône,de smidse,enz.25.

Erzijn andere,meerduidelijkegevallen,waaronderhetvolgende,dat1910
tedateren is.Van deW oestijnesversspeeltin hetzelfdetijdsverbandalsAubanelsvers,nl.de avondschemering.De optredende jonge vrouwen hebben
dezelfde hiëratische houding alsdie van mythische Choephoren :
Querred'aigoem 'unbro clinsusI'
anco redouno-

en,schut'
n 2e krutken dieterkrommeheupewegen...26.

Hetversvan Van deW oestijnevertaaltpreciesAubanelsvisie.Hetsemantisme
wordt bewaard.De twee syntagmatische paren (epithethon en substantief)
worden in beidegevallen behouden;hun resp.volgordewordtnietgewijzigd.
Degrammatischemogelijkheidvan hetNederlands,,kruihen iserslechtsom
hetscherpere contrastm ethetenkelvoudige ,,heupe te beklemtonen,zodat,
wathetwegen zelfvan de kruiken betreft,de impressionistische schriftuurdui-

delijkerzou uitkomen.Ditschrijfprocédéwordtverderonderstreeptdoor de
weglating in de Nederlandsetekstvan hetvoorzetselem ',zodatdeoorspronke-

lijkebepalingnu geactiveerd wotdt,om a1SdynamischSubjectvan ,,wegen te
fungeren.

Ditisechterbijzaak;elkeschrijfvorm istijdgebonden.
HeteigenlijkeAubaneliaansemomentum ligtelders.Hetligt,zoalshetE.M .artikelditduidelijk maakte,bijFihod'
Avtinoun,dusbijAubanelsnaturalisti29HetcijfertussenhaakjesverwijstnaarLiF/
'
âod'
Avt
knoun;heteerstecijferverwijstnaarhet
V.W .IvanVandeWoestijne:3j4(142),96(242-43),1j8,237,263,378,392(177,114);392,
395(115);243(177);382,383(172);243,(30);66,(86).Eenandervoorbeeldis:,,foutemps
,J*sourne,ai!1as!efainiuedinsmounamo''(174)ev.teleggennaast,,Thans:ijlt''.De?4
/Jù

guuren onberoetd''.V.
W .,1,blz.428.

26TH.AUBANEL,o.c.,blz.11j;V.W.,1,blz.243.Wijcursiveren.
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sche zegging in zake begeerte.W ijzullen aantonen,datdie begeerte,die al
dan nietverscheurdheid,dan toch een tijdsvervorming postuleert,gebonden is
aan een aliënatie van hetdenkende ik.Ditgegeven sttooktvolkom en m etwat
wijweten van delatereevolutievan dedichter.lnderdaad,alszodanig is de

begeerte een wezenlijk bestanddeelvan hetPascaliaansejansenisme,dathij
zich eigen gem aakt had.

WatdeadolescenteVan deWoestijnebetreft,deopenbaringvanAubanels
dichtwereld is geschied langs het obsederende,telkens pathetischer opgeno-

menrefreinvanLaVenusJ'
dwjro/zr;het,,passesplusgv:meAJmoun'''
datvolisvan hartstochten onmachtigewoede,opgekroptehaaten vertwijfelitléi
Volepas,voleplust'ama
M 'esèdidetre1ima27.

Van de W oestijneszang laateen even hartstochtelijkecontrapunthoren :
Ik za1u niet beminnen

gij,diein vreêgewaad
voorbijmijntorvezinnen
langs-heen mijnlevengaat28.
De Provençaalse Structuur,,vole''genereerteen similaire Nederlandsestructuur;hetsterk beklem toonde ,,zal''drukteen even sterke wi1uita1sde Provençaalse term .In beide gevallen loopt de wilsuitdrukking uitop een form eel

schijnbareinfinitiefzin.HetProvençaalse ,,trelima bewaartzijn helebetekenis in Van de W oestijnesperifrase torve zlrrdr (impressionistische signatuur).ln een andere,dochidentiekecontextza1datbegripvertaaldworden a1s
bronst''29 wat opnieuw verwijst naar ecn verder stadium van Aubanels
@

gedicht:de bezetenheid,die de mensomschepttotbeest, ,,li>:Jp'coume

J'J/vzzzlrl''(b1z.10-11).
Het refrein ,,passesplus dat het uitgangspunt wasvoor de semantische
variatie ,,vole /JJ za1 in verschillende gedaanten voorkomen in Van de
W oestl
'
l
'nespoëzie:

Gijechter,gavoorbijarm kind en zondervragen
ikhaatu om deesgeert,dieikminneom dezepijn...30.

Ofdedichternu,,gapoor>g'''',,,11aheenJJrhinl'',,,waarom z#t:#'niet
heengegaan '',,,:#'#ingtpoor>y''''ofnog zijn toevluchtneemttotde breder
27 TH.AUBANEL,o.c.,blz.11.
28 V.W .,1,Het Zly:r-fr
f/z/
ï,Verzen aan eene Vrouw,blz.4j.
29 lbid.,HetZJ//:Hart,b1z.421.
30 Ibid.,De Atl
z/ldr'r Man,blz.479.

uitgesponnen formule

'

ez#t:4/'vrouw J,'
:draaltcr nietheenY/7/gaan?
alleverhalenvanAubanels,,passespIusquemefasmoun'''.51
Nietminderinteressantisin ditopzichtVan deWoestijneshertaling,,lk
>JJ/u''1dieteruggaatop ,,M '
esô#,'''*DoorzijnformuleringschenktVande
Woestijneaan,,ô2'''zijnoorspronkelijkesterkebetekenisterug,n1. haat''
Hijverwerptdusdegeijkte,dusmeerafgezwaktevorm a1s,,venirenô2' De
Fransejuxta-tekstvertaalt,,ilm'ennuie''
Zodatwijmoeten aanvaarden,datdeVlaamsejongeren,inz.E.M.,waarover
de dichterhethad in zijn NRc-brief,we1degelijk aandachthadden voorde
oorspronkelijke tekst, en het Frans slechts a1s springplank diende.Van de
W oestijnesbéwering dathijProvençaalsleerdewordthierdoorbewaarheid.
W ijblijven even stilstaan bijhet,,trelima'' Overeenkomstig de impressionistischem aatstaven cristalliseertde ervaring rond een synaesthetische as,waarin fysiologie en ethica versm elten.
Het door ,,trelima geponeerde begeren wordt omgezet tot het ambiguë

pùh'',d.i.deconcreteneerslagvan hetbegeren.Hierdoorlijgenweeen
eerstekijkop hetsplitsingsprocesvan 'smensen bewustzijn,dathetbegeren
teweegbrengt.
Aan dehand van de reedsaangehaaldeteksten,ookdeanalyseervan,kunnen

westellendathetbegereninzijnkarakteristiekeAubaneliaansegestalte,psychologisch,dochookesthetischgezien,inccnhkatieresulteert.Ditiseensituationeel
bepaald,gefigeerderotisch mechanisme,datreedsduidelijktebekennen vielin
delaatstedrieverzen van hetaangehaaldecitaat ,,lk za1u nietbeminnen ''.
Ditmechanisme kan uit elkaargehaald worden.Daartoe nemen wijal
suit-

gangspunteen semiologisch gelijkaardige passage uitEn Arle,datwijop fa
VenusJ'
Avtinoun enten :
Un fiè lampantesdinssisiue
E,long de sagauto un pao palo,

S'escaponjusqu'àsisespalo

Sipdu negrecoumela niue52.

(...)

Camino,ela creiriasvoulant
Souto la gtàcie 1ou balans
D6u frescoutihoun,sedivino
Anco ardido e cambo divino,
TOutsoun corsufanousenfin53.

Dezelfdetechniek wordteveneensop Van deW oestijnesteksttoegepast.
31 Dezegedi
chtenwerdenopvolgendedatagepubliceerd:,,lkza1unietbeminnen''(VW .,1,
4j),in VlaamscheSchool,1900;,,Kindmethetbleekgelaat''(ihid.479,cf.476),DeIWVJ,dec.
1911*
,,,Gijzijtaltijd''(V.
W .,1,421),Elsevier1917,ookin Orpheus,feb.1924;..'kHaddeu
gewijd''(V.W .,1,732):DietscheJ/r
z
r
lrlrJdenBeyort,1911;,.Dedagismoede''(V.W .,1,476),
DeGk'
JJ,apr.1912,ooklnHetSool:Zetl,1920; Demorgenwas''(V.W .,1,294),GrootNJ#drIanl,1903;,,lkbenumoe''(V.W .,1,483),GrootN'JFr/JNJ,1910,ookinHetRoo/dZel,1920.

32 Th.Aubanel,o.c.,blz.64.
55 lbid.,blz.7.
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Onbevredigd en onmachtig, met het duister besef van zi
jn zondigheid

belast,keertdebegerende,a1sbijtoverslag,alle bestaandewaarden en werkelijkhedenom,enprojecteerthijzijnbegerenopdeonschuldigeprooi.Danverwijthijhaarzijn eigen begeren;zijkrijgtdeschuld.Deonschuldigewordtde
tegenpoolvan reinheid en onschuld.Ze stelt het vleesgeworden kwaad voor,

hetvijandige:,,Loujèmelansuperbedzzzw'fuguepoum'''37.
Wellichtbegrijptmennu beterwaarom Van deWoestijnekonschrijvendat
een invloed van Ch.Baudelaire op hem nooithad bestaan37.Voor de Gentse

dichter kwam hijte laat.De ,,bloemen #:Jbozen''had hijaluitf1F,'
>o
d'Avtinoun.
De doorzondigheid en begeerte gebrandm erkte Aubanel,za1de weg naar

de reinheid betrachten.Hijza1verkondigen dathet beterisdat,,hetvlees
slape''58.Hijza1zijn heidense,zondige zinnelijkheid pogen te beteugelen,
door haar te sublim eren, d.i. door de sluizen van het esthetische te opeE vaquiperqué t'ame,- eta bèauta m'engano,E Perqué, iéu crestian,técante,o grand pagano1
.39

Ook wathetsublimeringsprocesbetreft,valterweinig verschilteontdekken
tussen de Gentenaaren de Provençaal4o.Slechtshetbeoogde doelza1verschil-

len.Bijalzijn sublimering blijftAubanelde ,,Venuspagano''Steedsbezingen.Zijn versblijftde,,Aphro/iteJlrA zzz/k''gelden.Van deW oestijnewas
alte zeer doorPaulinisme en Pascalisme belast,opdathijzich hiermee zou
tevreden stellen.Zijn versgeldtdan ook een meervergeestelijkte Venus,de
Aphrolite ourantà '' die hi
jo.a.inPoëmataenHetZatteHartbezingt.Dit
betekende echter nietheteinde van de reis.
lku de aard en omvangvan Aubanel
sinvloed beschreven zijn,ishetnuttig

dedraagwijdtehiervan teonderstrepen.
A1s wij de aangehaalde verzen en hun verschijnensdata in ogenschouw
nemen,kunnenwijerdeextensiein detijdvan bepalen.Op zijn ruimststrekt
zich die beïnvloeding uitover de periode 1893-1924.lndien wijnu beide
uitersten buiten beschouwinglaten,enerzijdsom slechtswerkvan devolwassen
kunstenaaroverte houden,anderzijdsom vervalsende dubbeltellingen te vermijden,krimptdietijdspannein tot1906-1917.Ditisdetijd,toen,onderde
57Agenda1918,27mei.,,Die/'
r'
p/o&# heeftnooitbestaan''.

38 TH.AUBANEL,o.c.,blz.8.
59 Ibid.,blz.108.

40Opverscheideneplaatsenverwijstdedichternaarditsublimeringsproces:zodatmendeindruk
krijgtdathijafentoe,:hineinliest'';b.v.,,Deliefdederschoonheid,destrljdom deschoonheid,
de ascesisdie de mystlek derschoonheid beredt zijzijn Rimbaud'slevensbrood geweest.Hij
gevoelt,dathij,langsdebaanderschoonheid,deanderemystiekbereikengaat( )''(V.W.,V,
b1z.884,Waarom heeftd.Rimbaudgezwegen?).
2j0

druk van de Latemse jaren en de daarmee verbonden gebeurtenissen,een
nieuwe bundelhet licht wilde zien,n1.Het Gelaat#:JDichters,grotendeels

DeApJJ:r:rMan uit1920.Metdiebundelza1Van deWoestijnezijnbarok
impressionisme derug toekeren,om zich tewijden aan een meerdirecte,eenvoudige zegging van m ystieke aard.

Om ditnieuwerijktebetredenza1hijzichmoetenloswikkenvanhetzinnelij
z
ak
1eh,
ij
waaraanhij,tegenwilendank,nogza1blijvenvastklampen.Dezewereld
degedaante geven van de grote verleidster,devrouw.Geen wonder,dat

hijpreciesdan teruggrijptnaarde openbaringvan zijn jeugdjaren (1893-9j).
Aubanels grootste verdienste is geweest, een fundamenteel m om ent in het

geestesleven van Van deW oestijne tehebben betekend.

RijksuniversiteitLuik
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2j1

BOEKBEOORDELINGEN
-

KARELaxGvlKloluxxsssEx,Litteraturen ,'Nederlandenevévro,zz800Jr.
(Oslo),Solum forlag A /S,1980.381p.
Daardeliteraire kennisvan de meeste mensenwegensonvoldoende taalbeheer-

singnietberustop eerstehandservaring,zijnzijaangewezen opvertalingenen
op overzichten in de eigen taal.Hetiseen welgekend feitdatvertalingen geen

behoorlijkbeeld van een literatuurgeven,zelfsnogafgezienvan hetfeitdat
oudere vertalingen meestal totaalvan de m arkt en zelfs uit de bibliotheken

verdwijnen.Degeïnteresseerdelezermoetdusvertrouwenopdehem geboden
overzichten.Voor de ,,grote'' literaturen biedt dat over het algemeen geen

werkelijkeproblemen,maarvoordekleinere,meerperiferewel.Totdiekategorie behoren zowel de Nederlandse a1sde Noorse literatuur.Van beide kan
men terecht zeggen dat ze in de respectieve landen zeer onvolledig en onvol-

doende bekend zijn.
Datiseen eerstereden om deuitgave van een Noorsoverzichtvan deNederlandse literatuurm etvreugdetebegroeten.W anneerm en bovendien merktdat

hetboek werd geschreven dooreenspecialistdiezijn sporen alsneerlandicus
ruimschootsheeftverdiend - Vondel-kenner,rederijkersspecialist,onvermoeibaarvertaleren inleidervan Vlaamsen Noordnederlandswerken ten dagelijksen titelhoogleraarNederlandsin Oslo - dan neem tmen hetboek m etvolle

vertrouwen terhand.En men wordtnietteleutgesteld,en iserblijom datde
Noorselezersop een dergelijkevakkundige,enthousiaste,overtuigendeenvlotgeschreven wijzeop dehoogteworden gebrachtvan debetekenisen samenhang
van de Nederlandse literatuur.

De krachtlijnen en groteoptiesvan ditoverzichtvallen misschien niethelemaalsamen met de traditionele Nederlandse visie en aanpak.Maardatl
ijkt
mij- literatuurspecialistmaarslechtsin geringemate neerlandicus- eerder

een complimentdan een verwijt.W elkezijn diegroteopties?Bewijzen datde
,1literatuurin deNederlanden''(schrijverheeftzeernadrukkelijk dieprecisering gekozen)een leidende functie heeftvervuld tijdens de middeleeuwen,
dathetrederijkerstoneeleen uniek Europeesverschijnselis,onderschaten grotendeels onbekcnd,datVondelhet grote dram atische barokgenie uit Europa

was,datde Vlaamse (Zuidnederlandse)literatuur binnen hetkadervan de
Nederlandse gedurende hetgrootstedeelvan de 800 jaardie in detitelworden genoemd,de dominerende was,en onderschaten geminimaliseerd wordt,
dat de moderne Nederlandse literatuureen aantalauteursbezitdie een Euro-

pesebijdragehebben geleverd,alzijn zenietofweinigbekend in hetbuitenland.
2j2
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willen bijzetten aan destelling datdeNederlanden toen ook literair,hetleidende taalgebied van Europa waren,zoalsvoor de schilderkunsten de muziek
algem een erkend wordt.

Een van Langvik-lohannessensstellingen isdatde ,,litetatuurin deNederlanden''Europees gezien het sterkst staat in de lyriek en de dramatiek.Het
eerste deelvan destellingismakkelij
kerteaanvaardendanhettweede.Hetligt

nietinmijnbedoelingdezedubbelestellinghierverdertediscussiëren,iklaat
zevoorrekening van de auteur.Maarik zou we1een aantalopmerkingen willen
maken over de uitwerking ervan.
Vooreerst,aan de dramatiek wordtveelm eerplaatsingeruim d dan aan de

lyriek.W eliswaarwordtbehoorlijke aandachtbesteed aan Hadewych,aanJan
Moritoen en anderen,lateraan renaissancelyriek,aan Gezelle,Perk,Kloos en

Gorter,maardatalleskrijgttoch maareen beperktaantalbladzijden,vergelekenmetdeomvangdiehetmiddeleeuwstheaterkrijgt(32p.),hetrederijkersdramavan de 16deeeuw (2jp.),hettoneelvandeGoudeneeuw (j2p.),en
dan vermeld ik nog nietdenadruk op later 18de eeuwsrederijkerstoneel,op
Jacob Kats,op Ft.van Eedenstoneelwerkenz.Hetissymptomatisch datvan de
2j keerdatinhoudsreferaatin kleinerlettertype gegeven wordt,hetnietm inderdan 20 maalovertoneelgaat,m etVondelop kop (jdrama's)en verder
nagenoeg alle middeleeuwse toneelstukken.De rest betreftepiek en rom an.

Ditleidtmijtotdebedenkingdatditboek toch we1enigszinsgedisproportioneerd aandoet.Hetoverwicht van het dramatisch genre iste sterk.Vondel

krijgt 10 % toebedeeld van de ganseomvangvan hetboek.Zelfsindien hij,
zoalsLangvik-lohannessen zegt,,deschepper(is)van dewerkelijkchristelijke
tragediein deEuropeseliteratuur''(p.208)omdathij,,een synthese (heeft
bereikt)van deGrieksetragedieen hetchristelijkmysteriespel''(p.204)lijkt
mijdatin hetgeheelvan hetboek gezien een disproportie.En washetnodig
om aldieobscure Vlaamserederijkersin de 18de eeuw op te nemen,Joan de
Grieck,J.Fr.Cammaerts,J.Neyts,J.B.Hofman enz.Hierheeftdegrotebelezenheid van deschrijveren zijn kennisoverhettoneelleven in deNederlanden
hem tevermeegenomen.lk heb mijzelfsafgevraagd ofin ditboek nieteen
andervoorm eerdan dehelftuitgewerktzit,een boek overdedram atiek en het
theater in de Nederlanden.
Hetheeftweinig zin scherpe kritiek terichten op hetschem atischeoverzicht

van demoderneliteratuur.Deschrijveriszich bewustvan detekortkomingen.
Tochwilikwijzenopdesteedswankelerwordendemethodieknaarmatehetboek
vordert.Demethodologischestringensvan debehandelingpergenreisgoed volgehouden tot in de 18de eeuw, tot ongeveer blz. 240. Van dan af worden
zowatalle criteria gehanteerd,stromingen,geografische groepering,auteursper-

soonlijkheid (daarvoor werden auteurs gesplitst behandeld), groeperingen,
tijdschriftkringen,totzelfsraselementen (p.5j2 ,,Eenjoodsebroeren zuster''
overCarryvan Bruggen enJ.1.deHaan).lkwi1graag zeersterk verzachtende
omstandigheden pleitenvoordeauteur.Hijstond voornagenoegonbegonnen
werk.Maarin de structuurvan het boek ishet toch een opvallend gegeven.
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Langvik Johannessen heeftzijn boek afgesloten meteen ,,Nawoord''van
drie bladzijden (p.361-363)datnietonvermeld mag blijven.Hijprobeert
daarin de bijdragen van de Nederlandseliteratuurtotde Europese samen te
Vatten .

ApartplaatsthijVanden ZpJReynaerde en ElcherlycdieNederlandszijn
maaralgemeenalszodanignieterkendworden.Dannoemthijhethoofseridderepos dat ,,cervol kan vermeld worden '' Vervolgens Hadewych en de
11hoogstm erkwaardige ridderspelen uitde 14eeeuw '' Verderde ,,gansaparte

dramatiek van derederijkers''dieblijkenseen aantalindiciën op weg wasom
even toonaangevend te worden a1s de schilderkunst,de muziek en hethum anisme ,,waarde Nederlanden korten goed toonaangevend waren in hetEuro-

pesegeestesleven Dan komtVanderNooten ,,natuurlijk''Vondel.VervolgensSpringtdeauteurovernaarGezelleen M ultatuli,en Van Eeden,Couperus
en Verwey.Uit de 20e eeuw worden de nam en genoemd van Streuvels,Tim -

mermansa1s,,ietsheeleigens'' verderVestdijken Boon.En tenslotteAnne
Franks dagboek.

Hetbesluitis,,Hetwordttijd datdeNederlandseliteratuurin onsalgemeen
literairbewustzijn de plaatskrijgtdiezeverdient''(p.363).
W atmoetnu totslotresumerend hetoordeelzijn overditzeerbelangrijke
boek?Hetiseen persoonlijk werk,datgetuigtvan grotezakelijke kennisen
van een geëngageerdevisiezonderdatdeobjectiviteitin hetgedrangkomt.lk
kan mijechtergoed voorstellen datdegemiddeldeNoorselezerontgoocheld
za1zijn overdezwarenadrukop deoudereperiodenenop dedramatieken dat
hijhetdeeloverdemoderneliteratuur,zegdievanonzeeeuw,nietzoschematisch had gewild,watmeergestoffeerd en m eerinfotmatief.

Mijn persoonlijkereactieisechter:had de auteuronSNederlandstaligen
m isschien nieteen nog grotere dienstbewezen doorvan ditwerk twee boeken

te maken.Een eerste had een studie kunnen zijn over de grote specifieke
Nederlandse dram atiek rond drie kernpunten :de middeleeuwse ridderspelen,

hetrederijkerstoneelen Vondel.ln een tweede boek had de auteurmetzijn
enorme belezenheid en vertrouwdheid metonze literatuurzijn landgenoten
kunnen voorlichten over de betekenis van de huidige,moderne Nederlandse
literatuur.

Ik haastmij om eraan toe te voegen dat dit geen kritiek is. LangvikJohannessen heefteen boek geschreven,datmisschien uitnodigttotdetailkritiek,maardateen bijzonderwaardevolle bijdrage istotdereekspresentaties
vanonsliterairpatrimonium inhetbuitenland.W ijkunnenonszelfenkelmeer
zulke kundige en enthousiaste verdedigers ervan in andere taalgebieden toeW ensen .

21.10.81

A.BOLCKMANS

c.c.DE BRUIN, Tleven onsheren ,'
>::
-;/cnîti.Hetpseudo-Bonaventura-Lu-

dolfiaanselevenvanJesus.(VerzamelingvanMiddelnederlandsebijbelteksten.Miscellanea.Deel11)Leiden,E.
J.Brill,1980.
Naastdevertalingenvan hetNieuweTestament,warenten onzentook vnj>,werhtelevensvanlezusinomloop,dieondermeerdiendenalsleidraadbijmeditatie.Zijgenotenzelfsdevoorkeur,waarschijnlijkomdatzijmeetdetailsverschaften dan deevangeliesen ookveelmeerinspeelden op gevoeligegem oederen.

Twee Latijnse prestatiesvan formaat,de Meditationes Vitae C'
âràp'van
pseudo-Bonaventura en de VitaJesu C'
ârà//'van LudolphusCarthusiensiswerden,mitsdenodigebekortingen,waarschijnlijk netvö6r1400samengevoegd
tot een Franciskaans-cartusiaans geheel van beperkte omvang, dat Spoedig

(omstreeks1400)een middelnederlandsvertalervond.
Aan
di
nk
ook
reeds
van
Bon
atvewer
ntukrawer
-Lfzdloda
//â/
lry:
I in 18j4 doorM ollterechtdetitelgegeven
even vanJezus,thansdoorI)eBruin in zijn
ondertitelin overeenstemminggebrachtmetonzehuidigekennis(doortoevoeging van pseudo-)en spelling (ph > f).Ditlaataan duidelijkheid nietste
wensen over.A1shoofdtitelkoosDe Bruin Tleven onsheren C'
>JJV cnîti,omdat

detiteldervertaling aldusluidt.Maarin deproloog (p.3)leesik ,,temaken
in duutscher talen uten Latijn en tractaet vanden leven ons Heren Jhesu
Cristi'';ikhad hetwoord tractaet,datonzetekstduidelijkonderscheidtvan de
evangelies,nietlaten vallen.Datvonden ook de eerste Middelburgse drukkers

in 1479 Tractaet,Jr#:r Ieven onsHerenJesu C'
âràp'
.
Bijhetgrote en gevarieerde handschriftelijke aanbod heeftDe Bruin zijn
verantwoorde keuze laten vallen op Leiden,U.B.,MaatschappijderNederlandse Letterkunde 1984, 1f1 1409 geschteven in een Hollands dialekt en

afkomstigvan hetHaarlemsbegijnhof.
DitMiddelnederlandsheefthijvoortdurendvergelekenmetdeevangeliesen
methetLatijnseorigineel.Afen toevertaalthijooktrefzeker;zelfsmetin de
rugdesteunvan hetLatijn isdatopveleplaatsengeen eenvoudigezaak.W anneerhetMiddelnederlandsgeen voldoening schenktzoekthijhulp in andere
handschriften.Debijbelcitaten zijn (behalvein deptoloog)geïdentificeerd,de
andereauteurs(Bernardus,Anselmus,Augustinus)metsomslangeaanhalingen evenwelniet;wie we1eensdeze spelden in die hooibergen heeftgezocht

za1daarallebegrip voorhebben hetsop iseigenlijk de koolnietwaatd.

Een tekst,die in de ljde eeuw zo verspreid en duszo geliefd was,m ag geen
enkele middelnederlandist ongelezen laten,m et zin of met tegenzin.Zelden
ontmoetm en devotionele aberraties zoals de volgende op p.13 :,,oec alstu

dijn lichaem ten slapelegghesendedijn hoeftopten poelu (= peluw),sose1
diwesen,a1softu mitJohannesrustesopdieburstonsHerenJhesu Cristi,ende
aldusrustende op die burstonsHeren Jhesu Cristisughe die mammekens
Jhesu,ende in vreden in datselve slaep ende rust'' Deze ,,kunsteloze,simpele vertaling isvolgensde karxkterisering van DeBruin (p.X1V ),,geen
succes maarook geen m islukking te heten ''

Veelleestmen zelfsvoorzijn genoegen,vooralwanneerlegeperioden,waaroverde evangelisten zwijgen,worden ingevuld :hoekwam Maria aan dekost
2j6

(p.j4)?W atdeedJezustussen 12en 30 (p.63)?ln Nazareth bestaatnog
hetbronnetjewaarJezusvoorzijnmoederwaterhaalde(p.60).W iewi1weten
ofMariaenJozefzo nonchalantW afen datze een hele dag terugreisden zonder
zich te bekomm eren om hun lz-j
arigezoon,leze p.60-61.
Aangezien woorden wekken m aarvoorbeelden strekken,mogen devolgende,
Soms kritische opmerkingen getuigen datik zelfde procfheb doorstaan.
1. Hetval
tteprijzendatdeuitgevereenmoderneinterpunktieheeftaange-

brachten hetaldusdelezergemakkel
ijkermaakt.lndeeigen,interessantepro-

loog(p.3)vraag ikmeafofeen kommawelop dejuisteplaatsisgezetin de
volgendezin
om dattetjammerwaerendegroterconsciencien,weertdat
sulken scat den leken ewelicontbliven soude...''.lk lees ,,dattetjammer
waerende groterconsciencien weert,dat. ''en vertaal,,dathetjammerzou
zijn en aanleiding toternstig gewetensbezwaar,indien...''
Somsgrijptdeuitgeverm.i.ten onrechte in.
A.Enkele keren verbeterthijeen meervoudsvorm van hetwerkwoord in
een enkelvoud.lkgeefdaarvan é6n voorbeeld.Bij,,Endealhaddesi
(nI.A'
lck )die moghen hebben..''staat aangetekend :,,hadde
(posset)HShadden,veranderd naarL'' Ditverschijnseldoetzich zo
vaak voor - o.a.op p.41,jj, 119,129, 173, 199,219 datwe
hier niet aan een fout moeten denken,maar aan een m eer voorkom ende taalkundige eigenaardigheid,een anorganische -n,die o.a.in

de Mittelniederlândùche Grammattk van j.Franck (j 12j, 1 en j
129,2)geregistreerd is.
B. DatDe Bruin de Middelnederlandseeigennamen,onse Heer en God
van een hoofdlettervoorziet,daarkan ik nog inkom en.Maarwaarom
ook de talen (p.3 uten fJ/#>)en dedagen derweek (b.v.p.131
Jes r ocz/fllxgâ'y),de eerstewaarschi
jnlijk op grond van de groene

bijbel,maar de tweede toch niet.ln zijn eigen ,,W oord vooraf''
schrijfthijhetsubstantief ,,Latijn''meteen hoofdletter(p.X1ll),
hetadjektiefmeteen kleine letter(,,latijnse leven'' p.IX ).
3.Datbi
jzulk uitvoerig traktaatinzaketekstverklaring we1eensverschilvan
m ening optreeedt,ligthaastvoorde hand.
A . 1*Desmorghenshardevroe sochten sihem ondersinem agheende
vtiende.Ende alssy'è
fnieten vonden,wartOnse Vrouweharde zeer

beanxt''(p.61). sqjè
fwordtverklaardmet,,zijhet(kind)'''m .i.
issçjl
f naaranalogievan ,,sochten sihem ''een enklisevansqj' sqjhs
(degen.van hi).
B. Sich,hoesijn oetmoedicheitisghemeerretvandenvoerseiden capittel(noggroterCkgeworden #J>/in hetf
/tyorl/jllrJ:hoofdstuk)
Ende inden anderen deel(in een JrJcropzicht)merket,hoe hem
oetmoedicheitomm e gaet.W anttotnu highewandertheeftoetm oe-

dich

Hierwoudehioecschinen een sondaertewesen''(p.72).
2j7

DetekstverklaringvanDeBruinhebiktussenhaakjesgekursiveerd.In
eenJrJ:ropzichtachtiknietjuist.HetLatijn heeftaprecedentitractatu tegenoverin J//b,watin devolgendezin zijn parallelvindt tot
nutegenoverHier.Bijinaliomoetmentractatuaanvullen,Middelnederlands deel.

C.P.91voetnoot13 tot#,'
:r (ergaeos)tegenoverdatalles'' Dien is
hier,gezien het Latijn, niet onzijdig maar mannelijk meervoud
11tegenoverhen (dieonsversmaden)''
D.,,Endea1sghi1hem daerofverwondetdeendehiseide... (p.84).
De toevoegingvan hilijktmeoverbodig,indien verwonderdeonpersoonlijk (+ datief)isgebruikt.
E. ,,Inder columpne,daer hi aen ghebonden was,staen noch lyteken

sijnsbloetsso alsdiehystorien begripen''(p.170).
De Bruin vertaalt bevinden zich sporen... naar de geschiedenis
m eldt.,,a1Sm en lesetinder hystorien... M oeten we hierniet konkreterdenken aan PetrusCom estor de ,,meesterinderhistorien ''
zoalsonze auteur(p.85)enookDircvan Del
f(I1,40)hem noemen,

en zijn Hùtonà Scolastica?Cfr.p.173 ,,alsmen lesetinderhystorien...

Terwijlvan vele zijden terechtde1ofgezongen wordtvan Gysselings Corpus
krijgthetindrukwekkende CorpusSacrae ScnhturaeN&cr/Jr#2J:MediiA:,/'
mijnsinziensnietde aandachtdiehetverdient.Ditlevenswerk,datProf.de
Bruin - praktisch alleen Steunend op eigen kracht- Sinds 1970 laatverschijnen,behoortongetwijfeld nu altotde heelgroteNeerlandistische prestaties
van onze eeuw .

R.LIEVENS

HARTMUT KOKOW ,Reynhe W ZSJ.W ilhelm Fink Verlag Miinchen 1981

(Uni-Taschenbucher 1031).130 blz.DM 16,80.
De bedoeling van ditkleine boek is,bijl
ezersdiemetdeMiddelnederduitse
literaire taalminder ofnietvertrouwd zijn ofwelnietoverdetekstvan hetin
die taal gedrukte gedichtvan 1498 zelf beschikken,a1s ,,Hinfûhrung...,die

dasganzeW etk (Verstext,Glosse,lllustrationen)erstwiederadâquaterRezeption zugànglich macht''(p.8)tefungeren.Deprestatievan deauteurmoet
dustegen de achtergrond van een zeerbescheiden am bitie beoordeeld worden.

Hetiseenanderevraag,ofdeingezettemiddelen (eentekstparafrasevanbijna
30 bladzijden en enigecommentaardaarrond)demeestgeschiktezijn om het
gesteldedoeltebereiken.Ik ben geneigd,dievraag negatiefte beantwoorden

een studentdie moeilijkheden heeftmetde mnd.tekst,kan m.i.a1seerste
kennismaking nog altijd beterdeReclam-vertaling metnawoord van KarlLangosch lezen die biedt de volledige verstekst met de m eeste illustraties en

bovendien ook voldoendeglossetekstom een ideetekrijgenvan deinhoud en
2j8

de kwaliteit van het proza van de Nederduitser.Bi
jKokottbeperktdetekstkennism aking zich toteen aantal1oSSe citaten m ethun vertaling in hetNhd.;
verderkomen erin zijnwerkslechts3van dej3 illustraties voor.
Maarbeoordelen we Kokottsboek op zijn eigen m erites.Het bevat buiten

eenvoorbeginnersgoed bruikbareberedeneerdebibliografievijfhoofdstukken,
waarvan heteerste a1Sinleiding (meteen voorgeschiedenisin vogelvluchtvan
Reynke)enhetvijfdealSaanhangsel(meteennogvluchtigeroverzichtvande
nageschiedenis)fungeert.Hettweede hoofdstuk draagtde titel Exemplarische Textanalyse

Hierin worden de eerste 4j6 verzen parafraserend en com -

mentariërend besproken;daarbijwordtkortingegaan op antropomorfiserende
trekken,op hoofseenjuridischeaspecten,op hetparodiërendekaraktervan de
teksten op de tectonische functie van het onderzochte stuk.Paralleldaarm ee

worden deprozacommentarenen deillustratiesbijdituittrekselbesproken.ln
zijn behandeling van de commentaren komtKokotttothetjuiste besluit
11Die Fuchsgeschichte istselten mehr a1s derHintergrund fiirfast beliebige,

immerabermoralisierende Bemerkungen''(p.37).De behandeling van de
illustratiesisbanaalen komtnauwelijksverderdan een beschrijvingvan water
op deprentjesstaat.Hetisduidelijk,datdecitaten bijdetekstcommentarenin
dithoofdstuk slechtsexemplarischefunctie hebben;ofde gedane uitspraken in

hun algemeenheidhoudbaarzijn,kanslechtsdooreensystematischeconfrontatiemetdetekstgeverifieerdworden.Nu zijn dieuitspraken allesbehalvediepzinnig,maarzelijkenmijin deregelwe1juist.
Hetderdehoofdstuk heet ,,ZurGesamtinterpretation desEpos'' Hetbevat
een zeerlange samenvatting van de inhoud van de versteksten een comm en-

taardaarbij:,,Fuchsfigurund Handlungsstruktura1sAusdruck feudaladliger
Aporie'' Defunctievan de term Aporieismijnietduidelijk geworden;we1
kan gezegd worden,datde auteurtrachthetidee te ontwikkelen,dat ,,Reynke
zeigt,wie die Tiersozietât(!)sich selbsta1segoistische,im Grunde zutiefst

rechtlose und allein machtpolitisch bestimmte Gesellschaft demaskiert''(p.
79)en dat dittegen de achtergrond van de menselijke maatschappijwordt
gezien,waarbijhetgaatom de ,,Aufstieg eineskleinen Adligen'',,in einer
feudaladligen Gesellschaft''(p.81).Nietzoverrassenddusen evenminscherp
analyserend,maarin de detailsmeestalwe1juist.
Hetvierdehoofdstuk,,,StxdtischerKulturpragmatismus'' houdtzich bezig
met de glosse in zijn geheelen m et wat de ,1Rezeptionszusamm enhang''
wordt genoemd : een niet heel voorzichtige schets van sociaaleconomische
samenhangen te Liibeck rond 1j00,steunend op nogallosse gegevensuitde
secundaire literatuur;hierin wordt het mnd.gedicht op grond van de in de
glosse uitgesproken intenties geplaatst, en we1 a1s een produkt van Franciscaanse volksm issie,heelconcreetuithetCatharinaklooster.Dezespeculatie was

in een inleidend werkjevan deze aard beternietopgenomen.Deglosse zelf
wordtonderformeelen inhoudelijk opzichtvoorafin grote trekken geanalyseerd.W atde paragraafoverde illustratiestussen de bespreking van de glosse

en de behandeling van de ,,Rezeptionszusammenhang''komt doen,ismij
2j9

nietduidelijk.Hijbevatslechtswatalgem een bekende gegevensoverinhoud
enherkomstvan deprenten,waarbijdebewering,datdeze ,,ein Bindeglied...
zwischen dem Textdes Eposund derlntention desBearbeiters''zouden zijn
(p.10j),voorzoverdeze metinhoud gevuld zou kunnen worden, nergens
hard wordt gemaakt.
lk kan de lectuut van ditwerk a1s inleidende kennismaking methetm nd.

dichtwerkop zichzelfnietaanbevelen.Hetkan ten hoogsteeen hulp zijn a1s
parallellelectuurnaasteen versievan de tekstzelf(een vertaling ofbeternog
het- vooreen Nederlandstaligenietzo moeilijke- origineel).Men moet
zich dan we1klaar voor ogen houden,dat hetvoor zoverhetom de verstekst
gaat,nietinleidtin dedenkwereld en demaatschappi
jvisievan deNederduitse
bewerker,wanterisgeen Poging gedaan om dievan dievan zijn Nederlandse

voorgangerts) te scheiden (Die voorgangerts) noemt Kokott meestal ,,f1:misch'';moeten wijde Nedetduitserdan in hetvervolg een Holsteinergaan
noem cn ?).W atde gl
osse en decultuurhistorischeachtergrond betreft,isdat
tOt OP zekere hoogte we1gebeurd,m aarhier dient er voorgewaarschuwd te
worden,datde auteurnietzeervoorzichtig extrapolatiesuitde secundairelite-

ratuurtoteigen Stellingen maakt.De commentaren bijdeillustratieszijn uitgesprokenzwak,maarhierheefthijwe1depech gehad,dathijgeen gebruik
meerheeftkunnen maken van een boek dateen Paarmaanden voorhetzijne
verscheen :hetdoorT.Sodmann en mijuitgegeven Reynaert- Reynard Reynke.Studien zu einem mittelalterlichen Tierepos(Köln - W ien 1980).
J.GOOSSENS

Van Arjèesten een proper2>c. Temperamentvolle pr/,rJJc>J/ tussen
hof en â'zzzd/.Tekstuitgaveen interpretatiedoorProf.dr.H.A KEMAN.
Alfa,Nijmegen,1981(Teksten Tijd 3).ISBN 90 70407116.108blz.
Prijs:NFI.16,j0.
Bijnatienjaarnadateenwerkgroep van Groningseneerlandicizich intensheeft
beziggehouden metVan#&r/:'J?,r,misschienhetmeestraadselachtige,maar
tegelijkhetmeestfascinerendegedichtuitdemiddelnederlandseletterkunde1,
heeftH.W .
J.Vekemaneendeeltjevandereeks,,TekstenTijd''eraangewijd.
Laatik aldadelijk zeggen,datik zelden een zo boeiend en charmantboekje
heb gelezen.
Vekemans studie valt uiteen in twee,duidel
ijk te onderscheiden delen :
1.een kritische tekstuitgave m et de nodige aantekeningen,2. een poging tot
interpretatie van hetgedicht.Hetpastderhalve,datin dezerecensie aan beide
aspecten van zijn werkenigeaandachtwordtbesteed.
Vekemanskritische tekststeuntvooreen grootgedeelte op hetm ateriaaldat
de Groningsewerkgroep heeftverzam eld,alisS.behoudsgezindergeweestdan

1Van #drfeesten eenproper2'
rc,uitgegeven dooreenwerkgroep vanGroningseneerlandici,
NederlandslnstituutderRijksuniversiteit,Groningen 1972(voortaan afgekorta1sZJX .
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genoemdewerkgroep en tegelijk progressievetdan EelcoVerwijs,op Ph.Blommaertnade eerste uitgeverervanz.ln hetbijzonderheeftVekeman zich meer
latenleiden doordetekstvan handschriftB,Brussel,KoninklijkeBibliotheek
1j.j89-1j.623,hetz.g.handschriftvan Hulthem ,hetenigewaarin hetgedicht

in zijn geheelisovergeleverd.Ditisbelangrijk,omdathiermeewordtteruggegrepen naar een solieder basisvoor hetuitgeven van oudere teksten.W aarde
Groningse werkgroep ervooralom bekommerd waseen tekstaan te bieden die
totlezen noodt,overwegende dathetom een werk gaatdatvan literairbelang
m ag worden geacht,en daarom zelfsin hetspoorvan Bédier ,,estetische over-

wegingen a1s ritme,verslengte,afwisselend woordgebruik een woordje mee
(heeft)laten spreken''(Vdf70),isVekeman terzake veelterughoudender
gCWCCSt.Ik geloof,dathijdaarmeeeen verstandige beslissing heeftgenomen.
Menig editeurweetuitervaring hoe voorzichtig m en mOCtzijnm etingrtpen in
een mnl.tekst,ookallijken dieopheteerstegezichtvverbeteringen''tezijn.
Aandachtige lectuurvan de kritische tekst,zoalsdie in Vdfisafgedrukt,heeft

mijnietaltijdovertuigddatermee,,eenstapinderichtingvandeautograaf''
(Vdf73)isgezet.lsdewerkgroep erniettezeervan uitgegaan datdeauteur
van Van #:r#esten een begenadigd dichterzou zijn geweest,diezelden of
nooiteen steekjelietvallen?lkhebVdfnauwkeurigmetdeeditie-vekeman
vergeleken en ben van mening datik hetvrijwelsteedseenskan zijn metde
varianten en emendaties die S. heeft gehonoreerd, c.q. afgewezen. Slechts
enkele keren heb ik de behoefte gtvoeld een vraagteken te plaatsen.Zo vraag

ik mijaf,of vs.70 de emendatie Groningen ghedwoghen (naar H ;uit B
geten)niethad dienen opgenomen teworden op grond van demiddeleeuwse
gewoonte de handen te wassen na heteten,een hygiënische,maarook noodzakelijkemaatregel.Bijvs.172hadermisschienkunnen 0P gewezen worden,dat
delezingvan B moghen (naastconnen uitH en S)toch welverdedigbaar is,

zoals in Vdf t.a.p.isvermeld.W aarom Vekem an vs.208 vroetscgp kiest,de

lezing van S,ismijnietduidelijk,aangezien B en H hiervn'
enscap hebben.
Voortsishetonmogelijkom preciesuittemaken ofvs.398devoorkeurmoet
gegeven worden aan H vleuwen ofG smeken;S.houdthetbijvleuwen en
volgthierin Verwijs.Vs.638zou ik,om paleografischeredenen,emenderen a1s
,,e
ssionverscelelùt'' de variantuitH,die doorverlezing in B gemakkelijk
tot onlerscelelùt kan geworden zijn.Tweemaalheeft Vekeman het teksthandschriftstilzwijgendverbeterd,zondereen bronvoorzijn emendatiesaan te
geven vs.212intherte (B inttherte;cfr.evenwelvs.206)en vs.j76altoes
(B altoet,'n gewoneverschrijving).
ln de annotatie van detekstisS.uitvoerigerdan de Groningsewerkgr6ep,al

heefthijzich meerdan eensdoordeopvattingen ervan laten inspireren,hetgeen hijin deinleiding totzijn uitgaveruiterlijk toegeeft.Overhetalgemeen
2DeuitgavevanPh.BlommaertvindtmeninzijnTheophtlus,.
g:X'
t7
â/derXIZ:eeuw,gevolgd
doornegenJA/#dr:geà'
chtenutt#:middeleeuwen,Gent18j8,pp.44-5j;dievanEelcoVerwijsin
Van vrouwen :r#:van minne,#/'
##:/r:#,r/> JJc>egedtà ten J//'
rde 14een 15eeeuw,Groningen
1871,pp.1-33.

kan men zeggen datzijn woordverklaringenvoldoendezijn en adequaat.Op
hetgevaarafdatikvanvitterijwordtbeschuldigd,durfiktochenkeleaanvullingen enwijzigingenvoorstellen.lkplaatszehierop een rijtje:
17vele:lang;19 dat:totdat;

33.,Zijgafmijbewijzenvanhaarwelwillendheid,goedgezindheid'';
jlbequam wl'weI:bevielmij,wasmijwelgevallig;
69op .
gâ:ler:hierbijhad ermisschien kunnenop gewezenworden,datde
tafelsnademaaltijd gewoonlijk werden weggebracht(cfr.MnlW db.j,
1691);
94 harentare:hieren daar,over
al(dedoorS.voorgesteldevertaling pastbij
geenvan debewijsplaatsen,aangehaald MnlW db.3,1jje.v.);
102,,lkzounietwetenwatjetevertellenenopwelkemanier(ikdatzoumoetendoen)'';110Joer:terwillevan;138subtll:scherpzinnig,schrander;
146aIsicghevroede zoalsikhetzie,op mijn manier;
1j2,,dan deeenwordingvan tweeharten''(cfr.vs.1jj);
174 ,,Men zegtdatdaarliefdeis,maardatisnietwaar'';199teblouwen met

verdrietvervuld(devertalingvan Vekemanlijktmijtesterk);

204 ,,hetkosttehem veelmoeite,veelinspanning'';

214doen>dâi'
rz;dr:doenbegrijpen,lereninzien;223sieren:zuiveren(?),zie
de aantekening Vdft.a.p.;

370,,A1sminnaarsliefde hebben getoond en wederliefde gevonden''(cfr.
MnlW db.3,117);397,,wiezich schuldigacht'';
427-8,,Enzijpakkenhetnieuweaanenlatenhetoudevaren,hoewelhetbeter
is'';
491hinnen :herkennen;j23 ,,dieerernstig om verzoekt'''j41sonderydrzzzl
den :zonderschroom ;
jjj-6 ,,Terwillevan hem kan men nietsvergeefsdoen,waterook gebeure'';
630 deert:schort,mankeert;712 ,,a1sze trouw beminnen'';

744,,diezeldentevinden is''(devertalingvanVekeman iswelheelvfij,ik
geefdevoorkeuraan deparafrasevan Vdf);
748noest:deert(van hetverb.intr.nosen).

Men kan natuurlijkvanm ening verschillen overhetgeen wel,ofnietmoetwor-

den verklaard.lk ben metopzet nogalomstandig geweest,om datik verm oed
datVekemansboekje ook za1gelezen worden door belangstellenden,die m et

hetmnl.nietzo zijn vertrouwd.

Hoofdbrok ervan vormt alleszins de interpretatie van hetgedicht a1s exponentvan de vriendschapsm aterie in de m iddeleeuwse literatuur.lngaande op

een suggestie van W .P.Gerritsens,waarvolgensde geschiedschrijving van de
nederlandse letterkunde van de m iddeleeuwen volgens stofcomplexen in & n
verband zou dienen teworden behandeld,kwam S.totde ontdekking dat Van

#:rfeesten weliswaarin menigopzichtovereenkomsten vertoontmetBeatrijs
van Nazareths Seven manieren van minnen,maar zich daarvan onderscheidt

omdathetthemaeigenlijknietde,,minne''is,maarde,,vrientscap''Aldus
kwam hijop hetideeom zich ernstig in hetwerkje tegaan verdiepen en een
poging te wagen om de boodschap te achterhalen die hetbehelst.Vanzelfsprekend ishijnietde eerste geweestdie zich daarm ee heeft beziggehouden,al
heefthet lang geduurd eerhet zoverkwam .Pas in 1939 verscheen hetm erk5Inzijn bijdrageGeschiedverhaalofschetskaart,N Tg.68(1979),pp.89-109.
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Rohrecht #: Duyvel,uitgegeven en van comm entaarvoorzien door ROB
RESOORT.Dick Coutinho, Muiderberg 1980, 1jl blz. Geïll. ISBN 90

6283 j49 X.Prijs:f 19,j0.

Een hertog van Normandië en een Bourgondische prinseszijn getrouwd om
kinderen tekrijgen.Zeventien jaarlang wildatnietlukken,maardan bidtde
hertog datChristushem een kind zou laten verwekken datin Zijn dienstzou
staan.De hertogin echter,doorzoveelvertrouwen op een zo lang alm achteloos
ofonverschillig gebleken God geërgerd,beveelthaareventuele kind in dehan-

denvandeduivel.Zijwordtbevruchten bevalttien maanden latermetgeweldigepijnvan eenzoon dieRobrechtwordtgedoopt.A1gauw ontpoptRobrecht
zich toteen ware kwelgeestvoorvoedsters,kameraadjesen meester,zodatde
a
er
eontr
he
merde
ijg
na
,,
Ro
bsre
ieerduv
gnd
ewo
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ninede
nrt
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enamish
ij
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rc
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ot
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enel gCVCn.Volwassen
bendeleider de schrik

vanNormandië.Alstoppuntvanzinloosgeweld slaathijineen boszeven kluizenaarsdood.De schrik die zijn verschijning alom teweegbrengtdoethem
uiteindelijk zijn eigen boosheid beseffen en brengthem totinkeer.Van zijn
moederverneemthijdeoorzaakvanzijn kwadeaard,verloochentdaaropfor-,
meelde duivelen trektberouwvolnaarRomeom erbijdepauste biechten.
VoorzijnpenitentiewordtRobrechtnaareen kluizenaarverwezen diehem van
Godswegebeveeltzich a1seen zottegedragen,niettespreken en zich alleen te

voeden metwathijde honden afhandig kan maken.Zo leeft,eeten slaapt
Robrechtzeven jaarlangmeteen hond in hetkeizerlijk paleisteRome.waar
hij het hof ook als zot met ,,practical jokes'' amuseert.W anneer Rome
omwille van 's keizers dochter door de Saracenen wordt bedreigd, weet
Robrechthen totdriemaaltoe te verslaan :een engelhad hem daartoeeen harnas en een wit paard ter beschikking gesteld.W anneer de onbekende ridder

methetwittepaard Robrechtblijkttezijn,zijn penitentieafgelopen isen hij
in 't vervolg niet meer ,,die duvel'' maar ,,die man Gods'' zal worden

genoemd,trouwthijdedochtervan dekeizer,neemtwraakop een verraderlijkehofmeieren keertnaarNormandiëterug.
Ditis,kortsamengevat,dehistorie van Robrechtde Duyvelzoalsdieverteld

wordtin deNederlandseprozaroman diein 1j16teAntwerpen bijMichielvan
Hoochstraten verscheen en waarvan de tekstnu voorheteerstdoorRob Resoort
s uitgegeven. Met achttien illustraties, een
m et inleiding en com m entaar i
@
gecom mentarl
eerdeliteratuuropgave en een index isResoortseditie een leuk en

handigboekjegeworden,hettweedein dereeks,,PopulaireLiteratuur''(nr.1
wasde tekstvan ,,De blauwe schuit'',uitgegeven doorHerman Pleij).Het
was nog handiger geweest wanneer in de tekstverklaring onler de tekst ook
system atisch naarde Aantekeningen na de tekstwasverwezen :datgebeurtnu

alleen bijr.7,8,5j2en 814.In deliteratuuropgavebleven Resoortseigen bijdragen onvermeld :het artikel ,,Lering of vermaak ? Robrecht de duyvela1s

prozaroman''inSpehtator7(1977-8),pp.j49-j61endeietsgewijzigdeversie
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vandezetekstin deHandelingenwJ>/hetr#/en derttisteNederlandsF//o/oencongres 1979,pp. 12j-131.W e signaleren ze hieromdatze onsietsmeer
overdepost-incunabelvertellen.Om streeks 19j0 wasdeoudsteRobrecht-editie

dieL.Debaenekon raadplegen eendrukvan ca.1780(DeX:J:r/J/JJ: Volhs>o:â:r,Antw.1?j1,p.231).Nu kon ResoortduSbeschikken overdeeditie
vanVanHoochstratenuit1j16,maarwemoetenhetinzijnuitgaveStellenmet
de mededeling dat dit enig bekende exemplaar ,,pas onlangs''is ,,opgedo-

ken''en zich in de universiteitsbibliotheek van Wroclaw (Polen) bevindt
ondersignatuur462044''(p.64,waarditlaatstewellichteen drukfoutis
voor460244 vgl.p.51).Overhethoeen waarom van ditopduikenvernemen
we niets.De genoemde artikelszijn ietsminder geheimzinnig :te W roclaw
m erkte mevr. Szandorowska op dat de Robrecht ni
etbijNijhoff-Kronenberg
wasvermeld en vanuitDen Haag brachtde heerVan Thienen van de K.B.de

medewerkersvan hetprojekt ,,Laatmiddeleeuwse volks-en triviaalliteratuur''
van de Universiteitvan Amsterdam op de hoogte.Veelmeerleren beide artikelsook niet over het boek.Alleen nog dat ,,de houtsneden'',,nagenoeg''

ontbreken (p.jj1 en 126).11Dehoutsneden''en ,1nagenoeg''?Bedoeld is
waarschijnlijkdatalleen de titelpagina gdllustreerd is een reproductievan de
titelbladhoutsnede iste zien op devoorpagina van Resoortseditieen op p.31;

voorderestzijn deillustratiesbijdetekstuitdeEngelsedrukvan ,,Robertthe
dyvell genomen.Van een oorspronkelijke bladnummering offoliëring isin
de moderne editie geen spoorteontdekken.Verderwordtde druk zondermeer

in 1j16gesitueerd en aan Michielvan Hoochstraten toegeschreven (p.2j) we
nenaen aan datdeze gegevensaan hetcolofon zijn ontleend,maarook hier
wordt ons nietsovernAeegedeeld.

Debelangrijkstekapittelsuitdeinleidingzijnhoofdstuk2en4.Hetlaatste
speurtnaar de ,,historische achtergronden ''van hetverhaal,heteerste behandelt ,,de verschillende versies van de 'Robrecht' De oudste versie is een

LatijnsexempelvanEtiennedeBourbon (eerstehelft13deeeuw ):nazijn boetedoening trouwt ,,Robertus''niet,zoalsin onze historie,maarwordt here-

miet.Hetverhaalisvooralin Frankrijkpopulairgeweesten ookdetweeoudste
Franse versies hebben hetoospronkelijk ascetische slot.Vanafde veertiende
eeuw echterlaatmen deheld in hethuwelijktreden meteen prinses.Debron
van onze Nederlandsehistorie isLa VieJ/
z tem '
bleRo>dr/le Xk>/',een prozaverhaaldatvanaf 1496 in druk werd verspreid.De Nederlandse versie zou op
haar beurt het voorbeeld van de Engelse druk van W ynkyn de W orde zijn

geweest.TheIyfofRobertthedevyllverscheenechteromstreeks1j00watdoet
veronderstellen dat er nOg minstens &n oudere Nederlandse druk heeft beStaan .

De hoofdstukken 1,j en 6 ,,interpreteren''hetverhaal.Op die interpretatievaltnogalwatafte dingen.Robrechtwordtaldirectin hetverkeerdegezelschap naastM asscheroen,Moenen en Theophilusgeplaatsten achtereenvolgens
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een duivelskind (nietin morele,maarfysisch-genetischczin),een duivel(p.
44)en ,,een doorde duivelbezetene''(p.4j)genoemd.Resoortleesthier
watniet en leestnietwatwe1in de tekstte vinden is.ln de historie lezen we
datde moedervan Robrechthaar kind ,,den duvelghegheven hadde doen si

hem ontfinc''(r.420-421,426-427;ookr.631-632).Datzijditkindnietvan
de duivelzelfontving,blijktduidelijk uitde geciteerdeconstructie(hoehad
zijhethem andersnogmoeten ,,geven'')dn uitde beschrijving van deomstandigheden bijRobrechtsconceptieinkap.4.Robrechtisgewoon hetkind
van dehertogen dehertogin.Daterbijen nadegeboortevreemde dingen
methem gebeuren isnatuurlijkhetgevolgvan deopdrachtvanzijn moeder,
m aar heeft met de conceptie zelfnietste maken.Resoortweet echtervan het
m iddeleeuwse incubusgeloof en dus zouden we ook hier we1 eens met een

bevruchting dooreen incubuste maken kunnen hebben (p.13),een veronderstelling die op p.lj zekerheid isgeworden.RobrechtheeftvolgensResoort

ookeenduivelsuiterlijk,hij,,konera1sduivelskinduiteraardnietbetoverend
mooiuitzien''(p.lj).DatRobrechtbetoverend mooiis,wordtin detekst
nergensbeweerd,maarook nietdathijerlelijk ofduivelsuitzou zien,integendeel:alvroeg w>shij ,,seervroem van lijve (r.14j;vgl.ook nog de
genoeglijkereactievan ,,dieheren''in r.141-143).Dehistorie maaktonsin
kap.7duidelijkhoeRobrechtvanwegezijn boosgedrag ,,Robertdieduivel
wordtgenoemd.Dathethierom een bijnaam gaat,hem doorkinderen gegeven,speeltin kapittelj.2.,,Robrechta1sduvel''(en in geheelResoortsinterpretatietrouwens)geenrol.Metdebijnaam ,,deduivel''lijktRobrechtmij
nog hetbest te vergelijken met de Gentse ridderGeraard van Gent (13de
eeuw ) die door zichzelf en zijn tijdgenoten ook Geraard de Duivelwerd
genoemd. Men vergelijke ook het ,,Chateau de Robert le diable bi
Moiineaux''(tegenoverp.7)methetGerard-Duivelssteen teGent...
ln kap.19worden de zware zonden van Robrechtopgesomd hijen zijn
gezellen hebben kerken beroofd en geplunderd,vrouwen verkracht,kooplui
bestolen en gedood en ,,clusenaers,nonnen,priesters,clercken endeveelander

lieden''vermoord en beroofd.Een gelijkaardigeopsommingvindtmen inkap.
25 bijzijn biechtaan deheremiet.W anneerRobrechtna zijn bekering naar
Rome trektom te biechten,merktResoortin deaantekeningen op (p.122):
11W eliswaar waren er zonden die slechts door de paus geabsolveerd konden
worden, m aaf omgang m et de duivel hoorde daar niet bij''* (
Nu1van
,,Om gang m etde duivel''isin de Robrechtgeen sprake,m aarwe1leesik in
Dirc van Delfs Ta#lvan J:r Kersten Ghelove: Ditsi
jn die sonden,daer
alleen die paeusof sijn peni
tenciaerofloostendeabsolvieft:alle die clercken
ghequetsethebben ofgeslagen;alle die kercken gebroken hebben ofgebarnt;
alle die gheen,diegheweltdoen den gheesteliken luden van oerden...ende
alle die gheen, die sonder die vrese Gods sondigen,die straten of pelgrim s
scenden of beproeven; die der kercken of hoor heilichdom stelen '', etc...

(W interstuc,cap.XXX :ed.L.M .Fr.Daniëls,O.P.,Antw./Nijmegen-utrecht
1937,d1.2,pp.196-197).Van hieruitbegrijptmenookwaarom derelatietus266

sen Robrechten degeestelijkheid in hetverhaalzoveelnadrukkrijgt:vgl.nog
kap.21.,,Een doorde duivelbezetene''wordtRobrechttenslotte in de inlei-

dinggenoemd (p.4j),maarpausnoch ,,penitenciaer''onderwerpenhem aan
een exorcism e.Hetdoorsturen van een biechteling van de pausnaareen here-

mietherinnertsterk aanJan ,Jr Beverley.Ook detevolbrengen penitentieis
in beideverhalen verwant.Vreemd dan ook datdeuitgeverhetvolksboek van

Jan van Beverley nergensnoemt,zelfsnietin zijn uitvoerigeaantekeningen
over ,,de herem iet''en de ,,prozaromanswaarin een heremieteen uitvoerige

rolspeelt (pp.124-129).
Naastde aard en oorsprong van Robrechtsnaam ,,de duivel''ontbreektin
Resoorts interpretatie hetgebed van de vaderwaarmeeook delatere bijnaam
van Robrecht, ,,die man Gods'' verbonden is.De hertog had tot Christus

gebeden dat hij een kind mocht verwekken bi denwelcken ghi gedient
moechtwerden''(r.92-93).Zijn vrouw echterwenste diteventuele kind al
directnaarde duivel.Eerst zag het er naaruitdat deze verwensing Robrecht

fataalzou worden,maarnazijn bekeringen boetedoeningwordthij,,dieman
Gods''genoemd (kap.36),ishijmetanderewoordeniemand ,,bidenwelcken God ,,gedient''kan worden.Zoalsook uitdetitel(Hierbeghintdie
historie van Robrechtdie duvel,die namaelsghemaect(1.ghenaemt)werdt
dieman Gods)blijkt,isdehelehistorieop detegenstellingdernamengebaseerd,een tegenstellingdiealbijdeconceptievanRobrechtgegevenwas.De
religieuzeboodschap vanditallesisnatuurlijkdatGod ennietdeduivelhet
laatstewoordheeft.Hetisduidelijk dathet,,man Gods''-motiefveelbeter
pastin deoudste Robrecht-verhalen waarin de held nazijn penitentie besluit
heremiette worden.Ten onrechte spreektResoortoverditheremietenleven a1s
over ,,een levenslange straf'' die niet meer paste in de latere, minder
strenge''eeuwen die vooral,,een goede aooop ''wilden zien.Hetherem ie-

tenbestaan isnaRobrechtspenitentiegeenstrafmaareenverdienstelijkengoed
werk en geldt dusö6k a1seen goede afloop (vgl.nog in ,,latere''eeuwen
Mariken van Nieumeghen die na haarpenitentie in hetklooster blijft).A1s
m en vanaf de veertiende eeuw Robrechtm et een prinses laat trouwen,isdat

een anderegoedeafloop,maardan een diewezenlijkafwijktvan deoorspronkelijke,geestelijke,bedoelingvan hetverhaal hetverhaalisin deveertiende
eeuw geseculariseerd.

Heelietsanderszijn de ,,trivialiseringen''diedoorResoortin de aantekeningen en de inleiding (pp. 60-61) zijn aangestipt.Deze hebben alleen
betrekking op de ridderstofin hetverhaal.Zie ik hetgoed,dan doettrivialisering zich vooralvoorwanneerde auteurvan deze ridderstofmindergoed op de

hoogteblijkttezijn dan dehedendaagselezerofhistoricus.Deaandachtgaat
ookhiervooraluitnaarwatnietin deteksttevinden is.Erisveelridderlijksin
de Robrechtgesnoeid,maar,,toch komen er...nog we1enkelevan dergelijke
trivialiseringen voor,vooralin passageswaar de tekstopvaltdooreen afwezig-

heid (vaak ten opzichte ook van hetFrans)van gegevens.Zelfswanneerwe
rekening houden metde mogelijkheid datereen oudereNederlandseeditie
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heeft bestaan,die op deze punten wel betere informatie kan hebben bevat,
dan nog moeten we vaststellen daterin datgevalsprake isvan een trivialise-

rendetendensvan deeditie-ljl6ten opzichtevanzijnNederlandsevoorgangCf ,Cn2.,Cn2....

Het gewichtige woord ,,trivialisering''brengtons tenslotte tothoofdstuk 3
waarin de Robrecht ,,a1sprozarom an ''wordt bekeken.ln dithoofdstuk isde

verwarring groot.Delaat-middeleeuwseliteratuur(in druk)wotdtverdeeld in
rederijkersliteratuur,volksliteratuuren triviaalliteratuur.Het aandeelvan de
rederijkersliteratuurisvolgensResoortzeerdoorde laterehistoricioverschat,
wantmen moetweten dater,,mddrtekoop ''was,,danrederijkerswerk''(p.
26).Vooralmetde ,,volksliteratuur''ishetwonderlijk gesteld ,,De echte
volksliteratuurvan delatemiddeleeuwenkunnen weeigenlijknietmeerbestuderen zijbestondslechtsmondeling,enzodrazijwerdvastgesteldinschriftof
drukhieldzijinfeiteoptebestaan''(p.27).Hetza1we1niemandverwonderen dateen literatuurdie zodra ze metpen ofinktwordtaangeraakt,ophoudt
te bestaan,vooraldoornegatievekwaliteiten gekenmerktwordt:,,grote anonimiteit,onachterhaalbaarheid van haarontstaan,en afwezigheid van de traditioneel bepaalde literaire vorm gevingsprincipes'' Afwezigheid van traditioneel
bepaalde literaire vormgevingsprincipes?Volksliteratuur is dusniet alleen een

literatuurdiebijoptekening ophoudttebestaan,maarook een literatuurdie
eigenlijk geen literatuuris.En inderdaad,eerstwanneerbijv.sagen,legenden
ofsptookjes(die,zoalsalgemeen bekend,gekenmerktworden doorafwezigheidvan traditioneelbepaaldeliterairevormgevingsprincipes!?)worden genoteerd,worden ze literair geïnfekteerd''(p.27).W ie nu isvoor de hier
bedoeldeinfektieverantwoordelijk?Resoortgeeftdaargeen antwoordop,maar
ik meen datwe ook hierweerrederijkersin hetvizierkunnen krijgen.
Een ,,tweedecategorieteksten naasthetrederijkerswerk''(p.28)heet,,triviaalliteratuur'' Hetgaat hier ona prozaromanswaarin de oudere ridderepiek

voorde druk en dus ,,aan een groter''of ,,een nieuw publiek''(p.28)is
aangepast.Over de auteursvan prozarom ansvernem en we niets,nog m inder

overhetfeitdatheelwatvan dezeromanstoch ookrederijkersverzen bevatten.
W elbeantwoordtResoortop pp.30-31de vraag ,,W ielazen nu dezetriviaalli-

teratuur,enwieluisterden ernaar?'' Hiernu blijkthetbeoogdepubliektoch
nietzo nieuw tezijn,want,zo lezen we,wcmoeten delezersvan triviaalliteratuur vooralzoeken ,,bijde adelen de rijke patriciërs(waarschijnlijk nietde
welgestelde burgers,want die zochten eerderaansl
uiting bijde rederijkerij),
die de ridderkultuurnog i
n hogematealsideaalvoorogen houden''(p.51).
En Resoort besluit:,,Deze laatmiddeleeuwse triviaalliteratuur mist dus zeker
de negatieve connotatie die dit begrip in onze dagen veelalheeft:slecht,en
voorde lagerc klassen.Tot die lagen zakken ze pasaftegen heteinde van de

16e,maarvooralin de 17een 18eeeuw ''(p.32).Nu,a1shetwoordtriviaalliteratuur alleen m aar verwarring sticht en anachronistische misverstanden
OPfOePt,dan lieverWeg efnAee.
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Tenslottenog dit:in deTekstlezem en r.94 segghende,211ghewaect,j29
M etdien en 713 keysers hof.ln de aantekeningen wordteen en ander typolo-

gisch uitdebijbelverklaard.Naarmijn smaakietsteveel(vgl.ûant.bijr.
1232overde40hoofdstukken,p.141),maarzelfhebikbijdegeboorteen de
uiteindelijkebestemming van Robrechta1s ,,man Gods''aan Samuelmoeten
denken (zie 1Samuel1).
DIRK COIGNEAU

J.DELANGE,#.C.HoopsRampueltiheden#:rVerhefhhgevan#:rhuyke
e ,#2à. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht. 's-

Gravenhage 1981.Prijs:Belg.Fr.625,-;f39,j0.
Het,,werxken derFlorentijnschedingen''van Hooft alduszijneigenkarakteristiek - heefttothet jongste Hooftjaarop een wetenschappelijke editie
moeten wachten.Nu ligtzevoorons,dank zijdegoede zorgen van dejonge
Leidse doctor. Uitgegeven naar de dnig bewaarde autograaf heeft ze een
am pele,vooralin historicisgedetailleerde annotatie gekregen,en isze voorzien

van een lnleiding van een 130 bladzijden.
Een korte uiteenzetting van doelvan de editie en opzetvan hetonderzoek

wordtgevolgd dooreen hoofdstuk overhandschriften drukken.Daarin krijgen
de lotgevallen van de geëditeerde autograaf- waarvan de rondgang langsde

vrienden via de mededelingen in de Bn'
efwùseling traceerbaarblijkt- de
meeste aandacht.Hoofdstuk lllgeeftin zijn beknoptheid een bewonderenswaardig helderoverzichtvan degeschiedenisvan (deMediciin)Florencevoor#

zover relevantvoorHooftstekst.,,lnhoud en Vorm '',het vierde hoofdstuk,
Pfesenteefteen beargumenteerd schem atisch overzichtvan R,aan de hand van
de 46 episodesop grond van een vi
jftalcriteriadoorDeL.onderscheiden,en

voerttotde conclusie datR gen kroniek mag heten.Ditbegrip,in alzijn
betrekkelijkevaagheid,impliceerttoch we1hethanteren vaneen strengchronologische volgorde der vermelde gebeurtenissen, en het aanduiden van een
sam enhang ertussen.De L.neigt er toe het geheeleerder een compilatie uit

verschillend geaarde bronnen tenoemen.Hetbelangrijkstehoofdstuk handelt
over ,,Feiten en Bronnen '';hetgeeftin een jo-talpagina'saan hoenaarbronnen kan worden,en hierin feite lsgezocht,geeftinform atie overde gevonden
'

bronnen,en perepisodeverslag (achteraf)van hetonderzoek.Hoofdstuk Vl
handeltover ,,Hooftskeuze'';hetgeeftdestandpuntbepaling van De L.,t.o.
metname de historicusGroenveld,m etbetrekking totHooftsbedoelingen m et
R.De lnleiding wordtafgerond meteen Besluiten een Verantwoording van de

transscriptie,hetboekmetdegebruikelijke Bibliografie en (hiereen tweetal)
Registerts).
Ditoverzichtmaaktduidelijk dathetzwaartepuntvan destudieligtin het
bronnenonderzoek.Vö6r De L.wasnog maar& n keer

doorApeldoorn in

Ntg 32 (1938)- overdeherkomstvan (ietsvan)destofvan R.geschreven.
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Op basisvan gegevensin detekst,vanhistorische(ofdaarvooraangeziene)feitcn erin, door historiciin de moderne tijd behandeld,van aanwi
jzingen in
Hoofts correspondentie, en van de genoem de studie van Apeldoorn, en de
bekende van Breen, Cornelissen en Van Tricht,is De L.erin geslaagd met

zekerheid een zestalltaliaanse en tweeFranse schriftelijke bronnen (waarvan
twee in handschrift)a1sdoorHooftgebruikt,aan tewijzen.Hijspreektvan
gebonden en vrije regels,en kan op grond daarvan episoden aanduiden als
zodanig, of met een com binatie van beide begrippen. Gebonden betekent
hier qua herkomstterug te vi
nden in een duidelijk aanwijsbarebron;vrij
alle overige regels.De laatste moeten vooralsnog beschouwd worden a1s ont-

staan uitop ânderewijzegewonnen informatie:viaalgemene,nietaanwijsbare
lectuur,of langs mondelinge weg dan weldoor eigen aanschouwing.Tot de
gebonden episoden rekentDe L.nr.16 waarin sprake isvan de énige Neder-

landse pausuitdegeschiedenis,,,Adriaen Floriszoon van Ujtrecht''.Van die
regels566-j97blijkthetmerendeel(n1.j69-j94),,nauwelijkstotGuicciardini
terug te voeren''(pag.87) en ,,is het niet duidelijk uit welke bron hij
(Hooft1(ze)heeftgeput''(179).W aarom hetgeheeldan gebonden moet
heten(zietabeloppag.100)ismijnietduidelijk,alishetgeheel,,voornamelijkgebaseerd op Guicciardini'sStonà #'
f/J/,k''(pag.179).Maardâârom gaat
hetmijhiernietzozeer.Eerderom eenmogelijkebron,naderteonderzoeken,
tenoemen.Aan AdrianusV1isin 19j9 eenherdenkingstentoonstelling gewijd
in Utrecht,resp.Leuven.In decataloguservan(tevens,,Gedenkboek'')wordt
in Prof.R.R.Post's ,,Biografische schets''op pag.40 hetopschriftvan 'spausen eerste(verdwenen)graftombeindeoudeSt.-pieterskerkweergegeven dat
is,afgezien van de komma na imperaretidentiek m etwatHooftin r.j91-j95

geeft.Postwijstzijn bronnietaan.Hijza1hetwe1uit(een?der)oudebiografieën hebben gehaald,waarvan op pag.279 enkele genoemd worden.Uitdie

van Giovio (in hetNed.Hist.lnst.teRomeaanwezig)wordtop pag.210 de
epitaafgeciteerd diewijktvan Hooft'stekstafin deplaatsingvan duxit(n1.
névita,en van quam gescheiden dooreen komma)en in devorm imperaket
(wrschlijk weleen drukfout).Hooftkan deze biografie,in (latijnse)ed.pr.
daterend van 1j48,in de italiaanse versie van ljjj,gekend hebben; of de

latijnsevanG.Morinck,in 1j36teLeuvenverschenen,ena1sbezitvandeLeuvenseUB t.a.P.aangegeven.Juistomdathiervan eeninl
assing,doorHooftzelf
gem eld,sprake is,ligthetgcbruik van cen gedrukte bron meervoorde hand

dan vaneen bijv.eigen aantekeningofvan kennisopgedaantijdensHooftsverblijfteRome,toen deoudeSt.pieternogwe1bestond,maarAdrianus'stoffelijke resten alsinds1533in de Sta.Maria dell'Anima rustten.
Hethoofdstuk datmijminderovertuigd heeftisdatwaarin DeL.dedegen
kruistmetGroenveld.HijbetoogtdatHooftniet- a1sdeLeidsehistoricuswi1
-

een didactisch (staatkundig)doelnastreefdemetR,ditboek gen lessen

presenteertnoch een spiegelvoorvorsten en regenten.Lessen immersworden,

aldusDeL.,ernietexplicieta1szodanig in aangekondigd (pag.113),maar
kunnen eroverigenswèluitworden getrokken (pag.114);en deze zijn ook
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heeldikwijlsvan zedenkundige aard.De adstructie hiérvan : ,,dat lering ook
op een andere wi
jzekan worden gepresenteerd''(dan,tèch !in de R ?),in
paragraaf3,lijktmenietergto/â:point.Daaraanhoeftmentochniettetwijfelen? Maar mij dunkt dat voorbeelden ontleend aan toneelstukken,een
consolatie-gedicht(en zijn motto's),een Berecht,nietergbewijskrachtigzijn
methetoogop een geschiedhundti werh.En ditlaatsteblijftR,ook in de
ogen van De L.Juist hierom mist men een exposé over de toenmalige
verwachtingen/eisen van en voor historiografisch werk,a1s bijvoorbeeld verwoordinVossius'ArJhtiton'
ca(1623).(SummierdaaroverGroenveldinHoop
aIs htitonbus,W eesp 1981

datDe L.nog nietza1hebben kunnen raadple-

gen voorzijn tekst).En men verbaastzich eroverdatDeL.hethoofdstuk afsluitmeteen citaatuitRomein,overHooftsgeschiedschrijving in hetalgemeen,waarin hijdiekarakteriseertals,,leermeesteresin wereld-en levenswijsheid

dan welniet éxclusief voorvorsten en regenten,maar voor de lezers,

waartoe toch ook zijgerekend zullen mogen worden.
lne1kgevalheeftDeL.duidelijkaangetoondhoeHooftzichnauw aansluitend,,,bindend''aanhistoriografischebronnenwaaren zovera1shijmaarkon,
metRgeschiedschrijvingleverde,ennietSlechtseenoefeningopstilistischgebied
en op datvan hetnovellistischevertellen ten behoevevan hetwerk aan deNed.

Htit.a1sOverdiepin GLN IV poneerde.Waarhijopanderedangedrukteen
geschreven bronnen lijkttesteunen,druktHooftzijn stempelvan novellistisch
prozaïstop zijn geschrift.Naarmijn smaaklegtDeL.eentezwaaraccentopde
tegenstelling:historiograafversus denkeren schrijver.De autonomie van de
auteurHooftbestaatervooralindathij1osvandepolitiekeactualiteitvandedertigerjaren zijnR schrijft'ennietofnauwelijks,naarmijn mening,in hetafwijkenvandechronologie.Datafwijkenisopenkeleplaatsenaanwijsbaar,maarten
(grootsten)delewaarschijnlijk gevolg van Hooftsonwetendheid m .b.t.de preciese datum van hetverteldegebeuren.De op pag.108 besproken episode 44,

bijvoorbeeld,ontlokt De L. de formulering Hooft wekt ten onrechte de
indruk''datdiechronologisch 66kvolgdeop hetin episode43verhaalde;juist
omdatwaarschijnlijkhiersprakeisvandeweergavevan anderedan ,,papieren''
inform atie,ishetnietuitgesloten datHooftdedatering nietnauwkeurigwist,en

verdientDeL.'sformuleringdenuancerendetoevoeging waarschijnlijkonbewust''Hetlijkteropdatjuistdieaandachtvoordeautonomeschrijvertegenover
dehistoriograaf,volgensmijderhalveniethelemaalgelukkig,deslotzin vanhet
Besluitvan destudiegekleurd heeft,waarR genoemdwordt,,dezeFlorentijnse
vertelling'' met ,,een bijzondere plaats in het geheel van Hoofts
ontwikkeling'',waarbijditlaatstebegtiponbepaaldblijft.
ln de annotatie van de tekst heeft men zelden behoefte aan m eer of iets
andersdan erin overvloed gegeven wordt.Van die zelden gevallen geefik hier
de volgende :
r.10weldtih :zou hiergeen sprakekunnen zijn van een betekenisa1s ,,goedgezind''(vgl.weeldich,o:/#,'
c>,mnl.),in contrastmetwrevel
in r.11?
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46zachtganger:in verband m etde contekstuitMachiavelli,diedaarspreekt

vanVeri'spogingenzijnmedestandcrsteoverredendoorte
sprekcn erover ,,dat menselijkheid meer dan hoogmoed,
gebeden meerdan bedreigingen (de Signori zouden kunnen bewegen)''valthiermogelijk eerder te denken aan
zachtmoedige
270 verwaeten

nauwkeuriger (zie bijv.MNL.HwB.s.v.,le bet.en vgl.
Machiavelliterplaatsediescomunicato gebruikt) geëxcommuniceerd.Ditnoodzaakte (normaalgesproken,d.i.kerkrechtelijk)totherbegraven in ongewijdeaarde.
r.489-490annotatievolledig-en duidelijkheidshalveaantevullen,néAdriatischeZee,met ,,vandaarnaarDubrovnik (= Ragusadestijds)''
r.1088viellicht:blijkens WNT s.v.veellicht,een typisch Hooftiaanse vorm
van ditwoord (metbetekenis.vermoedelijk),en a1szodanig
aan te wjJ
*zen.
Omvang en teneurvan deze bespreki
ngmaken hopelijkvrijweloverbodigde
uitspraak waarmee ik t6ch wi1 eindigen m et De L.'s werk hebben we een
gedegen editiein handen,en een studiewaarvan dehoofdmoot:opzet,uitwerking en resultaat van het bronnenonderzoek,uitermate instructieve literatuur

voor(literatuur-lhistoricimoetheten.
P.E.L.VERKUYL.

Ontmoetthg metlan Swammerdam.lngeleid en samengesteld doorPROF.
DR.G.A.LINDEBOOM (Ontmoetingen met mystici.3),Kampen,J.H.

Kok (1980);120 blz.;prijs:f 17,9j.
Ditcurieuze en goed verzorgde boekjebiedtalleteligieuzeverzen en een aanta1 gebeden in proza die de wereldbefaamde artsen natuuronderzoekerJan
Swammetdam (1637-1680)in zijn werk overdehaften ofdeeendagsvliegen
heeftuitgegeven (Ephemen'vita,Amsterdam 167j).Enkelejaren tevoren was
de diepgelovige en ingekeerdegeleerde in een geestelijke crisisgeraakt:zijn
wetenschappelijke waarnemingen ging hijalseen belemmering ervaren voor
zijn religieuze gemoedsrust en de verwerving van zijn zieleheil.Deze crisis
dreef de vrom e entemoloog a1s een weerloos insekt in de webben van de
beruchteAntoinetteBourignon (SpL,18(1976)283-87),deti
rannieke ,,Moederdergelovigen''die in hettoenmalige Amsterdam m eerdan één slachtoffer

heeftgemaakt.HetpleitvoorSwammerdamsreligieuzegezondheid dathijhet
slechts acht en een halve m aand in de comm uniteit van ,,la lumière du

monde''heeftuitgehouden enalin 1676naarzijnwoningen zijn wetenschap
isteruggekeerd.

De uitgavevan deze Ontmoeting isvooralom drieredencn belangrijk.Zij
illustreertop een bijzonderconcretewijzedemachtvan hetradikale spiritualism e in de laatste decennia van de 17e eeuw :vroom heid wasvoordeze bewe-

ging een absolute tegenpoolvan wetenschap en kunst. Getuige o.m.Jan

Luyken en AnnaMaria Schuurman.HetheeftSwamm erdam veelmoeitegekost
zijn hartaftetrekken van devruchtdeeserverboode boom derwetenschapling,die precies in een
PCn De werkelijke dimensies van deze tegenstel

wetenschappelijken artistiekhoogstaandemaatschappijalsdievan detoenmalige Republiek zo vaak aan hetlicht treedt,moeten nog worden blootgelegd.
ln de tweede plaats belichten de religieuze verzen uit de Ephemen'f/,'
rJ de

reikwijdte van hetreligieus-emblematisch wereldbeeld.Het boek was in de
ogen van de met schuldgevoelensoverladen onderzoeker en diens leidsvrouw

slechts publiceerbaar a1s een stichtelijke spiegel ,,van 's menschen leven .
Vandaardetalrijketoevoegingendiemaken dat220van de422 bladzijden van
ditin nuce zuiverdescriptiefwetenschappelijkwerk,religieuszijn.Lindeboom
sprecktin ditverband van tweeslachtigheid,wat,gezien vanuitSwammerdams

gespletenheid,nietonjuistis.Maar loutere ,,verpakking''zijn deze talrijke
godsdienstige toepassingen niet.Ze bieden slechts een verhevigde uiting van
wat veel andere natuurbeschouwers,dichters en geleerden,in hun traktaten,
em bleem boeken en ,,invallende gedachten op voorvallende gelegenheden ''
hebben geformuleerd.Nietde vorm geving van het boek overde eendagsvlieg

lijktmedaarom een probleem,maarwelhetfeitdatzelfsdezeoplossing- de
wereld a1s een beeld van God of de wetenschap als ont-dekking van Gods
boodschap in de schepping Swam merdam op een gegeven momentuitein-

delijkreligieusnietkon bevredigen.Een tijdlang verzaaktehijimmersradikaal
aan de wetenschap.

Ten derde komtop een verrassende wijze ook in ditwerk totuiting hoe
belangrijk de Zuidnederlandse inbreng isgeweestin de mystieke ofmystiek
gekleurde literatuur van hetNoordnederlandse piëtism e en aanverwante stromingen.Een naam die men in deEphemen'vttaenkele malen tegenkomtisdie

van Pater Poirters.Een gedichtje van hem wordt er aangehaald,een ander
bewerkt(in deuitgavenr.10).ZeerPoirteriaanslijktmebovendien ,,Hetcieraet van een bekeert en waar christen''(nr. 16).Dat ook Swammerdam
onderschriften in dichtvorm schreefbijAntoon W iericx'CorIesu-seçie,typeert
hem nietalleen alseen onverwachte navolgervan de in het Zuiden zo P0Pu-

lairejezuïetenpater,maarbrengthem tevensweerin denabijheidvanJanLuyken en Christian Hohburg die zich doordezelfde reekshebben laten inspireren.
Op zichzelfisde poëzievan Swammerdam weinig interessant.Langdradig en

opgevuld metallerleivasteformulesen rijmstoppen,biedtzeweinigmeerdan
een opeenvolgingvan didaktischeparafrasen op bijbelseen andereteksten.Dat
het beste gedichtpreciesde bewerking isvan Poirters'AIs C'
câ hier>op:r sie,
zegt genoeg over de kwaliteit van de verzen literair zelfs niet eens haften !

Bovendien zietmennietinwatdezerijmen metmystiekin destriktezin hebben te maken.De formulering van een overweldigende religieuze ervaring za1
rnen er tevergeefszoeken.
Of de serie Ontmoetingcn metzzzyy//'
c/'m etditoverigens boeiende numm er

haar doelstellingen dient,valternstig te betwijfelen. ,,Dat de mystiek,die
m omenteelhoge ogen gooit,echtnietisvoorbehouden aan de oosterse religies
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en dat het westerse christendom op dit punt op een rijke...traditie kan
bogen''(omslagtekst)komen deoprechteversjesvan eentijdelijkwatoverzijn
toeren geraakte Swamm erdam allerminst aantonen.
K.PORTEMAN

De 5,>/,b/â?yv: universelleetârè
f/onkr:''(1686-1693).Een periodiek
alstrefpuntvan geletterd Europa.DoorH.BOTse.
a.Amsterdam (1981).
Studiesvan hetlnstituutvoorintellectuele betrekkingen tussen deW est-

europeselandenin dezeventiendeeeuw.No.7.Prijs:F1.67,60(export,
excl.BTW Hf6j,-).Besteladres:APA,Postbus122,3600 AC MAARSEN (Nederland).
ln deregelmatig verschijnende reekspublikatiesvan hetNijmeegse lnstituut
voorintellectuelebetrekkingen,wijdtditdeelzich aan depresentatie en ontsluitingvaneen derdriebefaamdegeleerdentijdschriften waarvanJeanLeclerc
(16j7-1756),,,secretarisvan de Republiek derLetteren''(pag.28 van het
boek.in debiogrm scheschets)initiatoren geruimetijd stimulansen voornaam ste redacteurisgeweest.Voorlezersvan Spiegel#:rLetteren,metname
de literatuurhistorisch gdnteresseerden en daarvan hen metspeciale belangstelling voordezeventiende en achttiende eeuw,iseen korteaankondiging van dit
boek zinvol,alis de nederlandstalige letterkunde niet een terrein waarop de
Franstaligerefugds-redacteuren zich m ethun referend-kritischearbeid begeven.

Kennismakingmetzulk eenwetenschappelijkperiodiek,weerspiegeling van de
ideeënwereld,kan juistvooreen tijdvan ,.crisedelaconscienceeuropednne''
deonontbeerlijke achtergrondkennisvoorde bestudering ook van de ,,belles
lettres''van het gastland der redacteuren,het vaderland van vele derlezers,

verrijken enverdiepen.Daartoelijktmeeen uitermategeschikteintroductiede
interessantebijdragevan Hillenaar,,Frankijken deFranseideeënwereld inde
BUH ''(pags.28j-544 meteen rijk notenapparaatwarin talloze uitgebreide
citaten).Deschrijverlaatzien hoe de boekbesprekingen - aanvankelijk qua
opzethistorisch,d.w.z.objectief-presenterend.referend van aard - in deloop
vandejarensubjectievergetintworden,enmetnamebijLeclercenzijneerste
91mede''-redacteurCornand delaCrose,blijkgaan gevenvaneen vooralin
hetreligieuze modernistische visie,hetopteren voormoraalb6ven metafysica.

lnteressantookiszijn schetsvan deantropologischevisie,,van''BUH,warin
herinnering en verbeelding terrein verliezen ten gunste van vrijheid en rede,
hetbegin van hetgeboorteprocesvan hetrationalism e.Dithoofdstuk,demon-

stratievan deaanwezigheid vande,,Querelledesanciensetdesmodernes''in
het intellectuele leven - nietall& n het literaire - van de late zeventiende
eeuw in Europa,van het zoekende begin van het historisch denken dat het
theologisch levensbesefzalgaan vervangen,wordtvoordgegaan dooreen twee-

ta1andere.Heteersteenomvangrijkstebevatnaastdebiogro scheschetsen van
devierredacteuren,een uitwendigegeschiedenisvan de BUH .Hettweede pre-

senteerta1skern vanhetboekeenIndexanalyttkueet;â'-wJp#v:vandetotaal
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2jdelen dieverschenen zijn.Hetisdederdeingang,tothetgeheel,naeen
(auteurs,short-titlesen trefwoorden)registerdeeluit1718,en een perjaar
gebundeldechronologischeindexuitdelatezestigerjarenvanonzeeeuw.En
hetlijktdebeste.Dekorteinleidingeropbevatnaasteenverantwoordingook
een aardige ,,rondgang door de Bibliothèque'',allesvan de hand van Lenie

vanLieshout.Somshaaltzijterkarakteriseringvanwatmenalrondwandelend
ziet,(ten dele)dezelfdepassagesaan a1sHillenaar;in hetnotenapparaatwordt
daarop nietgewezen;jammervoordelezersdiehetboeknietbinnenkortetijd
in zijngeheeldoornemen.Ditgemisaan zgn.cross-references,ookvoelbaarbij
deanderebijdragen,wordtdoorhetaan heteindegegeven Registervan persoonsnnmen(uitdetekstminusdeIndex,nietuitdenoten)maargedeeltelijk
opgeheven.De Index had aan snelle bruikbaarheid gewonnen a1s de gegeven
ordening op bladz.168daar,ofop pag.Vlvan delnhoudsopgave,van pagine-

ring (plusbijdelaatste,rubricering)wasvoorzien.In delaatste48pagina's
bespreektVan derKorstderuim honderdartikelengewijd aan denatuurwetenschappenendegeneeskundeindezejarenvanpublikatievanNewtonsPnh&J>JkMathematicaenHuygens'Traite,#:IaLumtbre.BUH blijkteenbetrouwbareweerspiegelingtegevenvandecontemporainenatuurwetenschappelijkeen
medische ontwikkelingen en een voorkeurvoorempirisch-deductieve en prag-

matischewetenschapsbeoefeningtevertonen in deartikelen voordelezers,bij
wie uitgebreide kennis van de genoemde wetenschapsgebieden wordt verondersteld.Ook hier,a1sin de BUH in hetalgemeen,is,conform de napm van
de periodiek,hetmerendeelderartikelen boekbespreking;z6 vormthetgeheel
een universele en histori
sche (bed6eld :onpartijdige en objetiefgeselecteerde

en gepresenteerde)bibliotheek.Hetboekvan Botsc.s.biedtereen lezenswaardige,rijkgeschakeerdeintroductieop.en eentoegangvoorallen dieineenof
meerspecialistischehoeken ervanwillen gaanverwijlen.
P.E.L.W RKUYL

G.A. BREDERO'S Vertulve :'#J'
câ/:r, berijmd naar proza van Reinier
Telle en voorkom end in de Tragische Historien.Ingeleid en toegelicht

door PROF.DR. A. KEERSMAEKERS. Martinus Nijhoff, 's Gravenhage,
1981.368 blz.

ln dittijdschrift,jg.11,81-97,brachtA.A.Keersmaekersbescheiden,bijna
langszijn neusweg,verslaguitoverzijn ontdekkingvan een aantalmeestal
onbekendegedichtenvanBrederoindeTragedtbcheo#eâ/ecâ/ycâ:Htîton'
en
van 1646.Hetwasdèvondstvan hetherdenkingsjaar 1968.Keersmaekers
verontschuldigdezich voordebeknoptheidvan zijnmededeling:,,Eenvolledigoverzicht...zouineentijdschriftalteveelruimtevergen'',maarslooter
een beloftebijaan :,,Datoverzicht,deteksten zelfen daarbijaansluitend de
origineleFranse(misschien ookItaliaanseen Spaanse)teksten meteen bespreking ewan, de rechtvaardiging van de reeds hier gegeven resultaten en zo

mogelijkeen antwoord op develevragen diehierbijrijzen hoop ikoverkorte
27j

tijd
in boekvor
(8
822)
).
. He
Hettheeft
tijd i
ekvorm aan
aandedebelangstellenden
belangstellendenvoor
voortoteleggen''
leggen''(
heeft
*n bo
twaalf
jaar
geduurd,
eer
prof.
Keersaekers
die
belofte
kon
waaraken,
twaalfjaargeduurd,eerprof.Keersmaekersdiebeloftekonwaarmaken,inineen
een
door
he
vor,
nog mi
inder
verwachte
ovang
. Ma
Maar
doorhe
m wel
welniet
nietvveroede
ermoede v
orm ,een
n nog
nderve
rwachte omv
ang.
ardit
dit
boek is
is da
n ook
ookhet
hetwellicht
wellicht opz
ienbarendste de
el i
n de
Herdenkingsuitgave
boek
dan
opzienbarendste
deel
in
de Herdenkingsuitgave
van
v
an Bredero's
Bredero's IVerken,
Werhen,en
ensevens
tevensdedewellicht
wellichtooiste
mooisteprestatie
prestatievan
vandedeveelzijveelzijdige
geleerde
geworden
.
dige geleerde geworden.
1k
oge
waarop
de ont
ontdekking
rop de
dekking
l
kmo
genog
nogeven
evensynthetisch
synthetischherinneren
herinnerenaan
aande
dewij
wijzze
ewaa
1969sensatie
sensatiewe
kten
tot
kwa enenaan
in
wekten
t
otsstand
tand kwam
aandederepercussies
repercussieservan,
ervan,die
diereeds
reedsi
n 1969
in
de we
wereld
wassee
eenn sonnet
i
n de
reld der
derliteratuurkenners
literatuurkenners..SSinds
inds 11873
873 wa
sonnetvan
van Bredero
Btederoin
in
de
Tragedsche
Histories
geidentificeerd
.
Maar
nieand
haalde
er
de
juiste
de Tr
ageàîche f'
f/k/ozf:r geïdentificeerd.Maar niemand haalde et de juiste
gevolgtrekkingen
. Zo
Zo wa
was
byv.
.J
J.
.A
.N
. Kn
Knuttel
in
zijn
g
evolgtrekkingenuit
uit.
sb.
A.
N.
utteler
eri
nz
ijn BBredero-editie
redero-editievvan
an
1929
nog
van
overtuigd
dat
het
verband
hield
et
de
verzen
naar
Horatius
bij
1929nogvanovertuigd dathetverbandhieldmetdeverzennaar
Horatius
bij
de
van
Vaenius
Keersaekers
die
Bredero's
woorden
de Ebleata
Em blemata va
n Va
enius..Ke
ersm aekerswas
wasde
deeerste
eerste di
eBr
edero'swoor
den
in
het
sonnet
geheel
au
serieux
na
en
bijgevolg
de
gedichten
in
die
delen
van
i
onne
tnrahet
gedsùc
hetgeheelausérieuxnam enbijgevolgdegedichten in diedelenv
an
Tragedische Histories
die
door
Telle
oesten
zijn
overgezet,
ging
onderzoeken
.
Hùton'
endiedoorTellemoesten zijnovergezet,gingonderzoeken.
Daaronder
vond
hij
er
zeven
die,
et
varianten,
in
het
Groot
Lied
boeck
stonDaarondervond hijerzeven die,metvarianten,in hetGrootL;'
:J->o:céstonden,
die
in
Poeata
1632
.
'
den,en
ennog
nogeens
eensvijf
vijfdi
ei
n ddeeNederduytsche
NederduytschePo
ëmatavan
van 1
632vvoorkwaen
oorkwamen.
Hijjc
concludeerde
dedversregel
Dees
Rijpjes
Hi
oncludeerdedan
danopopgrond
grondvanvan
eversregel„ ,,
Dees
Rijmpjesoose
ssoosezijn,
zijn,die
die
vindy
hier
gheprent''
dat ook
ook de
de ove
overige
gedichten
van
Bredero's
hand m
oesvi
ndy hi
er ghe
prent''dat
rige gedi
chten va
n Br
edero'shand
oesten
zijn
.
Keersaekers
kwa
reeds
in
deze
Ease
van
zijn
onderzoek
tot
opheften zijn.Keersmaekerskwam reedsin dezc fasevan zijn onderzoek totophefm
akendebevindingen
bevindingen ::de
gedichten waaruit
waaruiten
m enBredero's
Bredero'sgrote
groteliefde
liefdevoor
voor
akende
de gedichten
eenn Margriete
toe l
leiden,
wares
van
waarin
ee
Margrieteplacht
plachtof
aft
eiden,wa
ren vertalingen
vertalingen v
an Franse
Franse teksten
teksten waa
rin
.
En
vooral
:
het
beroede
„
Aendachde
eisjesnaa
als
zodanig
voorkwa
demeisjesnaam a1szodanig voorkwam.En vooral'hetberoemde ,,Aendachtigh
Gebedt'',
waaree
Lied
boeckâ words
t
igh Ge
bedt'' wa
armeehet
het Groot
GrootL
C'
,l->occ
wordtafgesloten,
afgesloten,isisniets
nietsaanders
nders
da
hetslot
slotv
an een
eenlang
langklaaglied
klaaglieddoor
doorBelleforest
Belleforest...
re woot
den,he
dannhet
van
. ..Met
Met ande
andere
woorden,
hett
zou
nodig
worden,
heel
het
levensbeeld
dat
en
zich
van
de
dichter
had
zou nodig worden, heel het levensbeeld dat m en zich van de dichter had
gevord,
ennhe
.
g
evormd,toteherzien,
herzien,e
hemook
ookalsa1sdichter
dichtetanders
andersto
tegaan
gaanbekijken
bekijken.
Een
ander
had
wellicht,
in
de
roes
van
de
ontdekking,
het
bewijsateriaal
Een anderhadwellicht,in detoesvan deontdekking,hetbewijsmateriaalzozo
haastig
ogelijk
na d
deee
eerste
ededeling
. Ni
Niet
de g
gewetenshaastig mo
gelijk na
erste me
dedelinggepubliceerd
gepubliceerd.
etzzoo de
ewetensvolle
filoloog
Keersaekers
.
Hij
vond
dat
hij
nog
veel
to
weinig
afwist
van
vollefiloloog Keersmaekers.Hijvond dathijnog veelteweinig afwistv
andede
achtergronden,

.n
.
van
de
Histoires
Tragiques
zelf,
de
verschillende
vertalinachtergronden,m .n.van de Htitoires Tragiques zelf,de verschillende vertalingen
Hijjz
zag
zich
ook
g
endaarvan
daarvanininhet
hetNederlands,
Nederlands,dederol
ro1van
vanTelle
Telledaarbij
daarbij..Hi
ag z
ich o
ok
gec
onftonteerd met
en hoop
oblemendie
dieniet
nietin
en hando
m draaikonde
geconfronteerd
et e
een
hoop pr
probleen
in eeen
handodraai
kondenn
worden
. WWares
al die
gedichten
wel1zeker
van Bredero
? Hoe
Hoe kwa
kwa
wor
denopgelost
opgelost.
aren à1
die ge
dichten we
zekervan
Bredero ?
m
hettdan
Plasse,
bij
he
dandat
dateen
eenuitgever
uitgeverals
alsVan
Vanderder
Plasse,
bijwie
wiezelf
zelfeen
eeneditie
editieder
derTragische
Tragùche
Histories
het
werk
betiteld
wend
) wa
wassverschenen,
Sà/or/:r ((zoals
zoalshe
twe
rkeerst
eerstb
etiteld we
rd)
verschenen,ererzovele
zovelelinks
links
en
van
de
erken
van
had
laten
ligen
bij
de
opaak
van
het
Groot
Liedboeck
I
had laten ligen bijdeopmaakvan hetGrootLC'
:#>odcâenvan deWe
rhenv
an
1
638 ?
Keersm aekers zette
zette zi
ch aa
n het
rk, met
n stipendiu
stipendium van
het
1638
? Keersaekers
zich
aan
het we
werk,
et ee
een
van het
Nationaal
voor
Na
tionaalFFonds
ondsv
oorWWetenschappelijk
etenschappelijk Onderzoek,
Onderzoek,enenbegon
begoneen
eenuitgebreide
uitgebreide
. Vonds
Vondsten
riepen
nieuwe
vragen
op
s
peuttochtl
angsde
opesebibliotheken
bibliotheken.
ten r
iepen ni
euwe vr
agen op
speurtocht
langs
de Eur
Europese
en
zo
kot
het
dat
hij
het
ontdekte
pas
in
1981
volledig
heeft
kunnen
publiceenzokomthetdathijhetontdektepasin 1981volledigheeftkunnen publiceren
. MMet
100 pa
pagina's,
die
een
schat
aan
r
en.
eteen
eeninleiding
inleidingvan
vanliefst
liefst een
een kleine
kleine 100
gina's,di
e ee
ns
chat aa
n
ni
euweinzichten
inzichtenbevat,
bevat,van
vanbelang
belangniet
nietalleen
alleen voor
voorde
deBredero-filologie,
Bredero-filologie,maa
nieuwe
aarr
algeeen
novelle
in Eur
Europa
.
al
gemeenvoor
vootdedekennis
kennisvan
vandederenaissancistische
renaissancistische no
velle in
opa.
2 76
6
27

Deinleiding
inleiding begins
begintet
meteen
eengeschiedenis
geschiedenisvan
vande
deHistoires
HùtoiresTragiques,
Fre /kvdy,een
een
De
recksnovellenbundels,
novellenbundels,oorspronkelijk
oorspronkelijkvertalingen
vertalingenuit
uitBa
ndello,do
orBoaistuau
Boaistuau
reeks
Bandello,
door
enBelleforest,
Belleforest,do
ordeze
dezelaatste
laatsteuitgebreid
uitgebreidet
metheel
heelwas
wat
materiaal
daniet
tniet
bij
en
door
ateriaal
dat
bij
Bandello voor
kwam .. „Een
,,Eendefinitieve
definitievebibliografie
bibliografie van
vandedeHistoires
Hùtoires Tragiques
Tragiques
Bandello
voorkwa
behoortnog
nogsteeds
steedstot
totdededesiderata''
desiderata''(10
(10),),aar
maarKeersaekers
Keersmaekersvoegt
voegtaan
aande
de
behoort
bestaandelijsten
lijsten totoch
ch al
etmi
nderda
n 113
3 oonbekende
nbckendedrukken
drukkentoe,
toe,opgeopgebestaande
alni
niet
inder
dan
spoordtot
totin
in schuilhoeken
schuilhoekenals
a1sde
deStudienbibliothek
Studienbibliothekto
teDillingen
Dillingen of
ofde
deSchon
Schönspoord
b
o
r
n'
s
c
he
S
c
hl
o
s
s
b
i
b
l
i
o
t
he
k
t
e
P
o
mme
r
s
f
e
l
d
e
n.
Zo
k
o
n
hi
j
o
o
k
me
t
na
uwk
euborn'sche Schlossbibliothek to Poersfelden . Zo kon hij ook et nauwkeur
i
ghei
d
be
pa
l
en
we
l
ke
Fr
ans
e
dr
ukken
door
de
Neder
l
a
nds
e
v
er
t
al
e
r
s
gcbr
ui
righeid bepalen welke Franse drukken door de Nederlandse vertalers gebruiktkt
waren.
nderdaad,„,,De
Degeschiedenis
geschiedenisva
derlandseTragische
TragùcheHistories
J-f/èf/ozfdrisis
wares
.l
Inderdaad,
vann de
de Ne
Nederlandse
nietmi
nderingewikkeld
ingewikkelddan
dandie
dievan
vandedeFranse
FranseHistoires
HtitoiresTragiques
Fre k/z:y''''(14
(14))..De
De
niet
inder
boeiendedetails
detailsleze
lezeme
bijKeersaekers
Keersmaekerszelf
zelf..Va
belangisishoofdzakelijk
hoofdzakelijk
boeiende
ennbij
Vannbelang
datdededelen
delenI,1,III
ll1e
vertaaldzijn
zijn door
doorIsaac
lsaacd
Bert,de
el1
1ddoor
oorMe
rten
dat
ennVVvertaald
deeBert,
deel
II
Merten
Everaertseenn l
V,Vl
enVII
Vl1door
dooreen
eenniet
nietnader
nadergenoede,
genoemdedie
,dide
e dlibertijnse
e libertijnse
Everaerts
IV,
VI en
auteurReinier
ReinierTelle
Telleblijkt
blijkttotezijn
zijn.
zakenworden
wordenbeoeilijkt
bemoeilijktdoordat
doordatdie
die
auteur
. De
De taken
laatstedr
iede
len nnaar
aaraalle
llewa
arschijnlijkheid inin161
3we
rden u
itgegevendoor
door
laatste
drie
delen
waarschijnlijkheid
1613
werden
uitgegeven
Vander
derPlasse,
Plasse,aar
maarons
onspas
pasbekend
bekendzijn
zijninineen
eeneditie
editiedoor
doorPieter
Pietervvan
an WaesW aesVan
bergheuit
uit1646
1646.
berghe
.
Keersmaekergaat
sgaavervolgens
tvervolgeninsin
p dvertalers,
evertalersde
,de
verschillenininhun
hun
Stijlen
en
Keersaekers
opode
verschillen
stijl
woordkeuze,dedewijze
wijzewaarop
waaropzezedede
oorspronkelijketekst
teksthebben
hebbenaangepast
aangepast..
woordkeuze,
oorspronkelijke
Telleblijkt
blijktda
arbijd
pittigste,me
estbeeldende
beeldende
schrijvertotezijn
zijngeweest
geweest..Wa
Telle
daarbij
deepittigste,
eest
schrijver
Watt
d
a
tTe
ebe
trnogktot
kte
waesde
br
io
jaangaat,
daeantg
we
oppertKeersaekers
Keersmaekers
vetonderstelling
zi
jn
v
el
rl
ho
udi
ontBredero
Br
aaet,oppert
zijn
verhouding
dede
veronderstelling
pelen waa
rvoorBf
edero een
een Frans
Fransm
odel
dat Telle betrokken was bij de twee s
spelen
waarvoor
Bredero
odel
heeftgebruikt
gebruikt: Moortje
Moort;ben
enLucelle
fucelle;;hij
hijzzou
ou zowat
zowatBredero's
Bredero'sme
ntorvoor
voorhet
het
heeft
entor
Franszijn
zijn g
eweest..Da
artegenoverlijkt
lijkth
eta
an Bredero's
Bredero'sinvloed
invloedto
ted
ankentote
Frans
geweest
Daartegenover
het
aan
danken
zijn da
llezzich
ich ttussen
ussen ddeeddelen
elen I
Ve
n VI
V1tot
tote
enme
puristischNe
derlands
zijn
dattTe
Telle
IV
en
een
eeterpuristisch
Nederlands
bekeert..Bl
ijftdev
raagwa
aromTelle,
Telle,
zelfverdienstelijk
verdienstelijkversificator,
versificator,de
edichbekeert
Blijft
de vraag
waaro
zelf
de g
gedichtenet
nietpersoonlijk
persoonlijkheeft
heeftvertaald
vertaaldenenalleen
alleeneen
eenprozaversie
prozaversieheeft
heeftverschaft
verschaftour
om
ten
teb
erijmen.
ersmaekers'plausibele
plausibeleuitleg
uitleglluidt
uidtddat
athi
jhe
tamo
ureuzegenre
genre
to
berijen
. Ke
Keersaekers'
hij
het
aoureuze
liefsttotoevertrouwde
evertrouwdea
an i
emanddie,
die,zoals
zoalsBredero,
Bredero,terzake
terzakezijn
zijnsspores
porenha
verliefst
aan
ieand
haddverdiend.
Geenslechte
slechtekeuze
keuzeuiteraard
uiteraard: :na
na een
een grondig
grondig onde
rzoek ka
n wor
den
diend
. Gees
onderzoek
kan
worden
vastgesteld da
rijwe
inig aa
nmerkingenopopdedewe
ergavevanvanhethcFrans
tFrans
zijntote
vastgesteld
dattv
vrij
weinig
aanerkingen
weergave
zijn
makenenen
Breder
o a1
sherscheppedichter
nd dicht
erversificator
deversificator
Belleforest
soms
akes
datdat
Bredero
als
herscheppend
de
Belleforest
sours
aanzienlijkovertreft
overtreft: zijn
zijn gevoeligheid,
gevoeligheid,evocatieverogen,
evocatievermogen,
plastischekracht,
kracht,
aanzienlijk
plastische
concreetheid zijn
zijn d
eF
ransmanniet
nietgegeven
gegeven.
ersmaekers'a
rgumentenvoor
voor
concreetheid
de
Fransan
. Ke
Keersaekers'
arguenten
Bredero'sauteurschap
auteurschapvan
vanalle
alleverzen
verzenovertuigen
overtuigenij
mij
evenzeeals
rals
stijlvan
van
Bredero's
evenzeer
dede
stijl
dieverzen
verzenzelf,
zelf,ook
alva
ltssours
omshee
lwa
toover
verde
riek t
ggen.
riandie
ook al
valt
heel
was
de met
etriek
toeze
zeggen
. De
De va
varianten tones
tonen aan
aandat
datererverschillende
verschillende r
edakties va
n be
paaldc ge
dichten hebbe
ten
redakties
van
bepaalde
gedichten
hebbenn
bestaan,wa
dekan
kanverklaren
verklarenwaaro
waaromsoige
sommig
estukesjesuit
uitTragische
TragtichcHistoHtîtobestaan,
wastme
ede
stukj
n'
en wel,
wel,en
enandere
andereniet
nietinin het
hetGroot
GrootLied
L,'
:J-boeck
>o:céen
en de
deNederduytsche
Nederduytschepolz
zzr,
ries
Poeata
zijn oopgenoen
pgenomen.
l
n
e
1
k
g
e
v
a
l
o
n
t
mo
e
t
e
n
we
hi
e
r
e
e
n
Br
e
d
e
r
o
d
i
e,
n
i
e
t
a
nd
crs
zijn
. In elk geval ontoeten we hier een Bredero die, niet antlers
danzijn
zijnbeste
bestetijdgenoten,
tijdgenoten,a
anzijn
zijn g
edichtenbleef
bleefwe
rkentot
totze
zehun
hunoptioptidan
aan
gedichten
werken
male vor
vorm hadden
haddengekregen
gekregen.
Brederoook,
ook,die
dieteksten
teksten die
diehe
hemtroffen
troffen
ale
. Ee
Eenn Bredero
aanpaste aan
aanzijn
zijn persoonlijke
persoonlijke oostandigheden
mstandigheden.
nslotte ma
akt Ke
ersmaeaanpaste
. Te
Tenslotte
aakt
Keersae2277
77

ke
rs,kor
tenenge
m atigd,ko
m afmet
etde
deidee
idee dat
tde
ze gedi
chten,met
etna
me
keys,
kort
geatigd,
koaf
dat ui
uit
deze
gedichten,
nae

die
bijzonderheden
„,A1
Al ho
houden
d
ie aan
aan Margriete,
Margriete,biografische
biografischebi
jzonderhedentotehales
halenvallen
vallen ,
uden
nog
waarin
Margriete-naa
voorkot,
nogenkele
enkeleliederen,
liederen,wa
arinddeeMa
rgriete-naam v
oorkomt,de
deogelijkheid
mogelijkheidvan
van
een
Margriet
"'(
(101)
.
eenliefde
liefdevvoor
ooreeen
en Ma
rgrietoopen
pen'
101).
Daaropvolgen
volgendedegedichten
gedichtenzelf,
zelf,royaal
royaalgepresenteerd
gepresenteerdin
in hun
huncontext
context.
Daarop
. Da
Datt
betekentdat
datProf
Prof.
ersmaekerseerst
eerst de
lle ssaenvat,
amenvat,waaruit
waaruitde
deverzen
verzen
betekent
. Ke
Keersaekers
de nove
novelle
stam men,
tege
no
ve
r
el
ar
Fr
ans
en
Nederlandstekst
e tekstgeeft,
staen,
dan
tegenover
elkaar
dede
Franse
nda
aanr
mi
ji
sv
oo
rg
eka
ko
me
n.
De
leen
ze
rdedeNederlandse
geeft.zeer
zeer
ve
rzorgd,naar ij is voorgekoen . De lezer krijgt
verzorgd,
alle
wenselijke
inlichtingen
krijgtallewenselijkeinlichtingen
over br
on, v
oorkomen,varianten
varianten bi
nnen en
en buiten
buiten de
de Tr
agtiche Ht
iton'
en.
over
bron,
voorkoen,
binnen
Tragische
.
Histories
Citaten wor
den na
uwkeurig gedeterineerd
gedetermineerd.
Citaten
worden
nauwkeurig
. De
De wo
woordverklaring
bij
Nederordverklaring b
ijdde
eNe
derl
andsegedichten
gedichtenisisuitstekend,
uitstekend,gaat
landse
de ((v
vaak
gaatzeer
zeerver,
ver,interpreteert
interpreteertoook
oktelkens
telkensde
aak
fantaisistische
interpunctie
. Ty
Typerend
dee
f
antaisistische))i
nterpunctie.
perendenenverdienstelijk
verdienstelijkis,
is,dat
datze
zezelfs
zelfsvvoor
oord
gedichten
hettGr
Groot
boeck
bijgeschaafd
wend,
wastveelal
g
edichtendie
diein
inhe
ootLied
LJ'
:#->o
:céstaan,
staan,b
ijgeschaafdwe
rd,wa
veelaloopp
ee
echteve
rbetering ne
erkomt.
dta
fgesloten met
n voor
beeleenn echte
verbetering
neerkot
. Het
Het gehee
geheellwor
words
afgesloten
et ee
een
voorbeeldi
ge bibliografie
bibliografie een
n ee
n al
fabetisch re
gister van
anse enenva
n de
derdige
een
alfabetisch
register
vande
deFr
Franse
van
de Ne
Nederlandse
gedichten
.
Er
blijft
werkelijk
niets
to
wensen
over
.
landsegedichten.Erblijftwerkelijk nietstewensen over.
He
ik da
n gee
n opm
erkingen ??Ee
paardetails,
details,zonde
ang.
Hebbik
dan
gees
operkingen
Eenn paar
zonderrvee
veellbel
belang
. 1.
1 . De
De
t
itel Ve
rtaalde ::
#2â?:r k
loptniet
niethe
lem aalinzover
inzoverhet
heteerste
eerstegedicht
gedichtorigiorigititel
Vertaalde
gedichten
klopt
heleaal
neel
van
.E
En
in
ieder
behoeft
hijjd
de
aanvulling
„,ui
uittd
deeTr
Tragine
elv
anBredero
Brederoisis.
ni
ni
ederggeval
evalbe
hoefthi
ea
anvulling ,
agische
2 ..l
Ik
vind
Keersaekers'
natuurlijker
het
wetenschaps
cheHistories
Historien'''. 2
kv
indKe
ersmaekers'stijl
stijlna
tuurlijkerininhe
twe
tenschapvan de
denovellen
novellen.
novellen wor
den
pelijk
in
weergave
. 33.
. De
De novellen
worden
pelijk ggedeelte
edeelte ddan
an i
n ddee we
ergavevan
niet
alle
behandeld
. Me
Meestal
vat
Keersaekers
.
ni
eta
lle ggelijk
elijk be
handeld.
estalv
atKe
ersmaekerszezevrij
vrijuitvoerig
uitvoerig ssaen
amen.
Maar
in
een
vijftal
gevallen
geeft
hij
niet
veel
eer
dan
een
titelparafrase
Maarin eenvijftalgevallen geefthijnietveelmeerdan een titelparafrasedaar
literairhistorisch
. He
Hett
da
arzijn
zijn nochtans
nochtans
literairhistorisch belangrijke
belangrijkebij
bijals
alsdie
dieover
overPartharites
Partharites.
criteriu
was
waarschijnlijk,
het
laatste
to
does
als
de
versvertaling
op
niet
criterium waswaarschijnlijk,het laatste te doen alsde versvertaling op niet
mee
neerkwamdandaeen
n eekort
n kor
t klassiekcitaat
citaat.. Va
ndaar da
t de
em ondeeerrneerkwa
klassiek
Vandaar
dat
de Ros
Roseondenove
lle we
uiwoerig wor
dt weergegeven
weergegeven :: 2
e bevat
bevat dn'
e Pi
ndaros-citaten.
novelle
wel1 uitvoerig
words
ze
drie
Pindaros-citaten
.
44.
.
Hij
was
nochtans
allesbewas
noc
ht
ans
a
l
l
e
s
be. Zoa
Zoals
gezegd
vind
ik
de
woorduitleg
zeer
goed
lsgezegd vind ik dewoorduitleg zeergoed.Hij
halve
geakkelijk,
syntactische
grilligheid
.
ha
lveg
emakkelijk,gezien
gezienBredero's
Bredero'ssours
somsonthutsende
onthutsende
syntactische
grilligheid.
Keersaekers
verklaart
woord
per
woord
;
i
.
had
hij
sours
beset
een
heel
verKeersmaekersverklaartwoord perwoord;m.i.had hijsomsbetereen heelverba
nd we
band
weergegeven
. He
Heel
zelden
zou
een
woordje
ergegeven.
elz
elden z
ouik
ik e
en wo
ordjeaan
aandedegegeven
gegevenuitleg
uitlegtoetoevoegen
of
wijzigen
.
VII,
10-11
:
,
i
en
doer
ij
daaro
treuren
ijn
. „,
voegen ofwijzigen.V1l,10-11 m.1*
.
,en doetmijdaarom treuren dat
datmi
jn
VIII,
liefste
ij
niet
willz
zien,
last
ijjwe
wederliefde
l
iefstemi
jni
eteeens
ensaaan
an wi
ien,l
aatsstaan
taan mi
derliefdebetuigen
betuigen" ; Vl
ll,
21
ogelijk
ook
Crijghs-tocht
"';
; X
X Keersaekers
21: mo
gelijk o
okde
delezing
lezing „,,Cr
ijghs-tochteenn bbespringhen
espringhen'
Keersmaekers
;d
de
verwijst
het
betekenisverschil
het
hettNe
Nederlands
wijstnniet
ietoopp h
etb
etekenisverschilttussen
ussen he
tFFrans
ranseenn he
derlands;
ev
er14
verwijzing
Aeneis
743-747
; Xl
XII,
87
„,aan
"'; XI
XIV,
wijzingluidt
luidtcorrect
correct::Ae
netiVI,
Vl,7
43-747;
l,8
7van
van: ,
aan'
V,1
4v
erverdrinken
(a
act
)'
"'
;;XVI,
gezien
lijkt
ijjd
dee
sooren
smooren : „,,v
erdrinken (
ct..)
XVI,14
14: g
ezien het
hetFranse
Fransevoter
volerl
ijktmi
XVII,
1 h
:,
„,
et
uitleg
vluchten
onjuist
overbodig
haast
ui
tleg „,,v
luchten"''bij
bijvlieghen
vlieghen o
njuisteen
no
verbodig;;XVl
l,1
aast:
met
s
poed'
rt'
21 bl
oet::,
kerel'
30 hi
erna eeen
en komm
:,
„,ha
hart
"';;21
bloet
„,kerel
"''
; 30
hierna
koaa;
;3
399
spoed
"';;1
100 Her
Hertt:
;
48
hierna
een
punt
;
566
„1
zelfs,
helaas,
als
hij
die
dorst
graag
zou
stillen
"
1zelfs,helaas,a1shijdie dorstgraag zou stillen'';48 hierna een punt;j
.
.
.
;
5
2
vrypostelijck
:
„
vrijoedig
"
;
XVIII,
14
:
„
en
dat
het
onnodig
was
enz
vmpostelqjàé:,,vrijmoedig'';XVlll,14:,,en dathetonnodig wasenz...;j2
kunnen
"';
;
gantsch : ,,,,he
lem aal'
XlX ss.
rdientuitleg
uitleg;;XX,
13 mogen
n'
gantsch
heleaal
"';
; XIX
.2
2 ve
verdient
XX, 13
ogen :
: ,,
,,kunne
XXII,
XXl
i..eeen
en he
ndiadys;
'
tcouraalrijcke
n./
'the zi
nspeeltop
ippen;;XXl
1,
XXI,,1lb
b m .i.
hendiadys
; 20
20 'tCouraat
zinspeelt
op de
de l
lippen
1-. ..
. Op
keek
naar
' ';
; XXIV
Van
niet
, ,,
door
",
aar
, ,,
van
zie
1
33ssack
ach.
.
Op : ,,,,k
eekna
ar'
XXIV 39
59 Va
n::ni
et,
door'
'1ma
ar,
v
an"''((z
ie
2278
78

hetFrans);46 het:,,mijn hart'';j3 sonder#J/:,,wanneerniet,indien
niet'';67Het:alleendeuitlegz..'dunktmejuist;76-:wijktafvanhetFrans;
XXV,6gen'
efde:tenonrechteVT;XXVI,j2'thooftX:J/JJ::,,datfascinerendegezichtvanhaar'';76Ieven:mogelijkookdelezing ,,lieven'';XXVII,
1die expletiefaanwlkendvnw;schicken:hierniet,,zenden'',maar,,regelen,bestemmen''(de oorspronkelijkebetekenis);4 ,,(een vreugde,helemaalanders)danzijn begerighartooithadgedacht'';XXXIII,13die:aanwijzend; 14 Door 2'
:r ,,waardoor''; jl ferna: ,,poelwaarin de Hydra
leefdeenz.'';XI,,2hiernaeen komma:deverwen (1)zijn Hetwiten '
tvermtl
yben (3).
,4hiernaeen punt;XI.
I,7kan beterbij8 behoren dan bij6;
XI.VIIl,6 ghereckte: ,,afgelegde'';XI.
lX,14 verschoont:,,doetontzien ''
Details,zoals gezegd,die niets afdoen aan mi
jn overtuigingdatKeersmaekershiereen meesterwerk heeftgeleverd datgeschiedenismaaktin onze litera-

tuurgeschiedenis.Hetœuvrevan Brederois,we1definitief,verrrijktmetliefst
47 gedichten, waarvan een aantal belangwekkend mogen heten. Een hele
mythografie betreffende hetleven van de dichterisvan de kaartgeveegd,bio-

grafen kunnen meteen schone1ei(herlbeginnen.W ezien duidelijkerin volgenswelke mechanism en ook translatio aanleiding kan geven totpersoonli
jkgeëngageerde gedichten.Bredero bli
jkteenveelernstiger,hardwerkenderdichter dan hettraditionele beeld lietvermoeden.,,De onbekende Bredero '',zo

noemdeKeersmaekerszijn artikeltwaalfjaargeleden.Hijheeftnu enerzijds
aangetoond,hoeveeli.v.m.de Amsterdamse dichternog onbekend was(en
is),anderzijdszelfheelwatvanhetonbekendeweggewerkt.HetBredero-beeld
van dejaren 1980 iszijn ontwerp.
LIEVEN RENS

JACOB CAMPO WEYERMAN. De #5//:rW>Jcâ: Hermes (reprint van
de 59 a:everingen verschenen tussen 13 sept. 1720 en 4 sept.1721).
lngel.door Adèle Nieuweboer.Amsterdam ,Huisaan de drie grachten,

1980.Dokumenten 2.(Xll + 1416 blzz.f47,j0.
11De W yn maatigtde natuurlyke Koude derHerssenen,en daaêom zuypteen
Dichtertotaan de Binnedeur van een Hospitaal''* 11De Redenkonstvan een
Roomschen Priesterisnietandersdan een kragtelooze Orkaan,opgestooken uit
de zee van een wywatersbak''.,,Een Man die de Navigatie van buiten leert,

eerdathyScheep gaat,en eenJongman diehetHuuwelykvan binnen bestudeert,eerdathy zig in HymensSchakelsinlaat,beschouw ik a1seen PaarZinnebeelden van de Voorzichtigheyt'' De rede is a1s een ,,algem eene Matres,
dewelke Platonice van e1k gecaresseert,dog van weinige genooten word ''.

Dittypezinnen,observaties,sententies,zijn bijduizenden aan tetreffen in
het œuvre van de schrijverW eyerman;en naarrato ook in zijn eerste tijdschrift,de Rotterdamsche Hermes(verdera1s:RH ),waarvan nu een reprint
verschenen is.Een goudmijn voor taal-en letterkundigen,voorhistorici,en
vooreen hele reeks disciplinesmeteen historische dim ensie.W antnietalleen
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geheelnieuwe reeksonderwerpen nieuwe mogelijkheden.Maarhet navolgen
vanWeyerman zelfleverdeslechtszwakkeimitatiesop,albleefzijn bekendheid groot.
De RH nu ishetéérste blad in een reeksperiodieken,dieW eyerman gedu-

rendeeenvijftientaljarenproduceerde(naasteenaantalhistorischeenbiografischewerken,dieinhoudelijkmisschienvantwijfelachtigewaarde,maarstilistisch gezienheelgoedmetzijntijdschriften vcrgelijkbaarzijn).Degedachte
dit eerste blad, uit het œuvre van een van de m eest curieuze nederlandse
auteurs,opnieuw uittegCVCn,@
IS daarom een uitstekende.Bovendien,uitde

geheleachttiende-eeuwseperiodiekepersisslechtsverkrijgbaareen bloemlezing
uitdenogalkleurlozeVan Engelen;stukjesuitVan W oenselsfantaarn;uiteraarddeinveleuitgaajesopgenomen drieobligatestukjcsuitVanEffen,zoals
de Kobusen A.
gr/'
:/# (eenwatrepresentatieverbloeml
ezing uitVan Effen zou
toch eindelijk eensdooriemand aangevatmoeten worden);en een deelvan
.

W eyerm anseigen Tuchtheer.Datisnietteveelvooreen genre a1shetalzo
te noem en is waarvan alanderhalve eeuw luidkeelsbcweerd wordtdathet
een van de hoofdleveranciers is geweest van het nederlandse proza, en in

belangrijkematedebetaandevorming daarvan.
Doordeuitgavevan ditW eyerm an-blad wordtde studievan ditprozain een

vroeg stadium vergemakkelijkt.
ln zekerezin isechtereen nadeelvan dezeuitgave,dateen inleiding,waarin
OVCC auteufen periodieken a1s deze de lezervoorgelicht zou kunnen worden,
ontbreekt;evenalseen komm entaar.Nu isdatlaatste bi
jdehuidigestandvan

onderzoek waarschijnlijk onmogelijk:de RH teltnegenenvijftig afleveringen;
de complexiteitvan ditproza,en de verwevenheid metcontemporaine figuren

en situaties(hetistrouwensheelwelmogelijkW eyerman tesavoureren zonder
diekennis)zouwaarschijnlijkdegeheleequipediethansdeannotatiebijde
uitgavevan hetcom pleteœ uvrevan Belle van Zuylen verzorgt,te m achtig wor-

den.Hetismijn mening,datvoorlopig deuitgavevan reprintstegem oetkomt
aan de noodzaak van het verkri
jgen van inzicht in de totale diversiteit van
achttiende-eeuwse teksten,en een reservoirvormtvan kennis bijde lezers,
waardoortoekomstigestudiessnellerverwachtkunnen worden.Hetsimpelefeit

van verschijnen van dezereprintisdusin mijn ogen een voordeel.Hetstemt
overigenswe1treurig datm en hieraan kan bemerken datde stand van onderzoek van achttiende-eeuwse teksten nietzö ver gevorderd is.Zo gauw de teksten ietsgecompliceerderworden - neem Swaanenburg;werken a1sde eerder

genoemdeJanus,ofdePostf
wr den Helicon;W eyerman natuurlijk blijkt
onze kennisnieterg toereikend.Zoietsisooktekonstateren bijdeeditiesvan
meerpolitiek-betrokken auteursa1sSchasz of Stijl.En hoezeer toch was de
achttiende-eeuwer,in heelEuropa,juistnietgewend aan een leesmodelen
leesattitude,waarbijhijvia enig sleutelen dejuiste bedoeling van de auteur
m oestzien te achterhalen !

ZoisookindeRH hetlangnietaltijdmogelijkdenederlandseliterairefiguren te herkennen die uitgebreid of en passant door W eyerm an op de korrel
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genomen worden.Duidelijkiswel,dat,op faireen unfairewijze,derotterdamsepartijgangersvanJanvanHoogstratenaangevallenworden(bronnena1s
de RH zouden we1eensverderlichtkunnen werpen op de Standpunten ingeno-

men in de zogeheten Poëtenstrijd;zie bijv.dediskussieoverHomerusen de
Oudheid blz.227,378).Maarook worden somsexplicietauteursaan deorde
gesteld:Rijndorp,Hooft,Antonides,Doudyns,Van den Burg,Langendijk;
tegen deRepublyk derGeleerden zijn de nrs.47 en 48 gericht.
Misschien kom tde literatuur uithet buitenland nog weluitvoeriger aan de

orde.Van de engelsen komen bijvoorbeeld herkenbaar ter sprake Milton
(herhaald;H.Scherpbierinzijnwerkoverdeinvloedvan MiltoninHolland
gebruiktbronnen a1sde RH totaalniet;hierin isduidelijk te zien welke
enorme lacunes bestaan in onze opvattingen over ,,invloed''),Buchanan,
Bacon,More,Locke,Hobbes,Toland,Defoe,Edmund W aller,Swift,Boyle,
Mist,Appleby,Owen,Steele.- De anderem oderne talen,alsmede de klassieken,laat ik m aarverder onaangeroerd.

Hetvoorwoord bijdezeuitgavebiedtoverigenswe1de nodigeanalytischbibliografische informatie,alsm ede een opgave van de pamoetten die rond of

tegen deRH verschenen :hetverschijnen van deRH heeftdetijdgenootzeker
niet achteloos laten passeren.ln hoeverre echter de hier gepresenteerde tekst
idealcopy''genoemd kan worden,isaan enigetwijfelonderhevig.Op dit
probleem is specifiek ingegaan in een bespreking elders (z. Spektator 11
(1981/82nr.jp.4j9-461);hetdaaropgemerktezoudeStichting W eyerm an,

diedeuitgaveondersteundheeft,zichterhartekunnennemen,a1szijvoornemensiszich aan nog andere W eyerman uitgaven tewagen.W atmijbetreft
graag.Hetnegentiende-eeuwse image van de achttiende eeuw zie ik vooralsnog
niet verdwenen.
Hetwachten isnu op artikelen en studiesdie opbouw,inrichting en onder-

werpen analyseren van deze tweehonderdvijftig jaaroude Chinaasappelen op
sulphur.Dergelijkepogingen zijn zekerdemoeitewaard.
A.
J.HANOU

C.D.BUSKEN HUET, fidewyde. lngeleid en van aantekeningen voorzien
doorDr.MARGARETHA H.SCHENKEVELD in samenwefking met de werk-

groep Lidewydevan de Vrije UniversiteitteAmsterdam.f37,j0.
Even algem een alsm en van m ening is,dat Busken Huet& n van de belang-

rijkste kriticiisuitde negentiende eeuw,ismen van oordeel,dathija1s
romanschrijvermisluktis.Hetis ook nietmoeilijk allerleigebreken in zijn
romansaan tewijzen.Maarook alzijn zein romantechnisch opzichtmislukt,
boeken gkslozefineenRobertBruce'
sAdckrdr,bedoeld a1sonderdelenvan een
beschrijvingvan deNederlandsesamenlevingin hetderdekwartvandenegentiendeeeuw,blijven interessantvanwegehun essayistischekwaliteiten.Ookin
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s,
fidewyde,op zichzelfeen meerserieuze gooinaareen roman dan De Bruce'
ontbreektdeze essayistischekantniet.Dooreen aantalPCBOnV CSen hun ideologieën m etelkaarte konfronteren,isHuetin de gelegenheid plaatsin te rui-

menvoorenkele,somszeervirtuoze(Ruardi,Lefebvre)beschouwingen overde
kontemporaine maatschappi
j.W atfidewydebelangrijkermaaktvoordeliteratuurgeschiedenisdan debeideandereromans,ishetfeitdatdeverschijning
vanderomanin 1868schandaalverwekte,gekombineerdmetHuetskennelijke
bedoeling ,,het kader onzerroman-litteratuurwat te verbreeden ''

Deopmerkingvan Huet(ineen briefaan Potgieter)overzijn bedoelingmet
fiêewydevormtheteigenlijkevertrekpuntvoordeuitgebreideinleiding(100
bladzijden)dieeen werkgroep vandeVrijeUniversiteitteAmsterdam onder
leidingvandr.MargarethaH.Schenkeveldbijdezeherdrukvanderomanvervaardigde.Vooraf gaateen praktisch,hoewelietwatonevenwichtig,biografisch

overzicht,waarin min ofmeer belangrijke feiten omtrent Huet perjaarbij
elkaar staan.
W atwasvoorHuethetkadervan deNederlandse rom anliteratuur?W elke

verbredingenvernieuwingheefthijgezocht,inwelkerichtingheefthijwillen
werken ? Aan welke eisen diende een rom an te voldoen om tot de literatuur
gerekendteworden?''Ditzijn devragen dienaaraanleiding van Huets uitspraak worden opgeworpen.ln eerste instantie probeert m en deze vragen te
beantwoorden aan dehand van Huetskritieken van vö6r 1868in een hoofdstuk

dat ,,Kaderen context''genoemd is.Men wijstop Huets ,,gReer''van
(literair-lesthetischetheorieën,maarmen konstateertdathijtoch een aantal
algemeneuitspraken gedaanheeftoverdefunktievanliteratuur.Gelijksoortige
uitspraken troffen de inleiders aan bijenkele auteurs over esthetika.Deze
auteurs(Opzoomer,Hoekstra,Pierson en Van Vloten)worden vervolgensde
leveranciersvoorde materialen waaruiteen beeld van hetesthetische denken in
de periode 1860-1870 opgebouwd wordt.Met behulp van recensiesvan H uet
over Nederlandse romans komt m en dan tot de konklusie, dat Huet geacht

m oet worden ongeveer dezelfde esthetika er op na te houden a1s het boven

genoemde viertal.Dezekrachttoerwordtverrichtin deeerstevijftien bladzijden van de inleiding.Althans deze lezer hebben de inleiders niet helem aal
weten te overtuigen in ditdeelvan hun tekst.Om hetzichtop hetgeheelvan
de inleiding niet te belemm eren,wordteen nadere bespreking uitgesteld tot
paragraaf ll.
Hethoofdstuk ,,Kaderen context''bevatverdernog een viertalparagrafen.
AllereerstwordtHuetsopinie overde kontem poraine Nederlandse rom ankunst
geschetst.Dat die opinie nieterg gunstig was,za1niem and verbazen.Overigensm aken de inleidersterechtonderscheid tussen dehistorische rom an en de
,

hedendaagsche zedenroman'',waarbijze zich in hun bespreking uiteraard

vooral tot de laatste beperken.Nadere aandacht wordt besteed aan de door
Verwey gesuggereerde relatie tussen fidewyde en PiersonsAdnàan #: Meh'
val.
De konklusie luidt,dat er geen grond is om aan navolging van Pierson door
Huette denken.Huet zocht daarentegen datvorm thetonderwerp van de
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volgende paragraaf

zijn inspiratie meerin hetbuitcnland,vooralbijecn

aantalgem atigd realistische Franse auteurs.De roman Dallla van Octave Feuil-

letheeftblijkenseen grootaantalparallelleninsituaties,karaktersenrolverdelingHuetduidelijkgeïnspireerd bijhetschrijvenvanfidewyde.
De vraagwatHuetpreciesbedoeldem ethetverbreden van hetkadervan de
romanliteratuur heeft men inmiddels nOg niet kunnen beantwoorden. De
analyse van de roman zelf hetonderwerp van hettweedehoofdstuk - moet
het antwoord OP deze vraag brengen.
ln deanalysevan derom an zelfwordtvooralaandachtgeschonken aan de ro1
van devertelleren dienslevensbeschouwing en aan de ro1die depersonagesin
psychisch en levensbeschouwelijkopzicht''spelen.Een en anderleidttotformulering van de volgende ,,hoofdgedachte van derom an ,,De krachten die de

menswerkelijk bewegen liggen op hetniveau van dedriften.Demeestemensen laten zich doorhartstochten beheersen en komen,daardoorverblind,nooit
ofveelte laattot inzicht in zichzelf en in anderen.De eerste voorwaarde om
enigszinsverantwoord tehandelen,isdatm en verkeerd heeft in hetveld der
hartstochten en dieervaringverwerktheeft,nuchteren zonderillusies.M aarde

kansdaarop isuitermategering.Datisdeboodschap dieHuetvoorzijnlezers
had,wantinzichtinzijn beperktheid,aldusderoman,kan demensdienstig
zijn bijzijn handelen''(p.63).Een boodschap overigensdiebepaald nietin
een ideale vorm wordtovergebracht.De inleiderszijn zeker nietblind voor
Huets zwakte a1sromanschrijver.Ze geven een indrukwekkende opsomming
van gebreken W eherinneren aan onnatuurlijke dialogen,aan deonevenredige zwaartevan devertellersrolen diensbetogen op plaatsen wag
juitbeel!rhi
den moest;en wat de intrigue betreft aan de onvoldoende motivering van
Andrd's uiteinde, de getinge uitwerking van Di
jk a1s verhaalpersonage van
betekenisen aan dewanverhouding tussen de aandachtdie devertelleraan Ste-

phensonslevensgeschiedenisbesteedtten opzichtevan zijn aandeelin dehandeling.M aar het grote gebrek van Lidewyle is, naar het ons voorkomt, de

tweeslachtigheid van deroman dekeuzevooreen - toendertijd - vergaand
realismeopgeestelijkterrein,gepaard gaandemetconsequenteobjectiviteitvan
deverteller,vindtgeen correlaatin een realismevan devorm ''(p.66).Aan
dezwakkepuntenin deintriguezou watmijbetreftnogdeheleinkledingvan
Emma'slogeerpartijteM.toegevoegd mogen worden.
Bijdithoofdstuk zou ik nog devolgende kanttekeningen willen maken
Onduidelijkblijftop welkegronden deinleidersenkelemalen totdekonklusiekomen (p.45 en 51),datdeauteuraan hetwoord isen nietdevertelIer.W atpleitCftegen de opvatting datin deze rom an de vertellerzich af en
toe explicietpresenteert a1sdeschri
jvervan hetverhaal?Dathetonderscheid
ook de inleiders zelf niethelemaaldui
delijk is,blijktwe1uithetfeitdateen
moreeloordeeloverRuardiop p.348 doorhen wordttoegeschreven aan dever-

teller(p.41),terwijlvervolgensdepassagewaarin ditoordeelwordtuitgesproken exklusiefwordttoebedeeld aan deauteuren explicietnietop hetkonto van

devertellerwordtgesteld (p.4j).
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Deinleiderjm erken OP,datdevertellerin de rom an zich,op tweeuitzondetingen na,onthoudtvan m orele oordeelvellingen.Nu is,,morele oordeelvel-

ling''een rekbaarbegrip,datzijn betekenisvooreen nietgering deelontleent
aanhetwaardensysteem van degenediehethanteert.Alsdevertelleronsbijvoorbeeld overLefebvre m eedeelt:,,De man,die aldusden makelaar in ver-

kiezingenuithingendepolitiekvanhetcynismeinzijnbanierScheengeschreven tehebben,stond in demeesteopzigten hoogerdan zijn programma En
even later:,,Hetpleittevoorzijneopregtheid,dathijeeneloopbaan vaarwel
gezegd had,waarin hijnietminderaan zijne natuur dan aan zijn verstand
geweld zou hebben moeten aandoen g...1 (p.21j) zijn datdan ookmorele
ootdelen ofniet?
-

De inleiders zijn van oordeel,dathetonjuist zou zijn Ruardi in zijn

verhandeling overde Nederlandse natie te beschouwen alseen spreekbuisvan

Huet:,,Hijmagschranderzijnenonderhoudenden daardoordemoeitevan
hetaanhorenwaard,maarwiezijngesprekmetAndrégoedleest,moetconstateren dathet een mengelmoesisvan krasse uitspraken,een vuurwerk waaraan
slechts iemand a1s André zich vergaapt. Bovendien is Ruardi inm iddels al
beschreven en ten tonele gevoerd a1s het geïncarneerde kwaad. Tenslotte
veroordeeltde verteller hem ook nog alshettype van 'den valschen kosmopo-

lietderlgdeeeuw',zonder'gemoed'en zonder'vaderland'g...1''(p.61).
Devraag istoch ofde zaak zo eenvoudig ligt.Zou hetnietmogelijk zijn dat
Huet aan Ruardi,ondanks hetfeit datde verteller hem veroordeelt,de taak

toebedeeld heefteen aantalonaangenamewaarheden tevertolken waarhijzelf
hetmee eensis?Alleenop grond van deroman kan men natuurlijk nietbesluiten toteen spreekbuisfunktie.Naderevergelijking zou hetmoeten uitwijzen,m aarik heb deindruk,datRuardi'sopmerkingen in dezen we1sterk gaan

in derichting van (inderdaad )latereopvattingen van Huetzelf(Nationalc

vertoogen,Fantasio).Een aanwijzingin dezerichtinglijktmijookhetdoorde
inleiders zelf gereleveerde (p.42)weinig overtuigende tegenwicht dat aan
Ruardi's opvattingen wordt geboden.
Aan hetslotvan de analyse van de rom an wotdtook hetantwoord gegeven
op de vraag wat het nieuwe was,dat Huet door middelvan ft'
Jewyle in de

Nederlandse literatuur bracht ,,realisme op geestelijk terrein en toepassing
van een 'methode'vergelijkbaarmetdiewelkeZolalaterin feroman expeh'
mentalza1aanprijzen voorderoman''(p.64).Enigszinsbijverrassingwordt
in deze slotparagraaf van het tweede hoofdstuk de overeenkom st tussen de

methodevan Hueten dievaltZolageïntroduceerd.Ongetwijfeld ishetzo,dat
,,o
nderinvloed van hetnatuurwetenschappelijk denken van zijn tijd H uet
werktin de richting van Zola.Maarhetkontrasttussen Huets,,gematigde tealism e''en Zola'snaturalism e moetertoe leiden de nodige voorzichtigheid te

betrachten bijhetvaststellen van overeenkomsten.ln iedergevallijktdepretentievan wetenschappelijkheid in demethode - die bijZolaeen essentiële
ro1speelt- bijHuetnagenoeg afwezig te zijn.
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Hoofdstuk drievan deinleiding handeltoverde 19 besprekingen die in 1868

en 1869overHuetsromanwerdengepubliceerd.,,Zelatenduidelijkziendat
metLidewydedestrijd om hetrealismein deletterkunde naarvaderlandse
bodem is verplaatst en in 1868 eerst goed ontbrand is. Slechte mensen a1s

hoofdpersonen,gewaagdescènesen een auteurdieerhetzwijgen toedeed a1s
een oordeelverwachtwerd in deogen van de meesten wasLidewyde een bele-

diging van degoedesmaaken een bedreiging van degoedezeden''(p.67).
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de formeel-esthetische en de
ethische opm erkingen diederecensenten overderom an m aken.Op beidepun-

ten blijkenhetmerendeelvan derecensentenenHuetnietop&nlijn tezitten .

A1skleineaanvullingbijvoetnoot120opp.84kannoggewezenwordenop
eenanoniem versjeinDeN:#:r/Jr#Jcâ:spectatorvan3oktober1868,p.519:
Aan een bewonderaarvan Lidewyde

Gijzegt,Huetheeftindeesbladen
Een ongewoon talentverraden :

Volkomenjuist,wantinderdaad,
Hijpleegdeaanzi
jntalentverraad.

Op derolvan fidewyêe in deliteraire diskussie na 1869wordtin dezeinlei-

dingnauwelijksingegaan.Infeitebeperktmenzichtotdevermeldingvaneen
drietalpublikaties(deparodie Widelyde,Constantijn enVan Deyssel)en de
konstateringdatderoman sneltotdegeschiedenisgaatbehoren (p.82).Misschien wordtdaarm ee toch niethelem aalrechtgedaan aan de ro1dieft'
Jewyie

blijftspelen in dediskussieoverhetrealismein deliteratuur.Zondererspecifieknaartezoeken trofikdelaatstetijd vierplaatsen aan - wellichtreden om
te veronderstellen daterveelmeerzijn - waarft'
Rewyie gebruiktwordta1s
een soortvergelijkingspunt:
ln 187j citeertD.C.Nijhoff(,,Niettegenstaande wijgansch nietzouden
willen gehouden wordenvoorverdedigersvan denroman Lidewijde(...)'')bij
zijn introduktiefverdediging van Ouida met instemming de voorrede van
Lidewydein verband metdebespreking van hetverwijtvan onzedelijkheid
(D.C.Nijhoff,BeroemdeJcân?èdrlIV OrJ'
#J.Utrecht1879,p.21-22).
ln 1877brengtJ.vanSantenKolffin 66n vanzijnietwatwildgestruktureerdeopstellen (,,Overdenieuwerichtingin onzeschilderkunst,naaraanleiding derjongstetentoonstelling teAmsterdgm '')bijeen besprekingvan het
heersende realism efidewyde tersprake a1seen voorbeeld van ,,vuilrealism e''

(p.361-562).OverigenswijstVan Santen Kolffhierookalopde,,mdsalliance
tusschen plattewerkelijkheid en gewrongen manierisme''in deroman,een
diagnose die in de richting gaatvan de tweeslachtigheid die de inleiders het
gfote gcbfck Van de ronAan noen3en.

EneJ.Beelaertsvan Blokland brengt,hoewelwatvaag,de voorrede bij
fidewyde nog even tersprake in een besprekingvan NoirsetRougesvan Victor

Cherbuliez(Neêerland (1881)ll,p.907-j08).
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Nogin 1900citeertJantenBrinkHuetsvoorredeom zijnverdedigingvan
Couperus'De sttlle ârlcâr kracht bij te zetten (afgaande althans op Marc
Galle,Couperusin #: kntiek.Amsterdam 1963,p.52-33).
Hoofdstuk vierbehandelthethandschriftvan fidewyde en dedrukgeschiedenis. De eerste druk van de roman werd vergeleken m et het nethandschrift.
Varianten van andere dan stilistische aard worden kort besproken.Ik ben er
niettoe overgegaan de bevindingen van de inleiders in dezen te kontroleren.
Totslotvan ditoverzichtvan de tekstdie de inleidersaan de rom an hebben
toegevoegd, moet nog even aandacht worden geschonken aan de annotatie.
Maar liefst 33 bl
adzijden annotatiesvolgen op detekstvan deroman.,.In
onbruik geraakte woorden en zaken, woorden die een betekenisverschuiving

hebben ondergaan en toespelingen op verschijnselen van Huetseigen tijd die
voor onshistorie zijn geworden,hebben alle een annotatie gekregen'' Het
maken van annotatiesiseen tijdrovend en ondankbaarkarwei,zekerbijeen
rom an van de omvang van fidewyde.Niettem in toch enkele opmerkingen :
Allereerstde konstatering datm eestalnietverm eld isaan welke bron men de
annotatie heeftontleend.Dit ism etnam e problem atisch op plaatsen waarde

annotatiewatdubieuslijkt(bijv.,,troisième''bijp.109).
lncidenteellijktdeinformatieverschaëngdedoelstellingvan annotatieste
buiten te gaan :daar waar meegedeeld wordt,dat de tolgaardster van p.108
haarmodelhad in de herbergierstervan ,,De Knip ''in Bloemendaal,en waar

hetlandschap van p.109 sterkegelijkenisvertoontmetdatwaarin Hueteen
eigen optrekjehad.
En hoewelmen zeergenereusisomgesprongen metdeannotatieszijn ertoch
nOg enkeleplaatsen waarde lezernadergdnform eerd had kunnen worden :de

expeditienaarAbyssiniëvanp.151iswaarschijnlijkdeEngelsevan 1867onder
leidingvan Napier;waarbijp.164 ,,kabinet'',,,boudoir''en ,,alkoof''
geannoteerd worden,had ook ,,vivandière'' toegelicht mogen worden;hetzelfde geldtvoor ,,devosin de fabel''van p.253.Maarin hetalgemeen za1

men zich eerder kunnen beklagen overeen teveelaan annotatiesdan overeen
tekort.

Terug naarhet begin.

Vertrekkend vanuitHuetsopmerking,dathijhetkadervan deNederlandse
rom anliteratuur met fidewyde heeft willen verbreden,stellen de inleiders de

vraagwatvolgensHuethetheersendekaderwas,welkeverbreding hijbeoogde
en aan welke eisen een rom an volgensHuetmoetvoldoen.

Gemakkelijktebeantwoordenzijndezevragenniet.Infeitekomthetneerop
devraag naarHuetsestheti
schetheorie.een terreindatwaarschijnlijknietin de
laatsteplaatsonontgonnenisgeblevenomdatHuetzichin devoorredebijde
fitteranicheFJ>;JJ,'
:renKntieken(LFK)eerderberoeptop ,,go,#:smaak ''en
,,grzorz verstanR ''A r op ,,een stelselvan 'Jzâep'
/, '' Een verRienste - r
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deze inleiding is,datmen devraag naarHuetstheotie Stelten een poging tot
beantwoording aandurft.Deze verdienste wordtnietkleinera1Sde inleidersa1s
achtergrond voor Huets opvattingen een schetsgeven van de tussen 1860 en
1870 heersende denkbeelden op esthetisch terrein.Hierwordtpionierswerk verricht,want bruikbare voorstudies ontbreken nagenoeg geheel.Deze konstatering dientvoorop te staan,alwashetm aarom dein hetvervolg voorkomende
kritische kanttekeningen te relativeren.
De inleiders beginnen hun verkenning m et de konstatering, dat Huet

herhaaldelijk zijn afkeer''heeftuitgesproken van (literair-lesthetischetheorieën.En inderdaad heeftHuetergeen twijfeloverlaten bestaan,dathijer
geen uitgewerktstelselvan esthetika op na houdten heefthijgewaarschuwd
tegendegevaren van onverdraagzaam heid en dogm atism edie theotieën aankleven.M aar de vraag istoch of ,,afkeet''nieteen watalte sterke term isvoor
Huetshouding in dezen.Erspreektook uitde citaten die terillustratieworden
aangedragen eerdereen ,,zich erbuiten houden ''dan ,,afkeer''.Een recensie
van Huet a1sdie over Godsdienst en kunstvan S.Hoekstra Bzn.is trouwens

nietterijmen met ,,afkeer''
Overigens zijerop gewezen dat het eerste citaat dat gebruikt wordt om
Huetshouding ten opzichte van esthetische theorieën te karakteriseren hiereen

algemenere strekking krijgtdan doorhetoorspronkelijk verband gerechtvaardigd wordt. Het betreft de zin ' ,,W aarom niet uitgegaan van de gemeen-

schappelijke bekentenis( 1dathet Schoone voor geen afgeronde bepaling
vatbaaris? uitHuetsrecensie overVosm aersEeneJ/;/J/'
: overhetschoone en

(niet zoalsin deze inleiding staat: in'')de hunst(LFK XIV, 14).Het
woord ,,gemeenschappelijke''betekentin de oorspronkelijkekontextnietwateen lezerhierlichtza1denken - ,,vanHueten Vosmaersamen'' ln zijn
bespteking van Vosm aers doelstelling de theorie uit de school in het leven
brengen,komtHuettotde konklusie datdeze doelstelling nietisbereikt,o.a.

doorde opsomming van ,,de verschillende bepalingen in vroegeroflatertijd
van hetSchoonegegeven '',die de lezereerderza1afschrikken dan aantrekken.

ln ditverband stelthijdan o.a.devraag ,,W aarom nietuitgegaan van de
gemeenschappelijkebekentenisvan Van Heusdeen Töpffer,doordenschrijver
zelf daarenboven m ede-onderteekend, dat het Schoone voor geen afgeronde
bepaling vatbaarls?','.Hetbetreftm eer een ,,advies''aan Vosmaerdan een

duidelijk uitspreken van Huetseigen opvattingen.
Ook hettweedecitaat ,,Metniemand begeerik te twisten overlitterarische

theorieën.Devormen derkunstzijn zoooneindig verscheiden datmenook op
ditgebied nauwlijksernstig genoeg waarschuwen kan tegen onverdraagzaamheid en dogmatisme.''(LFK ll,j8),klinktongunstigerten opzichtevan de
,9theorieën''dan hetoorspronkelijke verband rechtvaardigt.Voorafgaatdaar
tenslotte een passage waarin twee ,,theorieën '' 66n van Van Koetsveld en 66n

waarschijnlijk van Huet zelf, tegenover elkaar worden gesteld : ,,W are hij
gbedoeld is:Van Koetsveld,N.M.)een novellistpursang,hijzou zich vergenoegen metvanzijnevoorregten en zijnemenschenkennispartijtetrekken,ten
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einde hetalgemeene bijzondertemaken en zijnegedachte in beeld te brengcn.Doch blijkbaarishijnietvan oordeel dat een verhaal Slechts Schoon
behoefttezijnen daarmedeaan alle eischen voldaan is.De novellistin hem
laatzich verschalken door den godsdienstleeraar,doorden zedem eester''.
Kan men van m ening verschillen overHuetshouding ten opzichtevan theo-

rieën in hetalgemeen,vaststaat,dathijin devoorrede bijde LFK zegtdat
men in zijn opstellen vruchteloosza1zoeken naar,,een stelselvan esthetica
W è1kan men in deLFK ,,bouwsteenen gaantreffenjvooreenesoortvan litterarischemoraal ,,sommigevastebegrippen (...)omtrenthetgeen lieflijk is,
ofhettegenovergestelde''(LFK 1,p.Vll).Deze litterarischemoraal'',deze
,1vaste begrippen willen de inleiders opsporen.De speurtocht bestaat uit
verschillende etappes
1. Men brengt enkele algemene uitspraken van Huet over de funktie van

literatuurbijelkaar.
2. Konstaterend datHuetsdenkbeelden overdefunktie van literatuurovereenkomen met die van enkele kontemporaine denkers over esthetika,bouwt
men m etbehulp van geschriften van deze denkerseen hulpkonstruktie''op,
waarin hun opvattingen geschetstworden over:
a. De funktie van kunst.
b. Hetdoelvan de kunst.

Deverhouding kunst-werkelijkheid.
3.TeruggrijpendopdefunktiedieHuetdeliteratuurtoebedeelt,wordende
eisen besproken die Huet aan een roman stelt.Uit de bespreking van deze

eisen blijkt,datdekontemporainedenkbeelden overhetdoelvan dekunsten
overdeverhouding kunst- werkelijkheid eveneensdeeluitmaken van Huets
litterarische moraal''.
Uithetfeitdatmen dezewegheeftmoeten kiezen blijktalhoemoeili
jkhet

isom uit H uets kritieken een koherentebeschouwing te konstrueren.Huetlaat

zich nauwelijksop een duidelijkealgemeneuitspraakbetrappen,laatstaan dat
ereen stelseluit isop te bouwen.Helemaalovertuigend vind ik de resultaten
waartoe de inleiderskomen niet.Laten we de verschillende etappes eensnalopen.
Een drietalcitaten vertegenwoprdigt datgene watvolgens de inleidersHuets
opvatting isvan de funktie van literatuur.Heteerste wordta1svolgtgeptesenteerd :
ktlshijin 18j9 Godsdiensten âvrfrvan S.HoekstraBzn.bespreekt,wekt

â#'de C'
rJrzé heteenste z#k (kursivering van mij,N.M.1metdeconclusie
waartoe Hoekstra's kunstbeschouwing moet leiden. De kunst resulteert in

'( 1verheerlijkingderwerkelijkheid,opheffing van hareschrille tegenstellingen,vereffening van hare hardheden,uitwissching van hetgeen zijgebrekkigs
en wanstaltigsheeft,en daardoorverzoening van den m ensch m etzichzelf,m et

hetleven,metGod'''(18j9,LFK XIV,48).
lkben niet',zoalsdeinleiders,van mening,datHuetin zijn bespreking van
Hoekstra'sboek deindrukwekthetmetdegcciteerdewoorden (overigensvol289

genshem een onderdeelvan é6n van de twee mogelijke konklusieswaartoe
Hoekstra'sbetoogvoert)eenstezijn.Hoekstrawi1betogen datdekunstafhankelijkisvan degodsdienst(een opvattingdieHuetduidelijknietdeelt).Huet
konstateertdan op een gegeven ogenblik ,,onvastheid''in Hoekstra's betoog,

omdatdeze,in plaatsvan deafhankelijkheid van dekunstaan te tonen,laat
zien ,,datmenvangodsdienstenkunsteIkJxor#dr/p/ hetzelfdezeggenkan''
(LFK XIV,47).Hoekstra doetditaan de hand van citaten van Hegelover
godsdiensten van Gervinusoverkunst.A1sm en deze citaten samenvoegtmet
Hoekstra's eigen definitie van de godsdienst, ,,dan kom tmen tot de gevolg-

trekking, aldusHuet,,,nietdatdekunstvan degodsdienstafhankelijkis,
maar dat beide oféén zijn,en kunstslechtseen andere naam isvoorgodsdienst,ofdatzijtweemagtenvertegenwoordigendie,onafhankelijkvanelkander,leiden tot hetzelfde resultaat:verheerl
ijking derwerkelijkheid,opheffing
van hare schrille tegenstellingen etc.,de opsomming die boven algeciteerd
werd en die samengesteld isuitelem enten van de definitiesvan Hegelen Ger-

vinus.Huet,kortom ,wijst op een inkonsistentie in Hoekstra'sbetoog door
diensstellingen doorte denken,maar datisietsanders dan hetook zelfeens

zijn metderesultaten van die bewerking.
HetHoekstra-citaatlijktook nietzeetwe1in overeenstemming te brengen
metdetweeanderecitaten overdefunktievan literatuurdieop bladzijde3en
4 van deinleidingvoorkomen.lseen resultaatalsverheerlijkingvan dewerkelijkheid etc.tetijmen methetopdoen van mensenkennis?Kan deroman als
,, z
edespiegel''dienena1shijgeen basisheeftin dewerkelijkheid ?Of,om het
te zeggen via (gedeeltelijke)overnamevan 66n van detwee anderecitaten :
Doch hetisderoeping derdichtkunst,terwùlz#'onsaan Jr bestaan henhnert,eronstevensvan tetroosten ( ..)'' Hetdoormijgekursiveerdeelement
ontbreektvolledig in hetHoekstra-citaat.
Op hetderde algemene citaatvan Huetoverde funktie van literatuurm oeten wenog ietsnaderingaan,temeerdaarhetbinnen de inleiding een belang-

rijke ro1krijgttoebedeeld:men ontleenterzijn kennisaan van watHuetde
zedelijkefunctie''van kunstvindt,enhetwordtgenoemdalsdeachtergrond
waartegen wedeeisen moeten zien dieHuetsteltaan een goederoman(P.9).
Hetcitaatwordtingeleid met ,,Aanleiding ertoewaseen 1ofvan de dichtkunstdoorCharlesBoissevain,gepubliceerd in De Gidsvan 1871.Huetvulde

dieaan meteen1ofvanhetptoza,in hetbijzonderdievan deroman''(p.3).
Daarnavolgthetlange citaat,waarvan deessentie ongeveeris derom an funk-

tioneertalsopvoedingsmiddel,a1szedespiegel;hijvoedtop totgeluk doorontwikkeling van smaak,van mensenkennisen van zelfkennis,die troostrijk kan
werken.
Ook hier weer vraag ik m e af ofHuctnietmeerin de schoenen geschoven

wordtdan gerechtvaardigd wordtdoorhetoorspronkelijk verband.Depassage
m oet,denk ik,meergelezen worden alseen uitspraak overeen funktiedieliteratuur kan hebben,dan alseen uitspraak overde funktie van literatuur.
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Allereerstwordt de algemeenheid van de uitspraak albeperktdoor hetfeit
datHuetspreekt over ,,de geoefende lezer''en niet over ,,de lezer''.

In detweedeplaatsmoeten wein de gaten houden datHuetzijn opstel
schrijfta1sreaktie op Boissevain.Boissevainsthemais- ik ganu afop de
weergavevan Huet nietJefunktievanliteratuur,maardestellingdatbij
wijzevangeneesmiddeltegenhetheersendescepticismedejongeluiverzenbundelsmoetenlezen.Nee,zegtHuet,jemoetdatuitbreidentot,,hetoordeelkundig lezen in hetalgemeen,nietuitsluitend van fraaijedichtbundels,maar
van alle fraaije boeken zonderonderscheid''(LFK XXV,1jj).Vandaarook
Huetstitel,,letsoverhetlezen''.Maarerbestaatgeen twijfeloverdathetin
dit opstel in eerste instantie gaat over een opvoedingskwestie, niet over de
funktie van literatuur.

ln dederdeplaatsmoeterop gewezen worden,datHuetmet,,allefraaije
boeken zonderonderscheid ''waarvan hetlezen zo opvoedend kan werken,niet
alleen hetOOg heeftOP defom an,maarookop dewi
jsbegeerteendegeschie-

denis, in het algemeen zelfs op ,,wijsgeerige en wetenschappelijke
geschriften '' ln feite is hetde bedoeling van de doorde inleidersgeciteerde
passageom binnen hetlezen a1sopvoedingsmiddelderom an vooruitsluiting te

behoeden. Dat Huet daarbij een aantal mogelijke funkties van de roman
noemt,staatbuiten kijf,maarhetgaathiernietom funktiesdieexklusiefzijn
voor de roman ofvoorde literatuur,en hetgaathierook nietom de funktie
van literatuur.

ln devierdeplaatsleverthetopstel,,letsoverhetlezen zelfsterkeaanwijzingen op voordeopvatting datHuetdatgenewaxde inleiderssam envatten a1s

11deze zedelijke functie''(nu ineensweervan ,,kunst'',p.4)te beperkt
vindt.ln deaanhefvan hetopstel,a1shijBoissevainspedagogischebedoeling
uiteengezetheeft,merkthijop:,,Devraag,inhoeverdepoëzieopdiewijze
naarverdienstegeëerd,in hoeverzijtotbodin dergodsdienstigeaandoeningen
vernederdwordt,laatikrusten.Ditstaatvast,datbijden schrijverin den Gils

de dichtkunstslechtsgedeeltelijk tothaarregtkomt.''En sprekend overdoor
Boissevain verworpen sentim entele gedichten,zegtHuet ,,De heerBoissevain

heeftmisschien volkomen gelijk,dathetlezen van zulke 'fulpen poëzy'( 1
hettegenovergesteldeeenerverstalende uitwerking doeten zijhetwilsvermogen eerverslaptdan opwekt.Doch sedertwanneerisdatdem aatstaf,waarnaar
verstandige lieden hetpoëtische bepalen ?''En weereven later.,,W ieweetof

gijovereen jaarofwat,a1suwegodsdienstigebehoeften uw kunstgevoelminderhinderlijkin denweg zullen staan dan thanshetgevalis,geen berouw zult
gevoelen overuwe tegenwoordige geringschatting? Ofgijnietmetde ware
vrienden derdichtkunstin alle eeuwen erkennen zult,datelkepoëtische blad-

zijde,ook alzou men uithaarmetden besten wi1geen berijmdegeloofsbelijdenis kunnen persen,hare waarde heeft?''(LFK XXV, 1j0-1j1).bvergebrachtnaarroman en kunst,makendezeopmerkingen overpoëziehetmijns
inziensonwaarschijnlijkdatHuetdefunktievan dekunstzou willen beperken
tothetgebied van de zedelijke opvoeding.
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lndevijfdeenlaatsteplaatszijopgemerkt,datde interpretatie van de inleidcrsvan watvolgensHuetde funktie van literatuuris,mindergemakkel
ijk in
overeenstem ming iste brengen m etwatHuetin devoorredebijfidewydezegt
overkunst,zedelijkheid en hetopkom end geslacht''.
Huetsopvatting,volgensdeinleiders,datdekunstbijdraagtaan dezedelijke
opvoeding,looptparallelmetde opvattingen die overde funktie van de kunst
gehuldigd worden dooreen aantalauteursoveresthetische kwesties.Om ditte

tonen worden citaten aangevoerd van C.W .Opzoomer(Despl/râ:i'
J en hare
kenbronnen, 1859),S.Hoekstra Bzn.(Godsdiensten hunst,18j9),Allard
Pierson (De>:/ddâdriï derhunstvoorhetzc#:/#é Ieven,1862)enJohannes
van Vloten (AestheticaofJc>oorâdi'
lyér
zrl:,1865).Viernieuwecitaten uit
dezelfde wetken illustreren vervolgens de comm unisopinio,dat de kunstniet
dienstbaar gemaakt m ag worden aan de moraal, maar haar doel in zichzelf
heeft.En tot slotgetuigen ze - afgezien van Hoekstra,die erzich niet over

uitlaat- datdekunstdewerkelijkheida1suitgangspuntheeft,maarergeen
kopievan mag zijn.

Hoewelde inleidersOP CCn gCgCVCn momentspreken over ,,allerleischake-

ring diebijdesamenbrenging van deze auteursin achtgenomen moetworden,zijn zemijnsinziensniethelemaalontsnaptaan hetgevaardathunopzet
meebrengt het gevaat dat er een grotere eensgezindheid tussen de denkers
gekonstrueerd wordtdan gerechtvaardigd is.W aarHueten Opzoomerspreken

overderelatietussen dekunsten hetzedelijkleven,bedoelen zedaareigenlijk
welhetzelfde ? ln ieder gevalzou ereen vraagteken geplaatstmoeten worden

bijhetopnemen van Hoekstra in de communis opinio overde funktie van
kunst,wantin tegenstelling totde anderen vindthijdatde kunstondergeschiktmoetzijn aan de godsdienst,en dusaan dezedelijkheid.
Maarstelnu,datde vierdenkersen Huet inderdaad hetzelfde bedoelen a1s

zijhethebben overdezedelijkeopvoeding,stelookdatzijhetoverdezezedelijkeopvoeding a1sfunktievan dekunsteenszijn,dan doetzich toch nog een
probleem voor:hoenamelijkisdezeopvatting ovetdefunktievanliteratuurte
kombineren m et de opvatting dat de kunst haar doelin zichzelf heeft? De

inleiderservaren dezekwestiekennelijk nieta1sproblematisch,althanszespreken ernietover.Methetoog op dem oderne lezerhad bestnaderaan de orde

gesteld mogen worden hoevoor lge-eeuwershetbijdragen aan de zedelijke
opvoeding te kombineren wasm eteen l'art pourl'art-opvatting.
Het onderscheid tussen funktie en doelis er ook dén,dat door Opzoom er

bijvoorbeeldnietgemaaktwordt.InDewllrâ:/'
l en>lr:kenhronnenspreekt
hijin het hoofdstuk ,,Hetschoonheidsgevoel''ovethet schone a1s doelin
zichzelf.ln ditverband bespreekthijeen aantalandere zijnsinziensfoutieve - opvattingen overhetdoelvan dekunst.Overalwaarmen dekunsteen

anderdoelwi1toeschrijven danschoonheid,wordtzijvolgensOpzoomerin slavernijgebracht.Hijbespreektviermachtenwaaraan hetschonein deloop van
detijd ondergeschiktgemaaktis dezinnelijkegewaarwording(in ditverband
wijsthijaltegetrouwenavolgingvan denatuurvandehand),zinnelijkgevoel
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(o.a.deopvattingdatdekunstalleenmaartotvermaakmoetstrekken),zedelijk gevoelen gevoelvan godsdienst.Sprekend overdegenen die de kunst
afhankelijkwillen makenvan hetzedelijkgevoel,merkthijo.a.op ,,lk betwisthetregt,om in dedeugdheteigcnlijkedoelderkunsttestellen,enwi1
dewaardevan een kunstwerk nietaan zijn zedelijkestrekking gemeten zien''
(p.194).W è1isde bevorderingvan de deugd hetongezochtegevolgvan de
schoonheid.En in ditverband volgtdan de uitspraak waaraan de inleidersvan
fidewyde Opzoom ersopvatting overde funktie van de kunstontlenen.lk weet
niet of Opzoomers verhouding tussen doel cn gevolg parallel loopt met de

onderscheidingvan Joelenfunitievan deinleiders.Maara1sdatzois,dan
had datduidelijkgemaaktmoetenworden.Bovendien lijkthetmeookhier
weer- netzoalsstraksbijHuet- veiligervoorlopigalleennogmaartespreken van een funktie van de kunst dan van de funktie van de kunst.
Totslot nog CCn enkelwoord over de derde etappe :de bespreking van de
eisen die Huetaan een goederom an stelt.,,Ze betreffenhetwerkeli
jkheidsge-

halte,de 'aanschouwelijkheid'of'objectiviteit',dero1van de auteur(vertel1er)en destijl.Enigszins1osvan dezesamenhangstaatdeeisdateenroman als
stof een belangwekkend conflictmoethebben''(p.9).Volgensde i
nleiders
hangen dezeeisen (4,jof6 in getal?)samen metHuetsvisie op defunktie
vanliteratuur,enzijverwijzendanmetnamenaarhetcitaat,waarvanikstraks
heb geprobeerd aan tetonen,dathetHuetsopvatting overdefunktievan lite-

ratuurwaarschijnlijkslechtstendeleweergeeft.Diesamenhang,dieovcrigens
verder niet geadstrueerd wordt, is niet zo overtuigend. Dat ook Huet de

meningistoegedaan,datdekunstzijn doelin zichzelfheeft,en datdekunst
nietloutereen kopiemoetleveren van de werkelijkheid,wordtaan de hand
van zijn kritieken voldoende aangetoond.
111.

A1swe tenslotte de balansmoeten opmaken,pasthetallereerstwaardering uit
te spreken voor de opzetvan deze uitgave.llet is van groot belang dat een

negentiende-eeuwseromannueensdeaandachtkrijgtdiehijverdient,middels
beschouwingvan zijn ,,kaderencontext'' analysevan deroman zelf,beschrijving van de kontemporaine waardering,vergelijking methethandschriften,
niette vergeten,devervaardiging van de noodzakelijkeannotaties.De inleiding bevateen grote hoeveelheid interessante en belangwekkende gegevens.ln
hetvoorafgaandeis naarik hoop - aangetoond datde inleidershun am bitieuze program ma nietvlekkelooshebben uitgevoerd.Metnam ehethoofdstuk

,,Kade
ren context'' maarook dithoofdstuk bevatgoedestukken (debeschouwingoverfidewyleinrelatiemetAlnàan J:Meh'
valenDaltla)- roept

vragen op.Hoewelm en het ontbreken van voorstudies a1sverzachtende omstandigheid kan aanvoeren,ontkomtmen nietaan dekonklusie,datzorgvuldigerciteren en m indersnelkonkluderen een betrouwbaarderresultaattotgevolg
gehad zouden hebben.

Nijmegen,8oktober1981

NOPMAAS
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LUDO slMoNs,Van D/
z/kâ:râ:totKöntisberg.Gdlcâi'
dl:rà van#:Aldietsche Beweging.Uitg.B. Gottmer, Nijmegen;Uitg. Orion,Brugge,
1980,221 blz.,i11.,420 F.
Ditishetverhaalvan een droom ,waarvan een man een leven lang de verwe-

zenlijkingheeftnagestreefdmeteenongeloooijkdoorzettingsvermogeneneen
op nietsberustend vertrouwen.Voorde dramatische schaduw die overleven en

Streven van ConstantJacob Hansen (1835-1910)hangt,heeftLudoSimonsbeslistaandachtgehad.Hijheeftechterdevoorkeureraangegeveninzijnnuchtere en intelligente analysevan hetcultureelen (semilpolitiek fenomeen dat
de Aldietsche Beweging geweestis,de droom a1seen hersenschim en de droo-

mera1sde man van een idee fixe voorte stellen.W aarin hijgeen ongelijk
heeft,alkomtzijn houding watafstandelijk over.
DeAldietsche Beweging en hetgrootste,meestfrapperende deelvan deacti-

viteitvan Hansenvallen nagenoegsamen.Simonsmaakthetzeerduidelijkdat
hetfenomeen eigenlijk een eenmanspoging geweestis(hetscheppen van een
Nederduitsliteratuurgebied - van Duinkerke totKönigsberg - doormiddel

van een Aldietsespelling)en datdepoginggedoemd wasom temislukken al
washet maarom de dubbelzinnigheid in de formuleringen van heteinddoel.
Hetontstaan,de doorbraak,de stagnatie,de teloorgang van deidee worden
op grond van m initieusen kritisch bronnenonderzoek beschreven in decontext
van de levenskroniek van Hansen,hetcontemporaine Vlaam se geestesleven en
de geschiedenisvan de Vlaam s-Nederduitse bçtrekkingen.De beperkingen die
de auteurzich heeftopgelegd om van deze Studieeen evenwichtig en strictop

hetonderwerp toegespitstgeheeltemaken,beloofthijop kortetermijnweg te
nemen.ln uitzicht gesteld worden een uitvoeriger relaas van de groeivan de

Aldietsegedachte in Vlaanderen v6t)rHansen,anderzijdseen exhaustiefwerk
overde zuiver-literaireverbindingen tussen Vlaanderen en Neder-Duitsland na

hetverschijnen van debundelQuichborn (18j2)van Groth.Mendenktdadelijk aan Gezelle,degezustersLoveling en Po1de Mont.
De beperking van Hansen zelftotAldietser- wanteen biografie werd niet
beoogd
heeft de auteur alvast in onderhavige studie goedgemaakt door
enkele samenvattende alinea'soverde flamingant,de bibliothecaris,de scandinavist en door een evaluatie van de taalkundige en de letterkuhdige, deze

laatstevooralalskatalysator.Deeigenaardigepositievan Hansen isdathija1s
Aldietseralleen zichzelfin deVlaamseBewegingvertegenwoordigt(193)maar
dattussen 1860 en 1900 geen enkele naam van groteofmindergrote betekenis
diein Vlaanderen methetNederduitste maken heeftgehad,nietnaarHansen
VerwjJ
*St van Dautzenberg over zeg m aar Peter Benoit totBaekelm ans,jj

namen somtSimonsop zondervolledigtezijn.Beslpit:,,men ontsnapteniet
aan Hansen,en het is geen wonder dat er een Nederduitse constante in het

Vlaamsecultuurbewustzijn van diedagenaan tewijzen valt,ookalisdedraagwijdte daarvan veelplatonischer dan Hansen-zelfze gewenstzou hebben.''
(196).
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Deze voorbeeldige filologisch-historische monografie m unt uit door haar
methodischeaanpak,uitgebreidefeitenkennis,heldereuiteenzetting en schran-

deroordeel.Zijdoetonsde aangekondigdestudieover,,Vlaamse en Nederduitse literatuurin de negentiende eeuw '',een uitgavc van de Academ ie,met
belangstelling tegemoetzien.
R.F.LISSENS

GUIDO FRANCOIS,PoI#,Mont(1857-1931).T/rvg>//é na pk/àjyklr.ln
deReeks:Gentsebi
jdragentotdeliteratuurstudie,onderderedactievan

AdaDeprez,d1.1.Gent,CultureelDocumentatiecentrum 'tPand,Rijksuniversiteit,1982,7j blz.Rechtstreekste bestellen tegen 100 F + portkosten aan verm eld CultureelDocumentatiecentrum .

Devijftigsteverjaardagvanhctoverlijden(1931)van Po1deMontiszogoed
a1sonopgemerktvoorbijgegaan.GuidoFrançois,vanwiewijeen paarStudies
overDeM ontkennen,o.a.,,De verhouding tussen Po1de Monten deVan Nu

en Straks-beweging''(StudiaGermanicaGandensia,XXI,1980-1981,blz.j793),heeftdaarietswillen aan doen.lndezebrochureblikthijterugop enkele
momenten uithetlevenvan DeMontvöör,tijdensen nadeEersteW ereldoor1og in het licht van de toenm alige wisselende vriendschapsverhouding m et
Emmanuelde Bom .Eerstehandse inform atie,w.o.een aantalin extenso afge-

druktebrieven,hoofdzakelijkgeputuitdein hetArchiefen Museum voorhet
Vlaam se Cultuurleven bewaarde docum entatie.
Deze twee onstabielen,De Mont en De Bom ,waren a1s voorbestemd om

elkaarterugtevindennadebreukbijdestichtingvan ,,VanNu en Straks'' te
meerdaarDeBom mettertijd a1senigeVan-Nu-en-strakservanheteersteuurte
Antwerpen watgeïsoleerd geraakte(vervan deBrusselseomphalos)en op termijn,na W rakken (1898),nietdeliterairebetekenisverwierfdiemen aanvankelijk van hem verwachthad.Kortna 1919,toen beidevrienden in nood
geraakten wegens de gevolgen van de oorlogsomstandigheden,slootDe Bom ,

ditmaalom zijn persoonlijkebelangen teverdedigen,opnieuw bijdeBrusselse
coterieaan,- zoalszeerduidelijk,en nietergfraai,bleek bijdereorganisatie
van deVlaam sche Vereenigingvan Letterkundigen in m aart1921.W eerlietDe

Bom zijn oudere,nuzeerVlaams-radicalevriend in desteek.Maartergelegenheidvan DeMontsvijfenzestigsteverjaardag(1922)wijddeDeBom hem inde
NieuweRotterdamsche Couranteen hulde-artikel.Hijnoemdehem een ,,volkomen onaantastbaar figuur'' erkende datveelhen scheidde,maarwasbli
j
,,e
en blijktemogengeven van depiëteit,welken denvoorganger,dien we
nooit hebben verloochend,maar steeds op zijn echte waarde wenschten te
erkennen (...) toekomt'' W aaruit opgemaakt kan worden dat De Bom
behalve even onstabiel van gemoed ook even loslippig was a1s De Mont.

Daarna,totaan dedoodvan DeMont,wasergeen wolkjemeeraan delucht.
Behalvedewisselende vriendschap belichtFrançoisde activiteitvan De Mont

a1sconservatorvan hetAntwerpsMuseum van SchoneKunsten,zijn houding
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korte titel- opnieuw uitgegeven in een fotomechanischeherdruk.J.Kortenhorst zorgde voor een inleiding en annotaties,waarin we uitvoerig ingelicht
wordcn ovetde vctschillen tusscn Multatuli-waspgn en UitMultatuli'
sleven.

OokoverMarieAndersonheefthijin zijninleidingveelbijeengegaard,enwe
kunnen slechts,zoalsW .F.Hermansdoetin OverMultatuli,8,p.j6,betreuren dathaar biografie''zo plotseling afgebroken wordt.Deannotatieszijn al

even degelijkalsdeinleiding,alishetjammerdatin detekstnietverwezen
wordtnaarde noten (ditkon niet,doordatde tekstfotomechanisch herdrukt
is).
Hoe dan ook,Marie Andersons tekstleestin ieder gevalzeervlot en is beslisthetlezen waard.Niet zozeeromdathier& n van devéle vrouwen spreekt

dieMultatuligekend heeften zijn verleidingspogingen ,,aan den lijve

NACC-

m aakte,m aar vooralom dat Eduard Douwes Dekker er heel even ICVCnd ''

doorwordtin alzijn kleineonhebbelijkheden en grotegaven.Ook alstijdsdocumentishetboekjebelangrijk,omdathetop treffendewijzeillustreerthoe
subjectiefbiografisch deliterairekritiek rond deeeuwwisseling was,bijzonder
m .b.t. Multatuli.Hier trouwens werd het diepe spoor getrokken waarin de

Multatuli-kritiek in de 20ste eeuw lang zou blijven vastzitten,waardoorde
Iiteraire en wetenschappellhe analyse van zijn werk zeerlang op zich liet
wachten.

Marie Anderson schrijftbijmomenten strijdlustig en vurig ofvettederd en
ontroerd,som sironisch en vaak ontm askerend.Maar hoe ze zich ook inspant
om ,,objectief''tezijn,hoezeerzeook afstand wilnem en van DouwesDekker

om de,,waarheid''tedienen,tochvoeltdelezerdoorallesheen hoezeerzijin
zijn ban zit,vooralin deban van zijn geschreven woord (p.68-69)en hoeze,
ondanks zichzelfa1s hetware,m etliefde aan hem terugdenkt.
Detranen komen nogin mijnoogen,a1sikaan allesterugdenk.
Mijn zielwastoch zooverwantmethem,maarerwaszoo veel,dathaarvan hem vervreemde.

Hetismijofhijnu,boven vroegereverkeerdheden verheven,totons,diezijn oprechte
vrienden warenen zijn,cnhetgoedein hem vereerdhebbenen liefgehad- ofhijzacht
totonszegt,a1swij,dorstendnaarpoëzie,denontvlodenezoekeninhetzilverenavondlicht
en in hetgouden morgenlicht:
'MeineSeelewird immermitEuch und beiEuch sein.lhrwerdetmich finden in den Blumen,diewelken,und im Laube,dasvon den B:umen fxllt,lhrwerdetmichhören im Klin-

gen derAbendglocken und 1hrwerdetmich sehen,- wenn lhrmeinergedenkt'''(p.
48-49).

ln dergelijke onthullingen ligtmeer waarheid over Multatulidan in zijn
kleinedagelijksegaajesen tekortjes,wantoverallesheen bleefhija1smens
boeien en fascineren,wathija1sschrijvertotop dedagvanvandaag nogstééds
doet.
PHILIP VERMOORTEL
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MARIO BM cK : Omtrent #: soctàle i'
Jddlrlr/zzz,'
s van Fr:J:r/'
l van

& #:r.CultureelDocumentatiecentrum R.U.Gent,1982(Gentsebijdragen totdeliteratuurstudie 11),120pp.,BF 180,-.
Dezelicentiescriptie(R.U.Gent1981)heefteen duidelijkefunctie,zevulthet
voorveld in waaruit een focusstudie over het dramatische œuvre van F.Van

Eeden mogelijk wordt;tegelijk bevatze reedseen voorwaartse beweging die
zoweldeliterairhistorisch gangbateopinieoverVan Eedensdramatische gehalte
betwistresp.anderstrachtbepaalbaartem aken a1sze een aanzetlevertom die

nieuwe interpretatie te objectiveren.Daartoe stelt ze eerst een verkennende
inventarisop,een status-quaestionisvan de stand van kennisen belangstelling;
ve
rvol
gens expli
(me
tde
citeertze de stelling datde sociaalthematische dramateksten

gronddiscussiewaarin dergelijkewaardebepalingprecieskan bestaan)
historisch en immanent onderschat zijn gebleven resp.niet eens tot een
bewuste waarneming,laat staan analyse zijn gebracht.Een begin van deze
noodzakelijkeanalyseintroduceertS.danzelfwaarbijhijdeideëleaspectente
sterk favoriseert en nog te weinig aandacht blijkt te hebben voor de
compositorisch-codaleelementen,tevenshetdilemmaontwijktdateen coherente sociale attitude nietperse meteen geslaagd dramatisch produktovereen-

stemt.Maardeaanzetiser,dehistorischecontextisalbehoorlijk ingevuld en
zelfsreceptiehistorische problemen,hoe delikaatook,worden niet uitde weg

gegaan.Bijallebetrekkelijkheid van eerste onderneming,bijalle problematiseerbaarheid van devooropgeplaatstethetischeelementen,vormtdergelijkperSpectiefaanbod,m ede door de m eer dan bevredigende bibliografische omringing, nu reeds een waardevol gegeven dat voor de al te vaak onontwarbare
samenhang van dram atischewil,theatrale visie,ideehistorische contexten sub-

jectieveintentiemeerdanenkelbelofteblijft.A1ishetwachten op dedissertatie die deze aangereikte suggesties amplificeert en atgumenteert.
02.0j.1982
C.TINDEMANS
PASCALPIA,Praten overDu p:zrorlparlerW Du #:vor,Meteen nawoord

vanJ.H.W .Veenstra,(Utrecht,1979),2 x 48 pp.
Dit fraaie,tweetalige boekje hebben we te danken aan Radio Nederland,de
Nederlandse wereldom roep.De producervan de Franstalige programm a'svan

ditinstituut,Jean Degives,nam op 2jjanuari1977 een interview afvan Du
PerronsFransevriend,dedichter,literatuurhistoricusenjournalistPascalPia(o
1902).Ditinterview neemtvierentwintig van de achtenveertig bladzijden in
beslag.Verdertreftmen in ditboekjekortebio-bibliografischeschetsenvan Du
Perron en Pia aan en een naschtiftvanJ.H.W .Veenstra onder de titelPù,
,n'
:r# van #: eerste nl'.Deze kleinepublikatiewordtverdergeïllustreerd met
een tekening van dehand van C.PoemsdiePiavoorstelten twee foto'sdie Du
Perron tonen in gezelschap van Pia en Louis Chevasson en van Pia alleen.De
dubbele vertaling van Gtitoux,een gedichtvan PascalPia,doorDolfVerspoor

en J.H.W .Veenstra,sluithetgeheelaf.
298

Dezeweinig omvangrijke publikatieontleentevenwelhaarrelevantie niet
alleen aan hetfrit daterovereen voorde Nederlandse literatuurgeschiedenis

van hetinterbellum zobelangrijkefiguuralsEddyDuPerrontotnogtoeniet
veelgeschreven werd,m aarook en vooralom datde periode 1921-1936 uithet
leven van Du Perron,toen hijinPari
js,Brusselen Chaumont-Gistouxverbleef,
er door een eersterangs ooggetuige in wordt belicht.

Verrassendisbijvoorbeelddevolgendeuitspraakvan PiaoverDu Perton,die
in onze literatuurgeschiedenissen bekend staata1seen tijdbewustauteurdie
zich fe1 engageerde tegen de verrechtsing en het opkomende nazisme in de

jarendertig ,,Hù'â'd/imetveelbelangstellinggekekennaar#:houdingvan
,>#,b;'
#v:r tegenover#:geheurtentîsen,zzzllrtk :::$//47.
///ofâ#'erzzâ vol#o'r#' toeaangetrokken voeldeom r/lrdeoorzlâ:r van #;'
:geheurtenùsen te

zoeken,#:economtîche,#:politlàheoorzlâ'r enz.Tenslottemoetz#> henntî
van Joc/b/og/kcâ: onderwerpen welheel>:/drâ?z#> geweest1''(p.31-32).
lnteressant isdeze bijdrage ook voor de comparatistische literatuurstudie,
o.a.voor de relatie tussen André Malraux en Du Perron die erin behandeld
wordt,en voorhetaandeelvan Du PerronsFranse ervaringen in de totstandkom ing van H etflrJ van Herkomst.Hetisbekend datPia modelgestaan heeft
voor het Viala-personage in de roman en dat Malraux hem inspireerde tot

Heverld.Du Perron,dieevenalsBarnabooth wereldburgerwildezijn,zou zich
overigens op de autobiografische roman van Val6ry Larbaud geïnspireerd heb-

ben bijdecompositievanHetflrJvanHerkomst.
Deze en andere aspekten van leven en werk van Eddy Du Perron,o.a.het

aandeelvan zijn gesprekken metMalraux in de schepping van La Corz'
/f'
or
H umaine,mochten beslisteensgrondiger onderzocht worden.
Sint-Lam brechts-Herk,oktober1981
PAULSCHAMPAERT

THEUN DEvmEs Brieven zzf'
;Jeoorlogsyàren van J,Vestdùh.Meteen appendix behelzende enkele brieven, gewisseld tussen S. Vestdijk en
D.A.M.Binnendijkinseptember1941.Bezorgd doorS.A.
J.van Faassen.
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Reeks
Achterhetboek''),'s-Gravenhage 1981,jj pp.
In 1968 publiceerdehetNLMD debrieven dieVestdijk in de tweedewereldoorlog aan Theun de Vrieshad geschreven.De Vriesschreeftoen in z'n inlei-

ding,datzijn brievenaanVestdijkdoordezelaatsteuitveiligheidsoverwegingenwaren vernietigd,maarnaVestdijksoverlijden bleek,daternog een aantal
brieven bewaard waren;het NLM D geeftdie nu uit in dezelfde reeks.
Uiteraard m oeten beide boekdelen naastelkaar gelegd worden;de brieven

van DeW ieszijn trouwensgenummerd infunctievan debrievenvan Vestdijk.
M aarde nieuweuitgave bevatveelminderbrieven dan de vorige van Vestdijk
zijn er84 gepubliceerd,van DeVriesslechts8.Debelangrijksteen meestuitvoerige briefvan De Vriesdateertvan december 1943,en biedteen zeergede-

tailleerdebesprekingvan Detoekomst2,rrellkie.Deauteurplaatstopmerkin299

gen en bedenkingen bijbepaaldepassages;hijheeftdeneigingVestdijksuitspraken in een ruimerkaderteplaatsen,en motieven dieaan Vestdijksopvattingen ten grondslag zouden liggen,te rationaliseren.De briefleertonsvooral

veeloverDeVrieszelf.Hijontwikkelterzijn materialistischevisieop hetdialectische verloop van de geschiedenis aan de hand van een domein waarover

hijzich in zijn niet-fictionelewerken nietdikwijlsheeftuitgelaten de godsdienst.Hijdoetdatop een spitse en somszeerverrassende manier,die een
eigen licht werpt opzi
en
ende
aar
nt
historische gebeurtenissen en evoluties.Het
j
elaaltie
zou zeer interessant
te onderzoeken tussen de hier uitgedrukte
visie en de rolvan de godsdienstin de toen pasvoltooide rom an ,,Sla de wol-

ven,hetdet! volgensonsDe Vries'belangrijkste werk.
De btieven verschaffen ook informatie overfamiliale problemen,bemiddeling bijvertalingen (Vestdijk hooptdatDe Vrieszijn rom ansin de U.S.S.R.

kan laten vertalen),literaire interesses(De VriesleentVestdijksboeken van
Faulkner),eigen plannen (zo ontwerptDe Vriesalin 1940 zijn roman Anna
CaspaniofHetheimwee,diepasin 1952za1verschijnen),enmeningenover
deactualiteitvan dedag (de ,,haat''diedeU.S.S.R.midden 1940 deEngelsen toedraagt).
Sjoerd Van Faassen heefthetboek ingeleid:hijsitueertdecorrespondentie
voortteffelijk in een ruim literairtijdskader,spreidteen fenomenale belezenheid ten toon, verantwoordt overtuigend zi
jn hermeneutische aanpak,en
werktin devoetnoten zoveelmogelijk alleonduidelijkheden en dubbelzinnighedenweg.Zeermooiwerk1
.Toch moeten wewijzenop drievergissingen.ln
voetnoot lj (p.21)schrijfthij,datDe Vries nooitafzonderlijke,kritischc
aandachtheeftbesteed aan Herm an Gorter;maarDeVriesheeftin HetVolks-

dagblad van 8 oktobereen uitvoetig artikelaan hem gewijd (Herman Gorter
(1867-1927)De>rcf/étussen -7en talent).Invoetnoot17(p.22)staat,dat
de opdrachtaan Vestdijk in SIa J: wolven,herder1 is weggelaten,maar ze
staattoten metdederdedruk bijhetbegin van hetderdedeel(,,Aan S.V
den heksenmeesterin dichten ondicht'').ln voetnoot j5 beweertVan Faassen, dat het gedicht Bach. Een voorspel pas na 194j werd voltooid; het is

nochtansvolledig verschenen in hettijdschriftAd lnterim van juli1?4j (pp.
132-137).
Het boek eindigt met een appendix van brieven,waarin Vestdijk en
D.A.M.Binnendijk een misverstand ophelderen.De samenhang metde correspondentieDeVries-vestdijk iszotoevallig,datdelezerzich afvraagt,waarom de brieven zo nodigin ditboekjemoesten ondergebrachtworden.Zou de
omvang anderste beperktgeweestzijn ?
ln elk gevalzijn dezebri
eveneen zeerbelangwekkendeuitgave,dieonsveel
leertoverDeVriesen eenonmisbareaanvul
ling vormtbijdceenzijdigepublicatie van 1968.

J.DE MAERE
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C.
J.KELK,WieCé tegenkwam .'s-Gravenhage,Nijgh & VanDitmar,1981,
184 pp.

C.
J.Kelk 1-1982heeftna,,lkkdékalleen''(1968)eentweedereeksherinneringen gepubliceerd.Kelk leek degekniptem an voorhetgenre.A1sscheppend

kunstenaarwashijnooitzecrbelangrijk;hijwasdefiguurdieerbijwasa1ser
iets interessants gebeurde,die dooreruditie en ervaring scherp waarnemen en

ootdelen kan,maardoorzijn beperktheid degebeurtenissen geen anderewending gaf.
Toch kan Kelkswereld onsovertuigen noch m eeslepen.Stilistisch ishetboek

zwak.,,Hoejongwasiknieten hoejongwasniethij,toenikHermanvan den
Bergh voorheteerstaanschouwde''(14);,,Latergetrouwd metMargaMinco
bewoonden zijlange tijd hetW itsenhuis''(139).Er zijn storende fouten :
meer''voormaar(j8);,,stilstand element''(124);,,veelgezocht''voor
populair(144);,,voormijrekening''(139);financieël(161).
De taalslordigheid gaat gepaard m et structurele eentonigheid. Het boek

bevateenreekskortehoofdstukjesmetingrediëntendiezeldenvariëren Kelks
ontmoeting methetpersonage,uiterlijkeen innerlijketypering (dikwijlsvia
anecdotes),delaterontstaneverwijdering.Deontmoetingen zijnin principe
chronologisch geordend, al worden soms personages gegroepeerd; de latere
reflectie doet de conctetisering van elke ontm oeting vervagen.Kelk m iste de
epische bachtom e1k personage een eigen gezichtmee te geven;hetgevolg is
een irritante indruk van repetitie.
Hetwerk faaltdusa1sliterairprodukt;m aarook a1shistorisch documentvoldoethetniet.Kelk bewaartwelgebeurtenissen en personagesdie anderszouden vergeten worden,maar ,,W ie ik tegenkwam ''bevatte veelgegevens die
de lezermetgemiddeldeliteraire belangstelling allang kent.DatPresserauto-

didactwas (98),Van Deyssel een aansteller (30)en Van Duinkerken een
levensgenieter(83) hetstaatin alle encyclopedieën en memoires.
Ergeris,datdeinformatiesomsonbetrouwbaaris.Kelk wijstzelfwe1eens
op deonbetrouwbaarheidervan.ZowasJan Campert,,in betrekking,ikmeen
bijeen bankinstelling.Maar ook hijkreeg er...genoeg van en begaf zich
(waarschijnlijk) in de journalistiek''(139).Twee relativetingen dus.Maar
eldersdoethijapodictische uitspraken over betwistbare zaken.Zoalsbekend
beschouwde Louis de Bourbon zich als afstamm eling van de Franse koningen.

Alleen wi1ik we1verklaren datik ervast van overtuigd was,datde afstam -

ming klopt. De Bourbon had volgens mijvolkomen het uiterlijk van de
bekende Bourbonsuitde 17e en 18e eeuw en ook zijn levensopvatting het
onbezorgd omspringen met geld en goed, is met een zo hoogvorstelijke
afkomstgeheelin overeenstemming''(92).W ie zou dergelijke ,,bewijzen''
ernstig nemen ? En het boek bevat veel niet verantwoorde ,,zekerheden ''

EldersverantwoordtKelkzijn gedachtensprongen metbetwistbarelogica.Over
deBourbon ,,Hijsprak moeilijk,wanthijhad keelkanker,hetgeenhem niet
belettevan een auto metvorstelijke standaard gebruik temaken''(93).
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Bovendien ishijtesterkbetrokken bijzijn onderwerp.Meestalneemthij
daarom mensen in bescherm ing.Onaangename gebeurtenissen worden wegge-

werktofvergoelijkt.Delezervermoedtdikwijlseen oppervlakkigeofbevooroordeeldehouding,zekera1sKelkzelf(naïef)eropwijst.,,TheundeVriesis
een goed collega;op een gegevenmomentzorgdehijervoordatikjaarlijkseregeld ontving...lkwas- hetlijktwe1spelen onder66n hoedje- toevalligeen
keerin decommissievoorhetverlenenvan deP.C.Hooftprijsen kreeghetmet
Emmyvan Lokhorsten een derde gedaan,dathem deprijswerd toegekend''
(69-70).
Ileste merkwaardigerisde sterke afwijzing van Si
mon Vestdijk,toch algemeen a1seen grootprozaïstbeschouwd,en deverklaringvan hun koelerelatie
,,l
kverdenkhem ervandathijinwezenjaloersisgeweestop mijnluchthartige
aard en geraaktdatik hem langzamerhand wasgaan negeren''(59).Datdeze
persoonlijkeaversiezijn beoordelingvan hetwerk zou kunnen bdnvloeden,
komtnietin hem op;een dergelijke tegenstelling totvrijwelheelde Nederlandse kritiek teverantwoorden,achthijnietnodig.
Hoeverklaartmenditalgemeen falen?Kelkbouwtzijnsituatiea1schronologisch afstandelijkeherschepperterdegemee in,en zo ervaartdelezer,datde
stimulansvoorde memoiresvan hetKloos-fondskomt(78).W e vernemen
elders(VrijNederland,22augustus1981,p.5)dathijnogeenaantalherinne-

ringen ,,in portefeuille''had.ln hetboek noteerthijgereyeld een datum :
luistnu ikdithierboekstaaf(6augustus1976)''(43).BlilkbaarheeftKelk
eersteen ruweschetsgemaakt,en toen heefthijeen eersteberoertegekregen;
laterheefthijeen tweedeattaquegehad,diehem hetschrijven onmogelijk
maakte.Blijkbaarwildehijvoorheteindezijn herinneringenregistreren,maar
heeftzijn fysisch tekorthem beletzeformeeluittewerken.
Toch is het boek interessant a1s Kelks zelfrealisatie.Hijktijgt boeiende
dimensiesa1shijzijn laterevertelsituatiemeerealiseert dan leverthijeen taai
gevecht tegen vergetelheid.Hij geeft toe dat hij nooit een eersterangsrol
,,

speelde,m aaristoch gegriefd om datniemand m eetbelang in hem stelt.Daar-

uitgroeithetleidmotief:,,lkbennieteerzuchtigmaarweleenbeetjeonthutst
datvergetelheidzogauw in z'n werk gaat''(78).Dezeweemoed wordtechter
geen gekanker daarvoorwasKelk te mild-ironisch en wisselde hijte vlug af
metleukeanecdotes.W ijgelovcn dathetboekuiteindelijkzijnwaardezalontlenen aan de schepperervan,en minderaan de behandelde figuren;de lezeris
bereid de auteurveelte vergeven,omdatKelk een gevarieerd en som sontroe-

rend zelfportretin zijn levensavond realiseerde.
JAAK DEMAERE

GOW FRIED W EISSERT, Ballade, Stuttgart 1980 (Sammlung Metzler;
M 192:Abteilung E,Poetik;154 p.)
ln de traditie van Metzlersbekende literair-wetenschappelijke reekswi1Gottfried W eissertmetbovengenoemde monografie een theoretische en historische
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inleidingtotdeStudievandeballadeaanbieden.HijSteuntdaarvooruitdrukkelijk op de bestaande wetenschappelijke literatuur.Fundamenteelnieuwe
inzichten in aard en wezen van dezedichtsoortdientm en hierdan ook niette

verwachten.DeauteurbeperktzichoverigenstotdeDuitseballade,watmijns
inziensenigszinsafbreuk doetaan zijn algemeen-poëtologisch opzet.Binnen
ditDuitsereferentiekaderwordtdanevenweleen uitvoerigeenoverzichtelijke
statusquaestionisopgem aakt,waarin achtereenvolgens theorie,typologie,historische ontwikkeling en didactisch gebruik van hetgenre aan bod kom en.
ln hettheoretischehoofdstuk wordtvooralaandachtbesteed aan de vraag in
hoeverde ballade tothetlyrische dan we1tothetepischeofdram atische genre
gerekend dientte worden.lemand alsGoethe,zo meentde auteur,heeft dit
voor de definitie van de ballade toch we1centrale probleem elegant ontweken
door deze dichtsoorta1shet ,,Ur-EiderDichtung ''te betitelen en in haar de
drieverschillende literairegenresverenigd te zien.VolgensHegelisde ballade

echterwe1degelijk lyrischvan aard,terwijlKëteHamburgerhaarsamenmetde
ik-rom an tussen lyriek en epiek plaatst.Steffen Steffensen rekent de ballade
dan weereerdertotde verhalende literatuur.Deze uiteenlopende standpunten

wijzen eralleenmaarop datdeballadezoweleen episch,dramatisch a1slyrisch
elementbevat.Heteerstehangtsamen metde aanwezigheid van een verteller,

diezichbijvoorkeurvanscenischetechniekenbedient.Dezelaatsteverlenende
balladeop hun beurteen dram atisch karakter.Hetlyrische mom entten slotte
schuilt in het stemmingskarakter van klank en ritme,van woordgebruik
vooralwoordherhalingen en sym boliek.

W atde typologievan deballadebetreft,twijfeltW eissertaan demogelijkheid van een coherente en omvattende systematiek om dat de m eeste balladen
zich niet tot 6én wel om schreven type laten herleiden.Desalniettemin be-

schouwthijdebestaandecategorieën a1szeerwaardevol,omdatzijtoelaten een
aantal inhoudelijke constanten in de rijk gevarieerde balladenliteratuur te
onderkennen.Zo onderscheidtW eissertdrie fundamentele balladentypes het
num ineuze,hethistorische en hetsociale.Heteerstetypegeeftgestalteaan de

confrontatie van de mens met bovennatuurlijke krachten die in zijn leven
ingrijpen.Totdezesoortdientin deeerste plaatsde natuurmagischeballade
gerekend te worden. Het bekendste voorbeeld daarvan is wellicht Goethes
,,

Erlkönig'' Voortstreftmen ditballadentypevooralbijderomanticiaan,bij

wie hetaan een sym bolische natuurvisie beantwoordt.Totde groep dernumineuze balladen behoort verdernog de dodenmagische ballade,waarin vooral

hetmotiefvan derevenant(,,W iedergxnger'')aan bod komt,en ten slotte
ook de noodlotsballade.A1stweede basistype vermeldtde auteurde historische

ballademeta1sbelangrijkste voorbeelden hetvroeg-christelijke heldenlied,de
m iddeleeuwse ridderballade en dehistorischekunstballade uitde 18deen lgde
eeuw.Hetligtvoorde hand datditsoortballade vaak nationalistisch geïnspi-

reerd za1zijn.Datisbijvoorbeeld zeerduidelijkhetgevalmettalrijke lgdeeeuwseDuitse balladen waarin dem ythischeterugkeervan keizerBarbarossaen

hetherstelvan hetoudeDuitseRijk aangekondigd worden.Desociale ballade
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ten slottekrijgtdoordeauteureenbijzondereplaatsinzijn typologietoegewezen omdathetirrationelem oment,datandersvoorde balladezo karakteristiek
is,hier grotendeelsontbreekt.Een vaak voorkom end motiefin de Sociale bal-

lade is dat van de kindermoordenares.Men denke bijvoorbeeld aan Brechts
gedichtoverM arie Farrar.Het is uitdit balladentype datde moderne variétéballade ontstaan is.
Veruithetgrootste gedeelte van W eissertsmonografie isdan aan de histori-

scheontwikkelingvan deballadegewijd.DezevindthaaroorsprongindeGerm aanse heldenliederen,waarvan op Duitse bodem enkelhet Hildebrandslied

bewaardgebleven is.Dezeliederen warenvooreen adellijkpubliekbestemden
vertonen een duidelijk kunstkarakter.Daartegenoverstaatde volksballadeuit
de latem iddeleeuwen en devroege renaissance,die a1seen apartgenrevan het
volkslied beschouwd kan worzen. Kenm erkend voor de volksballade is het

fenomeen van het,,Zersingen'' waarbijdoormondelingeoverleveringtalrijke
varianten van een zelfde oorspronkelijketekst in het leven geroepen worden.
MetBûrgers Lenore''(1773)ontstaatdan de moderne Duitse kunstballade.
Dit gedicht,een typisch Sturm -und-Drang-produkt,oefende een enorme invloed in geheelEuropa uit.Geïnspireerd door Herders ideeën streefde Biirger
ernaarde ,,geleerde''dichtkunstdoorvolkspoëzie te vervangen.Ook Goethes

Heidenröschen''staatzeerdichtbijhetvolkslied.W atdekunstballadenochtans principieelvan haar volkse tegenhanger onderscheidt,is de symbolische

doordringing van dehandeling.Ditbrengtonsbijde klassieke balladen van
Goethe en Schiller.De balladen van deze laatste bewegen zich vooreen ideële
achtergrond,waarin de gedachtevan zelfbeheersing en zelfbeperking in functie
van hogere waarden centraal staat. ln tegenstelling tot deze parabolisch-

rationeelgeconcipieerdegedichten vormen bijGoetheuitbeeldingen ideeeen
onverbrekelijke symbolische eenheid.De belangrijkstebijdragevan deromantiek totdeontwikkelingvan deballadeisongetwijfeld ,,DesKnabenW underhorn ''van Arnim en Brentano.Metdeze liederenverzameling,waarin hetvolk

de ro1van scheppend kunstenaartoebedeeld wordt,lijktwelde droom van

Herder en Burger in vervulling te gaan.De rom antische ballade onderscheidt
zich nochtans van de oude volksballade door het feit dat zijde handeling
geheelin stemming laatopgaan.Datisbi
jvoorbeeld zeerduidelijkhetgevalbij
Eichendorff.Bijdeverdere ontwikkeling van de ballade in de 19de en 20ste
eeuw duiken talvan nam en op waarmee de Nederlandstalige lezerm inderver-

trouwd za1zijn.Een belangrijkeuitzondeting daarop vormtechterHeine.Kenmerkend voordiens balladen is de techniek van de ironische desillusionering,

waarmeededichterhetheroïsch-aristokratischegeschiedenisbeeld van zijn tijdgenoten ad absurdum voert.ln de 20ste eeuw ontwikkeltzich de ballade meer

en meertoteen vorm van gebruikslytiek zoalszeerduidelijk doordecabaretballade geïllustreerd wordt.A1sm odern balladendichterisvooralBrechttever-

noemen,diezoalsvelevan zijn tijdgenoten een grotebewonderingvoorFrançoisVillonkoesterde.Metzijn ,,Hauspostille''parodieerthijhetgenrevan het
stichtendegebeden-en liederenboek,terwijlzijn latere,sterkdidactisch getinte
balladen integraaldeelgaan uitmaken van zijn drama's.
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Hetlaatstehoofdstuk van W eissertsm onografieisaan hetdidactisch gebruik

vandeballadegewijd.lnhetDuitsetaalonderwijsheeftdeballadesteedseen
bijzondereplaatsingenomen omdatzijbijuitstek a1snationaledichtsoortgold
enbijgevolgalsaangewezen middeltotvolksopleidingbeschouwd werd.Bovendien leek de ballade wegenshaarverwantschap m ethetepische en dram atische
genre uiterm ate geschiktvooreen eerstekennismaking m ethetfenom een lite-

ratuur.ln de jaren zestig en zeventig verloorde ballade echterhaardominerende positie in het literatuuronderwijs.De recente sociologisch en lezergeoriënteerde ontwikkelingen in de literatuurwetenschap hebben daarin weer
enigeverandering teweeggebracht.De moderne ballade in hetspoorvan Heine
en W edekind leentzich imm ersuitstekend voorhetaantonen van de historiciteit van literaire teksten.
Uitde bovenstaande samenvatting van W eissertsstudie overde ballademag
blijken datde verdienstevan ditwerk vooralin deruimeen synthetischeaanpak schuiltwaarmee hierde ballade in haathistorische ontwikkeling en inhou-

delijke verscheidenheid benaderd wordt.Uitpoëtologisch oogpuntkan men
m isschien betreuren dathettheoretische gedeelte eerderbescheiden uitgevallen
isen datdeauteurdaarin geen poging doetom een eigen definitievan hetbal-

ladengenreteontwikkelen.Diteuvelwordtdanweergedeeltelijkgoedgemaakt
dooruitvoerige bibliografische referenties.W anneerm en voortsafzietvan de al

tetaltijkedrukfouten verdientW eissertsmonografiea1sinleiding totdestudie
van de ballade zeker aanbeveling.
BERT SCHREURS

ALMUT TODOROW ,Gedanhenlynk.Die Entstehung einesGattungsbegriffs

im 19.Jahrhundert,Stuttgart,Metzler,1980,140 blz.,DM 42,-(Germanistische Abhandlungen j0).
Deze studie gaathet ontstaan na van de benam ing Gelankenlyrtk en aanverwante genrebegrippen in de esthetische theorie en poetica van hetmidden van

de 19eeeuw in Duitsland.Deauteurbouwtzijn onderzoekbewustnietgenreimmanentop,maarhistorisch ensociologisch.Op diemanierkanhijtweedingen aantonen aan de ene kantvormtde term Gelankenlyrih,een neologisme

datomstreeks18j0 in handboeken en vooralook in dejsthetik van Friedrich
TheodorVischeropduikt,hetsluitstuk van een ingewikkeld intern processinds

de doorbreking van de l8e-eeuwse classicistische poëziecanon;tegelijkertijd
echterblijktdezezelfdeterm onrechtstreeksdesocio-politiekeverhoudingen te
weerspiegelen die na de mislukte revolutie van 1848 ook op de kunstopvattingen gaan wegen en m etname op hetstuk van de theorie van delyriek totver-

rassende optiesaanleiding geven.lnzetvormdehierbijdestormachtige bezettingvanhetlyrischecentrum doordesubjectiviteittegenheteindevande18e
eeuw,waarbijzwaataccentwaskomenteliggenop detolvanbelevingen emotionaliteit.Afzonderlijke uitde normatieve canon afkomstige lyrische genres
waarinhetgedachtelijkesterkeraanbodkwam,voerdendaarnaastnogeen auto-

noom bestaan.Een voorbeeld daarvan bood de elegie;om streeksde eeuwwisse-

ling kon een Schillermetzijn elegietheorienog een bijdrageleveren totde
integratie van hetverstandselem entin het lyrische.De auteur betoogtnu dat

vijftigjaarlaterdetheoreticimetdeinvoeringvan determ Gedanhenlynk duidelijk opteren vooreen poeticadie als,,echte''lyriek enkelhetaan deinnerlijkheid gevoede,subjectiefgeïnspireerde gedichttolereerten datzijom die
redeneen duidelijkafgescheidenrestcategorieinhetleven roepenvoorwatdaar
nietin past.Onderditverdictvalto.m .alle lyriek diedoorhaarbetrokkenheid

op hettijdsgebeuren en haarbewustepublieksgerichtheid een meerrationele
inslagverlangt.Volgensdeauteurgaan zijechterpreciesdoordezeeenzijdige
canonisering van de natuur-en stemm ingslyriek een articulatievan hetestheti-

schebinnen deconflicten vanhun eigentijduitdeweg.
Hetin dezestudiebehandeldeprobleem lijktop zichzelfgenomen voorde
geschiedenisvan de Duitse esthetica eerdervan secundairbelang;toch kan de
Zkltcvf CCR ZZRtX t0t IRVI t0C SICCIItS vaag of onnauwkeurig geform uleerde

inzichten (o.a.bijSengle,Biedermeier)omtrentde evolutievan de lyrische
theorie op wezenlijke punten corrigeren en aanzuiveren.Vooralechterwordt
door de voorbeeldige historisch-sociologische situering de relevantie van het

fenomeen Gedankenlyn'
h duidelijkgemaaktalssymtoom van een zich bevestigende traditionalistische poetica van hetgedichtdie in de Duitse germ anistiek

totverinde20eeeuw zounawerken,meerbepaald in StaigersGrundbegnye
#:rPoettk een laatste nadrukkelijke demonstratie zou vinden.En welop een
ogenblik datin hetbuitenland de revolutievan de modernelyriek volop wordt

voorbereid (E.A.Poe,Baudelaire);de enige Duitserdie in ditverband kan
genoemd worden isHeinrich Heine.M aardiewordtin de Duitse academische
esthetica van om streeks 18j0 nietterkennis genom en.
LUDO VERBEECK

H.VERDAASDONK,fiteratuurbeschouwing enargumentatie,(Kritischestudies3),Amsterdam ,HuisaandeDrieGrachten,1981,182blz.,3jgulden.

H.Verdaasdonk,mom enteelhoogleraarLiteratuursociologie aan de Katholieke
HogeschoolTilburg,wi1metdit boek aantonen datde literatuurbeschouwing

1,Sindsde 17eeeuw,envermoedelijksindsdeklassiekeoudhcid''cen beperkt
aantalargumentatie-strategieënhanteert,diewetenschappelijknietvalidezijn.
Ongeveerallecoryfeeën van de ,,litcratuurwetenschap''(volgensVerdaasdonk
zou men betervan ,,literatuurbeschouwing''spreken)worden telichtbevonden :Aristoteles,Valéry,Sartre,Sjklovski,Tynjanov,Staiger,Kayser,W ellek
en W arren, Friedm an,Stanzel,Richard,Mauron,800th,Greim as, Genette,
W ienold,lser,Groeben,en nog vele anderen.

ln een eerstedeelvan zijn boekponeertVerdaasdonk datde ,,achtergrond-

kennis''van de literatuurbeschouwershen nietin staatstelteenduidigeuitspra-

ken overteksten tedoen.Hijmaakthetzich misschienwelietstegemakkelijk

door alSillustfatie van dic stelling de elkaar tegensprckende interpretatiesvan
een sonnet van Mallarmd te kiezen.Zoals men weetwas meerzinnigheid een
door deze Franse sym bolistnagestreefd doel.

In een tweededeelbebitiseertdeschrijvervooreersthetpostulaat,,lezen is
waarnemen ''waarvan de literatuurbeschouwing uitgaat.ln plaats van a1seen
probleem wordt het verband tussen tekst en lezing te vaak a1s een evidentie
voorgesteld.Zelfshet receptie-onderzoek schiet in ditopzicht te kort.Hierna
neem tdeauteurtwee argumentatiestrategieën op dekorrel:de analogieredenering en de dialectischeredenering.De eerstesoortredenering neem teen recht-

streeksverband aan tussen tekstenwerkelijkheid en springtvlotvan hetene
niveau naarhetandere over.De kritiek die in verband hiermee op de verhaal-

theorievan Genettewordtgeuit,lijktmijovertuigend.Detweedesoortredeneringbestaaterinaanvankelijkaangenomen tegenstellingen zoterelativeren dat
desamenhangvanhetbetoogerondergaatlijden.Deheersendeliteratuuropvatting zondigt dus zoweltegen hetcorrespondentie-a1stegen hetcoherentieprincipe van de wetenschap.ln een derde deelvan het boek wordt gepoogd

bepaalde institutioneelaangebrachteliteratuuropvattingen proefondervindelijk
blootte leggen.Zoals de auteur zelfaangeeftisditexperimentgedeeltelijk
mislukt.
W atm oeten we nu van ditallesdenken ? lk geloofdatiedere literatuurwe-

tenschapperdieheternstig meentmethetwetenschappelijkstatuutvan zijn
praktijk dezestudiezoumoeten lezen.Hetkan hem behoedenvoorvaakin
zijn disciplinegemaaktefouten.Toch isdewetenschapsopvattingvan deschrijverwellichtte eng om zomaarnagevolgd te worden.Zo stelthijdatwetenschappelijke kennisop zijn minstintersubjectief en systematisch gefundeerd
moetzijn,(p.3).M.i.zijn dezeeisennietzoduidelijka1sVerdaasdonkschijnt
aan te nemen.Zo bevatelkewetenschap een aantalpostulaten die nietgefundeerd kunnen worden.Misschien isin de literatuurwetenschap ook de stelling

datereen correspondentiebestaattussen teksten werkelijkheid zo'n postulaat.
Hetvaltin e1k gevalmoeilijk in tezien hoe men die correspondentie ergens
buiten taalenwerkelijkheid zelfzou kunnen funderen.Deintersubjectiviteitis
ook in de gangbare vormen van literatuuronderwijsvan fundamenteelbelang.
Binnen de consensusvan de daarbeoefende taalspelen worden bepaalde argu-

mentatiestrategieën legitiem bevonden en andereniet.Ditbetekentnatuurlijk
nietdatdie taalspelen nietevolueren en datzulkeevolutie nietvruchtbaarzou

kunnen zijn.Maarook bijhettotstand komen van een nieuwe ,,intersubjectieve''consensus zijn sociologische factoren wellicht belangrijker dan zuiver
wetenschappelijke.Ten opzichte van hetsystem atisch karaktervan de wetenschap ismen heden ook voorzichtigergeworden.SindsGödelweten we dateen
niet-contradictorische aritm etica geen volledig systeem kan vornaen. Ook de
exacte en toegepaste wetenschappen bevatten niet gesystematiseerde onderde-

len.OverigensontdektVerdaasdonkwattegemakkelijkcontradictorischeuitspraken bijanderen.Uitde doorhem aangevallen Greimashad hijnochtans
kunnen leren datsommige daarvan alleen maarcontrairzijn.
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Hetisvoorde wetenschap nietslecht dat er beeldstorm ers a1sVerdaasdonk
bestaan.Afbreken isopbouwend a1shet de zwakke plekken in hetbouwwerk

aanwijst.Enalleenverblindeopperluikunnenstaandehoudendatdieerinde
TorenvanBabelvandehuidigeliteratuurwetenschap nietzijn.
PAUL CLAES

H.VERHOEFF,Deykrvyâo/ van O:#/>r
zJ.OverIiteratuurenpsychoanalyse,
(Puntkomma-reeks9),Assen,Van Gorcum,1981,V1 + 118 p.
Als auteur van een aantalpsychokritische boeken en artikels was Dr. Han

Verhoeff,wetenschappelijk hoofdmedewerker Frans aan de Universiteit van
Amsterdam,degeschiktemanom indePuntkomma-reekshetdeeltjeteschrijven over de psychoanalytische benadering van literatuur. Nieuw voor het

Nederlandse taalgebied iszijn voornamelijk Franse invalshoek (in de wat
oudete, door Verhoeff niet verm elde bundel van H .M . Ruitenbeek,Psychoanalyse en Iiteratuur,Am sterdam ,Athenaeum - Polak & Van Gennep,1969,

kwamenvooralAngelsaksischespecialisten aan bod).lntegenstellingmetzijn
Fransevoorbeelden isdestijlvan VerhoeffergloSen aanstekelijk enthousiast.
Jammergenoeg heefthijmaarweinigmoeitegedaan om deFranseterminologievoorde nederlandstaligelezertoegankelijktemaken.Voortdurend stuitje
op onvertaalde termen als dépassement, Mère terrible, régression réversible,

double,don,abandon...,die echtnietallemaalnoodzakelijk waren;ook de
bastaardwoorden zijn misschien ietsterijkelijk vertegenwoordigd.Gelukkig is
deFranseinvloed nietalleen daarin merkbaar.maarook in verwijzingen naar
hetbaanbrekend wetk van Franseonderzoeketsa1sJ.Lacan,M.Roberten C.
Mauron (in ditrijtjeontbreken jammergenoegdenamen vanJ.-P.Richard,J.
Bellemin-NoëlenJ.Kristeva).
Verhoeffs boek telt dri
e hoofdstukken,waarin onderscheidenlijk de tekst
zelf,deauteuren de lezercentraalstaan.Binnen dezehoofdstukken isderede-

nering voorde lezerweleensmoeilijk om te volgen,omdatde auteurzijn
betoog weinig systematisch opbouwt.Tegen kritiekhierop heefthijzich trouwensbijvoorbaatafgeschermd doorte stellen datzijn boek geen ,,leerboek,
maareen pleidooi''is(p.1).Toch blijfik meafvragen ofditpleidooiniet
overtuigenderwasgeworden,indien hetwatminderzijsprongen had gemaakt.
ln het eerste hoofdstuk onderstreept de auteur de verwantschap tussen de
psychoanalyse en de literatuur.ln beide gevallen gaathetom woordenweefsels

die iets zeggen over de wever,het subjectvan het spreken.Vooralin dit
hoofdstuk lijktVerhoeff- onderinvloed van zijn thema?- meerin associaties te redeneren dan in logische verbanden.Telkensweet wordt het betoog

ondetbroken doorvoorbeelden,diesomseen nogalverwijderd verband metde
tekstonderhouden.ln dithoofdstuk glijdtVerhoeffnonchalantovereenaantal
moeilijkebegrippen,voornamelijkvan Lacaniaanseorigine,heen.lk vreesdat
delezernu alleenvrijneveligeimpressiesza1overhouden van termen alssignifiant, Ander,verlangen en interpunctie.De transparante wijze waarop A.
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Mooijinzijn Taalenverlangen(Meppel,Boom,197j)dietermenuitlegt,had
deauteurtotvoorbeeldkunncndienen.Tebetreurenisookdathijmaarweinig zegtoverhettaalgebruik in dichtkunst,hoeweldatdeLacaniaansetaaltheorie uitstekend kon illustreren.
Hettweede hoofdstuk handeltoverdeliteraire tekstalsappèlvan de auteur.
D e PCfSOnagCSworden hierbeschreven a1sprojecti
esvan verschillcndepsychi-

sche aspecten van de schrijver.Om die nader te analyseren maaktVerhoeff
gebruik van hetdoor zi
jn echtgenoteMiekeBa1in Nederlandgepopulariseerde
actantieelm odelvan A.
J.Greimas.Zijn beschrijving blijftvrijoppervlakkig,
omdathijzich meertoespitstop de'rollen binnen ditmodeldan op de spanningslijnen daartussen.Daardoormerkthijde belangrijkste psychoanalytische

111eS''vanhetactantieelmodelnietop,namelijkdateen subjectpasverlangend subjectkan worden a1shetzich onderwerptaan dcordevande destinateur''die deAnderis(een toepassinghiervan geeftA.
J.Greimaszelfin zijn
Se-manttkuestructurale,Paris,Larousse,1966,pp.213 e.v.).
ln hetderdehoofdstuk illustreertVerhoeffde ro1van de lezerin diverselite-

raire genres(tragedie,komedie,roman,autobiografie).Bijzijn interpretaties
van deaparte werken die a1svoorbeeld dienen,steunthijsterk op bestaande
interpretaties,die telkensweer de nadruk leggen op de determinerende Oedipale structuur.Dit iswellichtde reden waarom de auteurte weinig ingaatop
de in dit hoofdstuk aan de orde staande identificatiemechanismen,zodat de

lezerzelf- ookdievan zijn boek!- teweinigaanzijntrekkenkomt.
Verhoeffs boek iseen moedige poging om de somsverketterde psychoanalytische aanpak van literatuur weer ,,ter sprake''te brengen in onstaalgebied.

Hijdoetdatzonderdoctrinairepretentieenmetveelzinvoornuances.Deproblemen diehijin eendidactischeovervloedvan voorbeeldenteberdebrengt,
zijn erg interessant.Wekunnenalleen maarbetreuren dathijnietwatmeer
constructieve zin heeftgetoond en de lezer nietook een aantalbegrippen en

methoden aan dehand heeftgedaan om dieproblemen te lijftegaan.
PAUL CLAES

BERT VANHESTE,Lt'
teratuursociologie. Fâdor/'
d en zrd/ât/A .Van Gorcum ,
Assen, 1981,330 blz.

ln 1972 recenseerden wij voor dit tijdschrift de tweeledige studie die de
romancier-socioloog B.Vanheste het jaar te voren onder de schuilnaam B.
Brouwershad laten verschijnen.Ondanksde ruimeeruditiewaarvan ditwerk
getuigde,hadden wijerernstige bezwaren tegen;hetmarxistische zwartwit
schem adatop deromanproductievan enkele lgde-eeuwseVlaam se auteurswas

toegepastvonden wijaltesimplistisch en volledig onbevredigend.In hetzelfde
jaar1972werd demarxistischebekeerling totwetenschappelijkhoofdmedewerkerbenoemd aan desectieNederlandsvandeKatholiekeUniversiteitteNijmegen,een benoeming die weinig verrassend was in de woelige'
-contextvan de

jaren '68diedeNederlandsekatholiekeinstellingen beslistnietonberoerd had
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gelaten.Negenjarennadienkomtvandeperseentweedestudievandezelfde
auteur,ft'
teratuursociologie,theon'
e en methode,die blijkbaarde neerslag is
vanzijnonderwijspraktijk,zijnleeservaringenzijnproefondervindelijkverworven inzicht in de veelzijdigheid van de literatuurals sociaalverschijnsel.In
tegenstelling totde eerste studie heeftdeze geen academ ische pretenties;ze is

hoofdzakelijkop depraktijkgerichten isalsbeproefdwerkinstrumentbedoeld
voor ,,literatuurstudenten,leraren en verdere pedagogen die thansmeestalin

stilteen bescheidenheid werken aan een emancipatoir(o.m .literatuur)onderwijs''(p.20).Deinhoud beantwoordtvolledigaan deverwachtingen reveleerteenvoortreffelijkpedagoogdietheorieen praktijktoteenhechtsamenhangend geheeluitwerkt,zijn stellingen m.b.v.sprekendevoorbeelden duidelijk maakten een beroep doeteerderop hetgezondverstand van delezerdan
op dienseruditie en intellectueelvakm anschap.De vroegere doctrinairiseen
mensgeworden die iets zinvolste vertellen heeft en naarwie men graag luis-

tert.Deauteurheeftgeen schuilnaam meernodig,hijmag nu onbeschroomd
en metopen vizieruitkomen voorzijn metdejaren verruimdeopvatting van
mensen wetenschap.
B. Brouwers is evenwel niet helemaal uit het toneel verdwenen. Uit het

bovenaangehaaldecitaatblijktdathijeenvoorstanderblijftvanhetemancipatoironderwijs,d.i.eenonderwijsdatvanalledisciplineringafzieteneropuitis
de jongeren bewustte maken van hun eigen existentiële en sociale situatie
opdatzijdezezoudenwetentebeheersen.Uitdeveletoespelingenopdeautoea
ej
n genoot,op de
ritaire katholieke opvoeding diehijvrsoe
ekger
sualm
iteeittve
kulnn
ender
n wi
em ancipatie van de vrouw en op de
gissen,datzijn
vroegere marxistische overtuiging kan worden beschouwd a1seen afweerreactie

tegen eenop hetgeestelijkeafgestemdepedagogisch en sociaalsysteem waarvan
dedruk zo hinderlijkwerd dathij,bijgebrekaan ludiek tegenwicht,- erzit
weinig humorin zijn werk,- geen andereuitvluchtzagdan hetbelijden van
de tegenovergestelde,materialistische ideologie,die een tijdlang bevtijdend
werkte.Mettertijd realiseerdehijzich dathijvan heteneuiterstein hetandere
wasvervallen,en zobeidesystemeninhoudelijklijnrechttegenoverelkaarstaan,
zijformeelhetzelfdebeogen,nl.deonderwerping van depetsoonlijkheid aan
ccn disciplinetendeabstractic,hetzijeen ttanscendente God ontaard tot een
steltaboesen verbodsregels,hetzijdeklassenlozemaatschappij.Hijblijktnu
de gulden middenweg te hebben gevonden; hem is echtet de afschuw van

machtsbetoon bijgebleven lnetgevolg dathijzich hetleven voorstelta1seen
aanhoudend streven naarmeergelijkheid,meergetechtigheid,meerbehoeftebevredigingsmiddelen,meerwelvaarten welzijn,kortom meergeluk.Vanheste
doet zich voor a1s een progressist, die het heil in de verandering zoekt.ln

tegenstelling tot bijv.Schopenhauerof de boeddhisten,die de levenscheppendebehoeften verderfelijkachten en dezaligheidmetderust,destilteen de
leegteassociëren,legtVanhestevolledigin de FaustiaansetraditiedenadrukOP
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de beweging,de daad,de verandering;elke vetandering vloeitvoort uit een
behoefte,die ervaren wordt a1seen leemte die aangevuld dient te worden;er

ontstaat hierdoor een nieuwe Situatie,die nieuwe problemen doet rijzen,
nieuwebehoeften scheptdiepasbevredigd worden a1Sergensin dewerkelijkheid ingegrepen wordt. Alle veranderingspogingen duidt Vanheste aan a1s

menselijkeatbeid (p.233),waaronderhijnietalleen materiëlemaarook
geestelijkearbeidverstaat;erisinzijnwereldgeenplaatsvoorrenteniers,dromersofheimzieken;hijdroomtweliswaarimplicietvaneenideaal,enwelhet
zuivermarxistisch ideaalvan devrije,gedesaliëneerdemens,wiensontplooiing
nergensdoorwordttegengewerkten in alzijn behoeften kan voorzien;doch
ditideaalblijftonuitgesproken,omdatdeauteurstrengempirisch tewerkgaat
en de toekomstopen laat; nergens repthijeen woord over de klassenloze
maatschappija1shetnatestreven doel.lntegendeel,hijlaateveneensimpliciet
de mogelijkheid van een wereldtranscendentideaalopen,mitsbijv.hetdeel
uitmaken van Godsrijk a1seen behoefte wordtondervonden die de gelovige
ertoeaanzetallesinhetwerktestellenom vandeaardeeen paradijstemaken;
hetgaathierdusom een zuivermenselijke aangelegenheid,waarbijGod niet
betrokken is;daarom dreigtdegodsdienstbijVanhesteteverworden totantro,,

pologie,psychologie...en sociologie,zoalsditwe1hetgevalism et de m eeste

eigentijdseafvalligen.
Zijdie graag etiketten plakken zouden hem waarschijnlijk a1seen christomarxistbestempelen.W ijzijn onstezeerbewustvan deondoorzichtigecomplexiteitvan de menselijke psyche om aan dergelijke simplificaties mee te
doen;wijzouden Vanhestebovendienonrechtaandoen,aangezien hijzelfoog
heeftvoor nuances,telkenshetpro en het contra tegen elkaar afweegten van

zijn vroegerehangtotschematiseringgeen spoormeertebespeurenvalt.
Deverdienstevan zijn theorieisdatzijop empirischegrondslaggebouwd is,
n1.de tritszijn,bewustzijn,praxismetde communicatiea1svoorbereidende
*

pf2x1S,en ten overvloede zo breed uitgewerktisdatzoweldeindividuele en de

maatschappelijke a1sde bovenmaatschappelijke werkelijkheid ereen plaatsin
krijgen.Diedriewerkelijkheden staanniet1osvanelkaar,evenmin a1sdemens
kan worden losgedachtvan de diversegroepen waarvan hijdeeluitmaakten
van de(boven)maatschappijwaartoehijbehoort.Elkewerkelijkheid actualiseertzich in een concrete situatie,die Vanheste definieerta1s de ,,verschijningsvorm van de werkelijkheid''(p.39);,,hetgestructureerde geheelvan
alle situatiesuitverleden,heden en toekomst''noem tauteurde totale werke-

lijkheid(p.39).Devooruitgangwordtmogelijkgemaaktdoordatdemenszijn
bewustzijn van de situatie waarin hijzich bevindtzodanig verruimtdathij
inzichtkrijgtin detotalewerkelijkheid,d.i.hetglobalehistorisch-sociaalproces,en metdiekennisbewapend zijn huidigesituatie destebeterza1beheersen.Desociologievolstaatdusnietom vattekrijgen opdieglobalewerkelijkheid;andere wetenschappen a1s psychologie en filosofie moeten meedoen;a1s
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ze toch aanspraak maaktop autonom ie,dan houdtditin datze zich ,,inlaat

meteen deelvan dewerkelijkheid datkunstmatiglosgehaktwordtuitdetotale
realiteit''(p.42).Desocioloog isdusvoorzichtigheid geboden,in diezin dat
hijde mensa1sindividu nietmag verwaarlozen en hem gewoonweg a1seen
groepsonderdeel beschouwt.Evenmin za1 de literatuursocioloog de schrijver
voordevertolkervan hetklassebewustzijn houden ofdeliterairetekstvoorde
w'eerspiegeling van de socialewerkelijkheid.
Voordeliteratuutsocioloog isliteratuureen specifiekevorm van comm unicatie ervaringen,gedachten,gevoelens,strevingen worden uitgewisseld.Van die
uitwisseling van ervaringen verwachtVanheste,dieeen functioneel-pragmatisch

standpuntinneemt,datzezou bijdragen totdebovenomschrevenbewustzijnsverruiming en devermenselijkingvan mens,natuuren samenleving.Degoede
literatuurverschiltvan de slechte,doordatgene depersoonlijkeontwikkeling
vandelezerbevordert,terwijldezedewenselijkevoorwaartsstrevendebeweging
afremt,de lezerm anipuleerten aan een ideologie verslaaftdie eerdergerichtis
op de m achtsexpansie van de zenderdan op hetwelbehagen van de ontvanger
van de literaire boodschap.De literatuur isvolgens auteursteeds ideologisch

getint,nCt2Oalstfouwensallewetenschappen,omdatdebeschrevenwerkelijkheid er ,,gekleutd wordtdoorhetgezichtspunt,depositie en de belangen van
dC auteur''(P.305);devraag is echterof die ideologie echt,authentiek en
ovettuigend is,dan we1 ,,aangesmeerd om de lezerte bedriegen omtrentde
bedoeling van de boodschap.W atde auteurechterovethethoofd zietis dat
welke ideologie dan ook de neiging heeftzich hoe langer hoe Sterker te doen

gelden endwang uitteoefenen;in ditopzichtmerktSartre,wiensbelijdenisliteratuuropvatting op Vanheste inspirerend heeft gewerkt,op dat ,,1esidéolo-

giessontlibertd quand ellessefont,oppression quand ellessontfaites''(in:
Qu'est-ce :vdIaIitte-rature p.l93).
W ijhadden hetzoëven overde ideologisch gekleurdevisievan deschrijver
op de werkelijkheid.Ditimpliceert dathet woordkunstwerk zijn oorsprong
vindtin dienspersoonlijkeervaringvan dewerkelijkheid;dezewordtdusgereproduceerd;bijhetweerspiegelende,waatbijdeschrijverdewerkelijkheid passiefondergaat,komtechterhetcreatieve;de empirische werkelijkheid wordt
doorde scheppende verbeelding in een fictieve werkelijkheid omgeschapen;
literatuurisvolgensauteur,,verbeeldewerkelijkheid''(p.79),metgevolg dat
zetegelijkertijd referentieel(alswetkelijkheid)en niet-referentieel(a1sfictie),
waarheid en leugen is.Vanheste neemtduseen tussenpositiein tussen deautonomisten en de positivisten.
Het evenwicht waarop hi
jvoortdurendbedachtiswordtnergensverbroken.

Zo hijin eersteinstantie zijn aandachtrichtop deliteraite tekstzclf,gaathij
nietonverschilligvoorbijaan deauteur,dienssociaalreferentiekaderen specifiekstatuuta1sschrijver,noch aan delezer,zowela1senkelinga1slidvan6énof
meerderegroepen;schrijveren lezervormen immerstweenietteverwaarlozen
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Schakelsin hetliteraire-com municatieproces.De literatuursocioloog isuiteraard

vooralbedachtopdeinhoudvandeboodschap,waaropwijStraksterugkomen;
wegens de nauwe verbondenheid van vorm en inhoud,acht auteureen struc-

tuutanalyseonmisbaar.Zijn belangstellinggaatnietuitsluitend uitnaardebellettrie en zeker niet de m eesterwerken,nl.die welke naarde wensvan Lukàcs

en Goldmann een coherentevisieschenken;hijwijsterterechtop datzelfsde
intellectuelen ook eens graag een detective lezen en de volksliteratuur niet

zomaarbuiten beschouwingmag wordeh gelaten.Hijisongetwijfeld gevoelig
voor de argumenten van de pessimistisch gestemde maatschappijcritici,die
treuren overde verbastering van de massa doorde cultuurindustrie die,gedre-

ven dootwinstbejag,ernietmeerop uitisdeboodschapvan een schrijverover
tebrengen,maarhetgrootstmogelijkaantalboekenteverkopen;hetboekis
weliswaartoteen waarontaard,geeftauteurtoe,doch een ,,bijzonderewaar
(p.1j8),die benevensde culturele behoeften ook de behoefte aan ontspanning bevredigt;daarbijdienttoch te worden opgemerktdat de bellettrie in
veelmindere mate dan demassaliteratuurvan de cultuurindustrieafhankelijk
is.Hoewelzijn methodebezinning vereist,sluithijdebelevinggeenszinsuit;
beide vullen elkaaraan.

W at de inhoudsanalyse betreft,onderscheidt auteur,overeenkomstig zijn
kennissociologische grondslag,n1.de eerdervermelde tritszijn - bewustzijn
praxis,driefasen;eerstdeanalysevandebeginwerkelijkheid (personages,
-

groepen,klassen ;deexternesituatie'van individu,groep ofklasse;dewaarden,
norm en,opvattingen en sanctiesdaarop;debehoeften en belangen van de pet-

sonages);in de tweede faseworden de veranderingspogingen onderde loep
genomen,de te onderzoeken problem en spruiten voortuithetonbevredigende

in debeginwerkelijkheid,erwordtietsgedaan (persoonlijkedaden,groepsactiesofmaatschappelijke activiteiten)om die werkelijkheid te veranderen;er
ontstaatdaardooreen eindwerkelijkheid,waarbijdevraag gesteld wordtnaar
hetuiteindelijkeresultaatvan aldieactiviteiten.Vanhestewerkteen typologie
van deverschillendeveranderingsmogelijkheden uiten onderscheidtdaarbijhet
restauratieve,hetconservatieve,hetevasieve en hetprogressieve type.Hetvol-

staatnietaandachtteschenken aandeuitgebeeldewerkelijkheid;van belangis
voortshetstandpuntvan deschrijvert.o.v.hiervan,n1.zijn ideologie,waarvan
er boven sprake was.
Men kan van m ening verschillen om trent de kennissociologische grondslag
van de auteur.W ie dezeechteraanvaardt,- zoalseerderaangetoond kunnen
zowelde materialisten alsde idealisten ermetenig voorbehoud hun gading in
vinden,- staatvooreen coherentgeheel,waarin theorie en methodeop elkaar

zijnaangewezen.Dezestudieisdan ookeen voortreffelijkwerkinstrumentvoor
alwie de literatuur sociologisch wenstte benaderen.
R.HENRARD
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LEO H.HOEK :La marque J/
z titre.Dispositifs d'une pratique textuelle.

TheHagueetc.,Mouton Publishers,1981(Approachestosemiotics60).
Toen ikeenpaarjaargeleden in dittijdschrifteen artikelpleegdeoverTitelen
tekst.Aspecten van een theon'
e van #: Iiteraire 5/,/1had ik overmoedig even
hetgevoelt.a.v.dat ,,verwaarloosde onderwerp ''een en ander zo we1OngCveer te hebben gezegd.Leo H.Hoek,die aleen paar artikels overtitelshad
geschreven,heeftnu de kansgezien een forsproefschriftaan hetonderwerp te

wijden.
In datproefschriftligthetin debedoelingvan Hoekeen adequatebeschrijving tegeven van structuuren functievan teksttitels.Hetmateriaalwordtvoor-

namelijkgeleverd dooreenaantalFranseromantitels(vooralvan romansgepubliceerd tussen 1830 en 183jen van deNouveau Roman)maarderesultaten
pretenderen we1algemene geldigheid.De conclusiesworden dusverondersteld

geldig te zijn voor de teksttiteluberhaupten nietslechtsvoorliteraire c.q.
romantitels.W e1wordtdegeldigheidvanderesultaten ,,veiligheidshalve''(p.
19)beperkttotFranseteksttitels.
Hoek heeftalle meerofminderimpliciete,meerofminderintuïtievc,m eer
ofm inderm etaforischehypothesen en vooronderstellingen i.v.m .aard en func-

tievan vooralliterairetitelsin een zo coherentmogelijk kaderredelijkuitputtend geëxpliciteerd en getoetst. A1 die opvattingen, dikwijls (normatief)
gehanteerd in literairkritische maar ook in linguïstische en bibliotheekweten-

schappelijke publicaties,worden prachtig gesynthetiseerd in de titelvan het
proefschrift:La zzzlrgzz, Ju titre. (Een vondst dus a1s titel, een titel dit
proefschriftwaardig,eenheeladequatetitel...,evenzoveelzijhetwclgemeende
clichds,zo blijktuitdezestudie).La zzzlrgv, ofdetitela1sstempel,herkenningsteken, spoor, brandmerk,signatuur,startblok,handelsmerk.Metaforen
voorde titela1seigennaam en identificatie,a1stekstopening,a1Stopicen com m ent, a1s sam envatting, a1s leesinstructie, a1s reclam emiddel, a1s vraag, a1s
accentuering....

Deondertitelvan hetboek duidthetkaderaan Dtipontt
fsJ:zrit/pgv:.ç
J'une/rJ/#v:textuelle.Debatterijvragen dieaan hetonderzoeksobjectworden gesteld,hun samenhang en de ordening van de analyse worden geleverd

dooreensemiotiek.W atbijHoeka1ssemiotiekwordtgepresenteerdvaltopdoot
twee kenm erken.Hoek werkt eersten vooralmetbehulp van een viervoudige
tekengeleding. De klassieke triade syntaxis-semantiek-pragm atiek wordt naet
een sigmatiek aangevuld.In navolging van Georg Klauszwordt daarm ee een
eigen plaatstoegekend aan hetreferentiële aspectvan hetteken.W atdeepistemologische implicaties daarvan betreft evenals de positie die m en door deze
1Jrg.19,nr.1,1977,p.1-20.
(4.,unverxnderteAuflage).
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2 OndermeerSemiotih J
dzil Erkenntnùtheorie.Mûnchen,Salzburg,W ilhelm Fink Verlag,1973

keuzein hetsemiotischeveld inneemt,volstaatHoek meteen paatapodictische

uitspraken overeen ,,materialistischesemiotiek'' Doorslaggevend lijktvoor
hem tezijngeweestwathijnoemthet,,operationele''of,,organisatorische''
voofdeeldatdevierdelingmetzichmeebracht,n1.eenzooverzichtelijkmogelijkeschikking van een aantalongeveergelijkwaardigehoofdstukken.ln e1k
gevalkrijgenallebehandeldeaspecteneenberedeneefdeplaatsineenoverzichtelijkgeheel(ditintegenstellingtotanderestudiesovefdetitel,ookmijnartikel,waarvan de structuurveelmeetad hoc is).Op de tweede plaatswotdt
Hoek z'n semiotische apparaatgekenmerktdooreen poging elementen uitver-

scheidenelinguïstische(subldisciplineserin op tenemen.Hijdoeteen beroep
op transform ationeel-generatieve modellen,op de linguïstische pragm atiek,op

de tekstlinguïstiek,op de onomastiek,op de retoriek.Daarmeegeefthijblijk
van een grotebelezenheid envermijdthijhetparticulierevan deFransesemiotiek.

Een aantalvan de resultaten zijn nogal banaal bevestigend.Maar dat
wordt gecompenseerd door een reeks andere onderdelen. lk vermeld met
nam e

de analyse van het intertekstuele veld waarin een titel zich bevindt en
beweegt; overi
gens stelt Hoek daarbij haast terloops een krachtig model
samen voor de analyse van alle intertekstualiteit;
de lange uitweiding over eigennam en in titelsen titelsa1s eigennamen;
hetnarratologische stuk over devraag welke instantie als zendervan de titel
van een verhaalkan worden beschouwd,een kwestiedie indenarratologiebi
j

mijnweten nooitserieusisbehandeld'
,
hetoverzichtvan de ideologische functiesvan de titel;
deuitgebreide aandachtvoordeondertitel,eldersm eestalm eteen paarlosse
opm erkingen afgedaan.
Metnadruk wilik ook aanstippen dathethele betoog van Hoek consequent

metveelvoorbeeldmateriaalwordtondersteund.Slechts6énkeerblijkthijgeen
voorbeelden te geven (gevonden tehebben?)(p.227-228).
Nietbehandeldwordenhettypografischeaspectvan detitelen zijn semiotische positie in de titelpagina.Datmoetaan bod komen in een volgend boek :

feclJr:du texte.Instances>;'
>/;'
o/o#,'
co-yc* ;'
oJ;'
gv:JdeIaJ:'hjrl/>/'
cJu Iivre.
Iapage de ?,'
/r:.
Vermeldenswaard de presentatievorm van deze studie.Er wordt driftig
gebruik gem aaktvan alletleilettertypes om bepaalde onderdelen te reveleten.
Het klassieke notenapparaat wordt vervangen door allerlei tekstgedeelten in
kleinere letter die de hoofdtekst onderbreken. De retorische functie van die
delen wordttelkensexplicietaangekondigd :Ptécision,Note,Renvoi,Exemple,

Remarque,Ddveloppement...Een en anderiswaarschijnlijk geïnspireerd door
de nog steedsonovertroffen typografische ordening van CharlesGrivelsProduc-

//'
orde/'
/>/:>J/romanesque3.Persoonlijkvind ik zo'n tekstopbouw bcsthandig en leesbaaren in elk gevalvetuitte prefereren bovenhetjammergenoeg
nog Steedsnietverboden systeem van de noten achteraan.Lezersevenweldie
van een rustige bladspiegelhouden en van een aaneengesloten hoofdtekstzul1en hetm etditboek watlastigerhebben.Echtlastig isoverigenswe1hetovertrokken gebruik van afkortingen en ergerlijk die zo typisch Franse stilistische
combinatie van hoogdravendheid en neologistisch jargon (type ,,intertitulanteAy3).
Mijn eerste inhoudelijke negatieve kritiek heeftbetrekking op de onevenwichtigheid in deuitwerking van dematerie.Een aantalsyntactischeverschijnselen wordenoverbelichtterwijleenaantalpragmatischeverschijnselen teweinig aandachtkrijgen.De auteurvertoontsomseen neiging totovercompleet* .

heid en explicitering van hetvoordehandliggende.Ook worden som sovertrok-

kenonderscheidingenentypologieëngeconstrueerd.lkdenkdaarbijondermeer
aan hetoverzichtvan de verschillende genitieven die in titels kunnen voorko-

men (p.77)en aan de lijstvan betekenisrelatiesdie kunnen worden uitgedruktdoorvoorzetscls(p.10j-108).Zo'n overzichten horen we1thuisin een
descriptiefadequate en expliciete grammatica van hetFransmaarzijn in de
contextvan ditwerk overbodig.Een deelvan de onevenwichtigheid in de uitwerking m oetop rekening worden gebrachtvan hetcorpus.Zo zou,alserm eer
gebruik wasgemaaktvan poëtische teksten,hethoofdstuk over de sem antiek
van de titelmeeren complexerbetekenisrelatieshebben opgeleverd.Tenslotte

valthetop datHoek heelwatminderuitvoerig iswaarhijheteng-semiotischlinguïstischeterrein verlaat.W athijstelti.v.m.deideologischefunctionaliteit
van titels,ondermeerin hetonderwijsapparaat,ishoogstenseen suggestievoor
verderonderzoek.

Mijn tweede negatieve kritiek betreft de afwezigheid van een receptieanalytische invalshoek.Een aantalverspreide opmerkingen in die sfeerworden
nietgesystem atiseerd.W at ik misisnader onderzoek naar de invloed van de
titelop hetlees-en interpretatieproces hetdwingend-autoritaire van de titel,

zijn invloed op verwachtingshorizonten en leeshypotheses,denoodzaak bijhet
leesproceseenverantwoordingvoordetiteltezoeken...Ookhierbijdenkikdat
meergebruik van gcdichttitelsdeze aspecten meerreliëfzou hebben gegeven.

Bij(korte en ,,moeilijke'')gedichten zou de beslissendeinvloed van detitel
duidelijk aan hetlichtzijn getreden.ln deze sfeerZiJ'n allerleiaanvullendestudiesmogelijk:een analysevan interpretatiesvan gedichten metgewljzigde
titels,een analyse van interpretatiesvan avant-garde teksten meta1shypothese
dat de manier waarop de interpretatiesop de titelsteunen,resp.er zich aan

vastklampen tegenstrijdige literatuuropvattingen kan reveleren,een onderzoek
5Undtatdutexte(1870-1880),un essaideconstitutiondesathéorie.DenHaag,Parijs,Mouton,1973.
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naarde rolvan titelsin concretepoëzied.Vanuitempirisch receptie-analytische

hoek zijn allerleicognitief-psychologische5experimenten denkbaarmetreeksen
gedichten gaandevan ,,gemakkelijk''tot,,hetmetisch en mettitelsgaande
van geen vetband toteen nadrukkelijkvetbandmetdetekst,ofookmetaller1eiopdrachten zoalshettoekennen van titelsaan teksten.
Een speciale vermelding verdient de bibliografie van La marque Jv titre.

Dezestudieisbij7ondersteviggedocumenteerd en hetbibliografischegedeelte
is zondermeer een prestatie.Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het
samenstellen van een bibliografievan studiesovertitelsisen hoezeermen daarbijaan toevalisgebonden.De aanvulling die ik hieronder geef is dan ook
geenszins als negatieve kritiek bedoeld6.Teksten die ik niet zelf onder ogen

hebgehadkrijgen een astetisk.
Anseeuw A.:LestitresdansIesrevues#:/0/9.ln :Courrierdu Centrelnter-

nationaled'ztudesPodtiques,nr.96,(19731,p.13-20(metopp.ljeenverwijzingnaareennietnadergeïdentificeerdartikelvanAnneNicolasinLangue
ftançaise,,àproposdeTelqueletdesdiverssous-titresdelarevue'').
tBekkerP. Kanttehening >y 'n tttel.In :Standpunte,NuweReeksj4,jrg.
17,nr.6,aug.1964.

BekkerP.:Die//'
?:/inJ;kpoësie.Proehhnfgoedgeheury/'
rdiegraad D.
L,'
//.et#â;7.aan J,'
:RandseAfnkaanseUniversiteit,Johannesburg,1968.
Kaapstad enJohannesburg,Tafelberg-uitgeversBPK,1970.
FensK. Titels.ln :Standaard derletteten,9 m ei1980.
'

yGrovdA.P. Titels,teksteen voetnote;'
rpoësie.Ishulle 'n integrale#::/
van #/kgedti.ln:DieHuisgenoot,20 februari19j6.
Hammacher A.M.:Hetprobleem van #: titels >#'Rene-Magntte.
Album Amicorum J.G.van Gelder.Den Haag,1973.p.1j9-163.
HendriksW .:Ecn ,,J/rzk'vonlst''aIstitel.In :Dokumentaal,jrg.3,nr.
4,december 1974,p.10j-108.
Hillenbtand R.:DeutscheZeitungstitelim W andelderzeiten.Ein Beitragzur

GeschichtederdeutschenZeitung.Nûrnberg,1963.(ProefschriftNiirnberg).
JeanR. Ouvertures,phrases-seutls.ln :Critique,nr.288,1971,p.421-451.

KozminskyE. Alten'
ngcomprehension theeffectof>/'
JJ/'
r.
gtitlesontext
comprehension.In :Memory& cognition,jrg.j,1977,p.482-490 (zieook
delijstvan gçciteerdewerken bijditartikel).
'

yKronborg 0.:Nagotom den modernasvenskashönlitteraturens>oépk/lr.

ln :Nusvenska studier 7,p.166-208.
4 Zie R. W AI-DROP:Against I
anguage? ,,Dùsatlifaction $tv'
/: Ianguage''as theme and JJ
impulsetowardsexpen'
mentsintwentiethcentuö Jodlzy.DenHaag,Patijs,1971,p.69.
5ZieondermeerE.KOZMINSKY:Alten'
ng comprehenjion theeffectof JJ;kJ/
'
z;g title.
îon text
comprehenst
bn.ln Memory& cognition,jrg.j,1977,p.482-490.
6MetdankaanS.vanFaassenenL.Rendersdiemijonafhankelijkvanmekaarattendeerdenop
hetproefschriftvan P.Bekker.

l-MachillH.:Die Fil/proyf/épbr in J:rBunlesrepublik.ln:Börsenblatt

fiir den deutschen Buchhandel,2j, 1969,p. 329j-3320 en 26, 1970,p.
2733-27j9.

l'Mardh 1.:Headlinese:on thegrammarofâ>F,k>jbontpage>,J#//>:J.
Lund,Gleerup,1980 (Lund studiesin English j8).
tsimon-vandenbergen A.M.:Thegrammarof >:J#/J>:Jin The Times
1870-19/0.

Brussel,PaleisderAcademiën,1981.(Verhandelingen van deKoninklijke
Academie voor W etenschappen,Letteren en Schone Kunsten van België.

KlassederLetteren,jrg.43,nr.9j).
Vuohelainen L. Engltih Jr# Finntih hoohtitles.In :Sajavaara K.et a1.
(eds.) Furthercontrastivepapers.Jyvxskylë,1978.(Jyv:skylâ contrastive
studies6),p.123-132.
En verderallerleiopmerkingen in een oeverloos aantaltekstanalyses.Misschien

ten overvloedewi1ik erdan ookop wijzen dathetonderwerp van La marque
#/ztttre geen exotisch luxeprobleem is.Alleen alhetobligate maar altijd
impressionistischeonderdeeltjeoverderelatietekst-titelvan bijnaelketekstanalysebewijstdat.W ievoortaan nog een uitspraakovereen titelwi1doenleze
eersthetproefschriftvan Hoek.
Tilburg,december1981

J.SCHOOLMEESTERS

ZeevscheNachtegaelen>#k:po::#d.vandeVenneTa#reelvanSinne-Mal.
Facsim ile-editie van exemplaar PB Zeeland 5 K 1van de druk Middelburg
1623m eteen verantwoording en indicesdoorP.J.= ERTENS en P.J.W RK-

RullssE.VerhageMiddelburg.ISBN 90 7001906 X.Prijs:/ 6j.
M etdeze facsimile-editie van de Zeevsche NJcâ/,gJ&/ligtopnieuw m eerwaardering vooreen vergeten dichtersgroep in hetverschiet.Op die manierbeantwoordt de huidige editie dan ook aan de bedoeling waarm ee de drukker-

uitgeverJan Pietersz.vandeVenne de bundelin 1623introduceerde.
De uitgave presenteerde zich toen alseen aantrekkeli
jk,fraaigdllustreerd
boek waarbi
jde drukker zijn beste kunnen aan de dag had gelegd.Spijtig
@

genoeg hebben de reproductietechnieken 111 deze facsimile-editie hetmoeten
afleggen tegen zijn konstvan drucken ''zodatdegfavufesheelwataan oors@

pronkelijkefrisheid hebben ingeboet.Daarenboven zljn enkeledetailsdoorde
te harde afdruk verduisterd.Zo kan men bv.op deprentvan p.(515)nog
nauwelijks hetmannenhoofd in de lantaarn onderscheiden.Vande Vennes
waarschuwing tegen roofdrukken krijgthier dan ook een ironische bijklank
wanneerhijhetheeftoverde,,sonderlinghevuylemonstersvan Plaeten''(p.
(28))diemenindergelijkewerken aantreft.Ookdetekstzelfleedonderde
gehanteerde techniek:zeer kleine lettertypen zijn op enkele plaatsen haast
onleesbaargeworden (bv.p.(5031).
Aan hetgefacsimileerdegedeeltegaateen inleidingvan P.J.Meertensen P.
J.Verkruijssevooraf.Hun uitvoerigemotiveringwaarom nujuistdezedruken
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zijn (laatstnog doorR.Lievens,,,Lezenderwijsj 17.Detweedebriefvan
Ruusbroec''inHZM,34(1980)203-214).EndatHadewijchsbrievenallemaal
aan nieuwelingen in hetmystiekeleven gerichtwaren,lijktmenognietbewe2Cn.

Ook talrijke andere artikelen zijn voor de middelnederlandist niet zonder
belang zo worden middeleeuwse ,,Glaubensvorstellungen i.v.m . bruggen

behandeld(kol.729f.),enverderookdeBriilerJ&Jh'
eienGFCk/:J(kol.732
f.)en de Brûder/zr# Schwestern vom gemeinsamen L:>:r (kol.733-736).
Zeeruitgebreid zijn de artikelen Buch (kol.802-811),Buchlruch (kol.81j823),Bucheinhand (kol.823-827) en vooralBuchmalerei (kol. 837-893).
Onderde artikelen die speciaalop de Nederlanden betrekking hebben vermel-

denweverderBorluutcnlanBreidel;7>droA//'
zzz/'
vyBosch,Dgr/'
cBoutsen Melc>/br Broederlam ;Boudelo;Brabant;Brûgge,hetBrugse Zr/
lk en Briissel'
,
enz.De kwaliteitvan de m etinformatie volgepropte artikelen en de aandacht
die aan bibliografische referenties wordt besteed,maken van ditLexikon een
onmisbaarinsirumentop een ogenblik datook deliterairem ediëvisten beseffen
dat specialistisch onderzoek dn aandachtvoor wat buiten de eigen discipline

gebeurt,allerminsttegenstrijdigzijn.Deprijsvan deafleveringen bedraagtop
ditogenblik 3j,-DM /Zw.fr.(bijinschrijving).Detotaleomvangisbegrootop
j0 afleveringen in j delen,metdaarbijnog een registerdeel.Adres:Artemis
Verlag,Martiusstrasse 8,D-8000 Miinchen 40.
F.W ILLAERT

s.DRESDEN,Het,/'
>zJ,,'s-Gravenhage,MartinusNijhoff,1980,78blz.,27jfr.
Hetwaseen knappevondstvan ProfessorSamuelDresden om zijn universitairafscheidscollegetewijdenaan develebetekenissen diehetwoord ,,einde''
in literair opzichtkan hebben.ln de hem eigen bedachtzame en analyserende

betoogtrantbespreekthijonderwerpen a1sdezin en onzinvan indelingen zoals
begin en einde,de afwezigheid en de aanwezigheid van een einde in literaire
werken,de laatste werken van kunstenaars,ouderdom en dood,heteindevan

deliteratuurenheteindevan dekritiek.lkhoop datditboekjenietheteinde
van de kritische loopbaan van de em eritus za1betekenen.
PAUL CLAES

Hrsg.R.KLOEPFER& G.JANETZKE-DILLNER,Erzâhlllngzzr#Erzâhforîchllngc'
rzz
Jp.Jahrhundert,Stuttgatt-Berlin-Köln-Mainz,W .Kohlhammer, 1981, j14
0lz.,DM 78.
Ditiseen bundelingvan de bijdragen dieeen veertigtalgerm anisten leverden aan een symposium van de Alexandervon Hum boldt-stiftung,datvan 9

tot 14 september 1980 in Ludwigsburg werd gehouden.Belangrijke namen
zoalsKallm eyer,Klotz,Röhrich,W eber,Stanzelspraken hierin hetkadervan

hetnogalwijd gdnterpreteerde thema.A1senige Nederlandstalige germanist
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vinden we hier Ludo Verbeeck m et een studie over Kafka's ,,Vor dem
Gesetz''.Andere studieshandelen overwerken van Mann,Musil,Bachmann,
Becher,Grass,Seghers,Handke,overtriviaal-en arbeidsliteratuur,avant-garde,

hetsprookje,degrap en overnationale literaturen.
PAUL CLAES

Red.R.T.SEGERS,Lezen en /J/:r lezen.Recent receptie-onderzoek in Neder-

land en België,'S-Gravenhage,MartinusNijhoff,1981,238blz.,66jfr.
Ditboek over receptie-esthetica isgeen inleiding op deze nieuwe discipline,
maareen bundeling van een tientalopstellen van Nederlandseen Vlaam se specialisten op dit gebied.A.van Assche heefthetover ,,openheid ''en ,,con-

trole''in deliteraitetekst,M.van Buuren preciseertJauss'begrippenverwachtingshorizon en esthetische distantie naar aanleiding van hetliterairgroteske,
G .deVriend doeteen negatiefverslag overpogingen om fictionaliteitte bepalen,P.V.Zima bekritiseertde gewone receptie-esthetica en pleitvooreen tekstSociologie, R. Bouckaert-Ghesquiere behandelt het receptie-onderzoek van

jeugd-en kinderliteratuur,H.Esterbespreektdeliterairekritiek tot1910over
Fontane, H. Leferink interpreteert de kritieken over Constant van W essems

Lessen in Charleston'',,perspectivistisch'' M.Meijsing onderzoektexperimenteelwatlezerseen tekstverderdoetlezen,E.Licherbeschrijftdereceptie
van een gedichtvan Lucebert.Een interview doorR.T.SegersmetH.R.Jauss
sluit deze lezenswaardige bundelaf.
PAUL CLAES

Guloo GEZELLE,Verzameld J/'
c>/$f/:râ.Deel4.De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen-Am sterdam ,1982,448 blz.

Ditdeelbevatdelaatste,tijdenshetlevenvan Gezelleverschenendichtbundel,Rùisnoer,waarvan de heruitgavehierbczorgd wordtdoorJ.Boetsmet
medewerking van K.de BusschereenJ.de Mûelenaere.Ook ditdeelbevat,
zoals in de eerste drie delen is gebeurd, een inleidend essay, ditm aal door

Anton van W ilderode,waarin deinnerlijke samenhang van Rqjvnsnoerachterhaaldwordt.Aangezien dezebundelhetpoëtisch verslagvormtover,,hetjaar
van de dichter'' bespreekt Van W ilderodc verder in detailde dom inerende
stemming in e1k van de maanden en de strict-poëtischeaspekten van de verzam eling in haar geheel.

NademeertechnischetoelichtingvanJ.Boetskomen deteksten zelfaan de
beurt.Naast een uitvoerige tekstverklaring brengt de uitgave heelwatnieuws
inzake datering cn betekenis van woorden en uitdrukkingen ook in poëtisch
opzicht.
Ditvierdedeelvan Gezellesdichtwerk wordtbesloten m eteen uitvoerig opstelvan Garmt Stuiveling onderde titel,,Guido Gezelle,groeien grenzen ''.
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Vertrekkendvan zijn indrukkenopgedaanbijdegeleidelijkekennismakingmet
hetwerkvan deBrugsepriesterschrijftStuivelingeenliterair-historischsterkgefundeerde studie waarin aandacht geschonken wordt aan de hele Gezelle,
wienswerk voortdurend metdatvan andere dichtersuithetNederlandse taalgebied en uithet buitenland wordtvergeleken.Een indrukwekkende synthese

van inzichten in deverstechnische,taalkundige,persoonlijk-existentiële,godsdienstige en sociologische aspekten van Gezelles dichterschap,datook a1sdus-

danig grotendeelstotzijn rechtkomt.

SIMoNvo VENLO,BoexhenvanJFrojh'
cieno#'dienstArmtisenJLittleBooh
ofr>:OjhbesorServiceofr>:Mass.Naardedrukvan MathiasvanderGoes
verschenen te Antwerpen in 1481 en bewaard in de Hessische Landes- und

Hochschulbibliothek te Darmstadt (lnc.11 801).Uitgegeven door Dr.L.
Simons,metinleidingen door Prof.Dr.J.Andriessen s.j.,Drs.Elly Cockxlndestege en Prof. Dr. H.D.L.Vervliet. 2 delen. De Schutter Antwerpen,

1982.151en (811blz.Prijs:geb.2.j00F.
Deuitgavevan ditwerk,waarvan hetinitiatiefbijdeAntwerpsestadsbibliotheekberustheefteen dubbeleaanleiding.Vijfhonderdjaargeledenstierfde
Antwerpse Stadsadvocaatmr.W .Pauwelsen lietaan de stad 41 boeken na die
a1shetwaredenucleusvorm den waaruithetideevan een eigen stadsbibliotheek

Ontstond.ln hetzelfdejakrkwam in deScheldestad heteersteAntwerpseboek
van depers,dathiernu in fac-similewordtheruitgegeven.Tekstbezorgerisde
huidige directeurvan de Antwerpsestadsbibliotheek die detekstook getranslitteteerd heeft.Dezewordtvoorafgegaan doordrie inleidingen,waarvan Engelse

vertalingen (doorPatriciaCarson)zijn bijgevoegd.Prof.Vervlietschetstnauwkeurigen invergelijkingmetanderesteden ,,DedrukkunstteAntwerpenin de
vijftiendeeeuw ''.Mevr.EllyCockx-lndestegegaatgrondig in op detechnische
aspecten van de druk,waarna Prof.Andriessen,hierbijgedeeltelijk steunend
op een studievan M.Smitsvan W aesberghes.j.,zeerverhelderend ,,Deplaats
van hetBoexken in de liturgie-en vroomheidsgeschiedenis''bepaalt.ln hetzelfde boekdeel vindt men de door Ludo Sim ons getranslittereerde en van
punctuatie voorziene tekstmeteen beknopt glossarium achteraan.
De Middelnederlandse tekst wordt in het andere boekdeel in vier kleuren
afgedrukt.De boekjesvormen ongetwijfeld een lustvoor hetoog,maar de
inhoud bezit zulke waarde datnietalleen bibliofielen m etdeze uitgavegelukkig gem aaktworden.Men kan imm ersvolledig instemmen m ethetoordeelvan
Prof.Andriessen,volgens wie het werk dat het misgebeuren allegorisch ver-

klaarten hetmetde hoofdfeiten uitChristus'leven in verband brengt,zijn
verdienstelijkheid dankt ,,aan de sfeer van rustige bczonkenheid die het
oproepten aan de innige toon die in vele passages,maarvooralin de gebeden

doorklinkt''.Een enkele opmerking men kan zich bijdezepublicatieafvragen waarom naast de vertaling der inleidingen ook geen overzetting in het
Engelsvan hetBoexhen zelf istoegevoegd,zoalsmen thansRuusbroecs Opera
Omntà aanbiedt. Dit godsdienstig maar ook letterkundig - waardevolle

traktaatjeverdiendevoorNederlands-onkundigen toegankelijk tezijngemaakt.
322

VoortgangvanhetorJ:rzodâin#:subjàculteitN'JJr/J/JJaan#:Vnkbl7r;'
versiteit(Amsterdam ).Redactie:w.BREEKA LDT enJ.NOORDEGRM F.Deel
111,1982.284bl.Prijs:/ ljoppostgiro4j68980t.n.v.W .F.G.Breekvcldt,
SubfaculteitNederlands V.U .,De Boelelaan 110j,Amsterdam .

De bijdragen overletterkunde zijn de volgende De receptie van W' EIsschot'sverhalendproza(J.C.vanAart);Enkeleos/drwg/rgdr omtrenthet/rJgtichpersonageinHoo#s,,Geeraerdtvan Velsen''(H.Duits);Multatulien
z#k uttgeverstot1870 (R.J.van derVeen) Eenstuh f'
fo/zf/
kàâ(L.Strengholt),Ernst & Co.(over C.Busken Huet)(0.Praamstra);Over Gorter'
s
,, Mei ,Der
dezlr: (J.D.F.van Halsemaen M.H.Schenkeveld);Can van
Bruggen overtaal(A.DeBlieck en C.ten Klooster)Emtliusf/mz::v,'
X'(OVCC
Juvenalis- en Persiusvertalingen) (L. Strengholt) en Woordvolgorde IN
BreughelsHuchten (J.A.van Leuvestein).
*

R.F.LISSENS:Letteren geest.Opstellen overNederlandseletterkunde.Meteen

beknopte biografiedoorLieven Rensen een selectievebibliografiedoorJ.Paul
Lissens.DeNederlandscheBoekhandel,Antwerpen,1982.26jblz.Prijs:9j0F.
Ditboekverschijntnaaraanleidingvan Prof.Lissens'overgang naarhetemeritaat.Het wordt ingeleid met een boeiend en raak-typerend portret van de

emeritusdoorzijn collegaRens,waarnaeen reeksopstellen volgen die tothet
studiegebied behoren waarop Lissenszich toteen alom erkende autoriteitheeft
ontwikkeld :Gezelle en Rodenbach.Betreffende de Brugsc dichter wordt het
inleidend opsteltotdelopendeuitgave van GezellesVerzameld Wcâ/wdré afge-

drukt,samen metstudies onder de volgende titels:Kanttekeningen >#'de
eersteuitgavevan Gezelles,,VlaemscheDichtoejèningen DeEngel#,rPoëz#'en Omtrent#'eerste/v>/2J/,' van 'tErw'
:/'nekeer...OverRodenbach
treffen we de tekstaan van Lissens'indrukwekkende in 1980 in de Academie te
Gentgehouden herdenkingsrede,verder de studie Overhet:'J2â/,,Stoet''
van Rozrr>lcâ en Als 't ,rA naakt. Een onuitgegeven MâJ; van d/>r:câ;
Roienbach Joorgg/zâ/.

ln een tweedeafdeling zijn opstellen bijeengebrachtonderdetitel,,In het
brongebied'' en bevat de studies Wrahken. Proeve pJr interpretatie (een
model-interpretatie!),Beschouwingen overâ';hnttj'
chwerhvan Toussaintvan
Boelaere,Nogmaals Cheops'',De Oorldd/évrzj' verhanielingen ''van
*/7/,- Verhoeven Ck decontextvaneen ;#A Jâen alstoemaatjeHetgodléo/'
hoeh.Verheugend cultuurverschùhsel.
Scenan'
um /.Nederlandse reeks voor theaterwetenschap onderredactie van E.
ALEXANDER,R.L.FRENSTEIN en W . HOGENDOORN. VJn t0On6eI tOt telàter.

Opstellen voorProf.Dr.H.H.J.deLeeuw.Gastredacteur:H.MULDER.De
W alburg Pers-zutphen, 1982.128 blz.
Deze aflevering van Scenan'
um werd sam engesteld m et een aantalartikelen
overnegentiende-eeuwsToneelen overtheatervormen van na 1945,geschreven

dooreen aantalleerlingen en gepromoveerden van Prof.De Leeuwe,die twin-

tig jaarlang,van 1961tot1981hetlnstituutvoorTheaterwetenschap aan de
Rijksuniversiteitte Utrechtgeleid heeft.
Buiten een opstelvan H.Muldermeteen aantalherinneringen aan Prof.De

Leeuwe in diensbovengenoemdefunctie,bevatScenan'
um 7 devolgendebijdragen Enlie lgde-eeuwse>:Jf7>o/zw,'
r.
g:r overtoneelvernieuwing doorA.C.
Haak;Melodrama enre of âwJ/;
/
'icatie doorL.Houët;Circensùch theater
doorK.Hupperetz;Nederlands rd/:pik/'
:lr/zzz, door S.de Leeuw ;,,Manus J:

j'
norder'' Een eenacter f/lr Rosier Faasen J/J wapen ,'
r de J?r#J tegen de
drankduivel,doorJ.P.M.Mannens;,,Zqjmoetvan hettoneelaf'',Een
comediev,'
/1828,doorH .Mulder;Theateren rr:J: tussen Fl/vzzzen //0/9

(overde problemen van oorlog en vrede in enkele toneelstukken van na de
tweede wereldoorlog), door E.W iertz-Boudewijn en Vormingstheater: een
hunsten een âvrJ,,doorG .van Zeventer.De afleveringwordtafgesloten met
een curriculum vitae en een bibliografie van Prof.De Leeuwe.

HANSVANACKER,De ,,Neverlandsche /JJ/-en V//:ré/rxjd congresj'
en ''Fr
de w:rr:ldr/lrlf/r: van heto>7ldzv'kà..Gent,CultureelDocumentatiecentrum
'tPand.Rijksuniversiteit,1982.230blz.Prijs:3j0F.Tebestellen bijbovengenoemd Centrum ,Onderbergen 1,B-9000 Gent.

Gezellehronieh 16. Bijdragen en Mededelingen van het GuidoGezellegenootschap. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1982. 126

blz.Prijs:5j0 F.
Deze 16de aflevering brengt een Herlenhing Dr. G. Knuveller door A.

KEERSMAEKERS Cn een In zzz'zzztlr/k/zzJJn YJ CuyperdoorK.DE BUSSCHERE.J.
Boetsweidtuitvoerig uitoverallerleiaspekten,problemen ook,van de nieuwe

uitgave van Gezelles Verzamell Dz>rodré.Van wijlen B.F.Van Vlierden is
nog een studie opgenom en overGuido GezelleCk 1880,welergeboorte van een

wk/àjdr,terwijlJ.W .Schulte Noordholtmet veelvergelijkingsmateriaaluit
vreem de literaturen over De stevenhemel van Gzz/lo Gezelle handelt.Em .

Janssen s.j.schrijftover Gezelle,Nor//à en J.Rexach Arag6n beantwoordt
bevestigend devraag Kende GezelleSpaans?Degewone Archivaltà en Actualtà
besluiten de aflevering.

Flonilegium .Bloemlezing uitde Erasm iaanse en andere opstellen van Drs.N .

van derBlom hem aangeboden bijzijn afscheid van hetErasmiaansGymnasium bezorgd doorDrs.J.Smiten Drs.J.Spaalder.Leiden-E.J.Brill/Dr.W .
Backuys, 1982.166 blz.
ln deze bundelhouden de volgende,m eestalkorte opstellen verband m etde

Nederlandseliteratuur:Vestdqjhen ro//ykr(metWolt
ybrwordteen naardeze
uitgevergenoemdeLatijnsespraakkunstbedoeld,waarvaninhetwerkvanVestdijk sprakeis);'TSaIhierhaest.
g>,A ,r J#k (waarin stelling genomen wordt
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tegendeinterpretatievan K.Heeromavaneen versuithetWllhelmus)en Van
A//âdr'
smottoI.D.D.D.en,,#:fessenvan Wr Jag''.
Tussen ,'
r?/
zà'
/,'
, en weten.Zesgrote denkersop het raakvlak tussen exacte en

geesteswetenschappen. Dick Coutinho-Muiderberg, 1?82.11j blz. Prijs:/
19,50.

OpstellenoverPythagorasen#:muzieh#:rsferen(doorM.Wildiers),over
Simon J'
r:f
//'
r:taalspiegeling en ?JJ/#JJ# (doorB.C.Damsteegt),verderover
Pascal,Spinoza,Leibniz en Newton.

Trefpuntvan ;rJ2'
p'
:J.Figuren uitdeNederlandsefilosofie.Van GorcumAssen,1982.172blz.Prijs:/2j.
Dit jubileumnummer van het 7j jaar bestaande Algemeen Nederlands
tijdschriftvoorW ijsbegeerteisgewijd aan 14Nederlandsefilosofen,van Marsiliusvan lnghen (ca 1340-1396)totJ.C.Bierensde Haan,onderwie D.V.
Coornhertm et een opstelvan H .Bonger.

c.H.SLECHTE,,,Een rooJ/o/pj .
parvoorveelzotte en >#à:''.De Rotterdamse windhandel van 1720.Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1982.167 blz.
Prijs:j1j F.
Van deKoninklijkeBibliotheek Albert1,Brussel:

De muziehiconograh'
e C'
r Je >,rJJc>z7.
#'r van #:'Koninklùke &>/,b;>:,â
Albert1.Tentoonstellingscatalogusdoor BABELLE HOLTOIS,1982, 177 blz. +
88 afbeeldingen

CLAUDINELEMAIRE,Het/J/:JlfvJnVJrF/van Ltlmd/'
rdr (17j0-1980),1982,j6
blz.

Charlotte Salomon (Berlùh 191'-Auschwitz 1943) ,,fehen o#'r Theater?''
(Gouachesen dokumenten).1982. jl blz.Een verzameling opstellen naar
aanleiding van de tentoonstelling.
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Gedeponeerd in de universiteitsbibliotheken .

W illems,Eric:Genoten onmacht2: een versteendewereld.Lkdrl/r:psychoanalyse van ,,Hetstenen >r/
z,'
#J>:J''van H.Av//kâ,gebaseerd op J:

theon'
evan Jkjzzz/zrl Freud.
Vrije UniversiteitBtussel
Licentiaatsverhandelingen

Cappaert, Sonja:De vernieuwing van #: verteltechnieken ;'r de Vlaamse
roman na #: 2de wereldoorlog,geîllustreerd Jooreenpaar?y>,k>:voor>::/#:r uit #: werken van L.P.Boon,H G ausen 1.#,'
câ,'
:/J.
De Cat-Debruyckere, Agnes De opstand van #: Nederlanden tegen het
bewind C'
r de 161: eeuw >#'#.C.Hoop (Nederl
andse Jfà/ozflz/l,Ch.

Decoster(F*/Utlenspiegel)enL.P.Boon (HetGeuzenhoeh).Dn'
eversies
van een nationale mythe.
Laenen,Margot

Hugo Gausen #:klassiehe O/
zJ>:;'
J:z>:zrr/'
:é en J;#/in
Oedt
hus,Thyestes,#>J:JrJ.
Luyckx,Joanna:Hetengagement;'
r PaulKoechsBertoll 1200.

Quintens,Catherine ZefmoordenItteratuur.
Schoeters,Christine Grondtieanalysevan ,,Hetplanteno@ nsief''vanPaul
Koech.

Smeraldie,Pascale:Het>:#z7> ErlebteA:J,in J:verhaaltheorie.Eentermino/ogàc
â: studie.
x

Universitd Libre de Bruxelles

Anckaert,Philippe:Hetzzzf/zfél/,in A Jichthunstvan PaulVan OJ;J#kr,
Bollen, Rita: Experim entalùme en r'o-rdl//kzzzc in Remco Camperts roman
T.#dzz
z/i'
c ofL/'
,J.
#

in Lulletterlani

Bourlet, Colette: fouù Couperus en het rrvrl//kzzz: in ,,Noodlot'' en
))FXJJJJ ''#

De Pauw, Linda J'
yzzz>o/gâ enfvrâp'
: van #:natuuruitheelding >#'Stqjh
Streuvelsvan 1890 tot 1902 en van 1905 tot 1912.

Deroose,Gratienne Hetfk/o/l-fpkcâ,in Schemen'
ngen van #:dood''van
Fd//k Timm ermans.

Dierckx,Liliane:HubertLampo:DevingerafdruhhenpJrBrahma.Eenpoging
tot orJ/&J;>:,

Brabs,Etic: Walter Van J,>/Broech.,,lzfc/ aan lo/zlczpt'/h '' De r:J/;';c/'/
achter J& scherm en.

Lemmens,Andrde:Hetmotief van #:panà in hetwerh van r/rl Ruyslinch.
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Rosel,Marie-pietre:PaulVan O#J#/r aIsâi/ry/tw'
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RijksuniversiteitGent
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.
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2 >:,
aantcheningen en glossarium.

Deboever,Brigitte BelqjJcr/k in een schemenhg fwr Paul Vanlerschaeghe.
Een analyse.
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r (Antwerpen
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r#,aanteheningenen
gIossan'
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r hetJ/dr///z/
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Deschampheleire,Nadine Pr
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De Smet,lngrid De ontmythologùenw
ng in >:;werh van Rose Gronon.
Desmet,Viviane Veelderhandexg:r:r
zcâ/p/àâ:dichten...(Antwerpen,1600),

fol.D7r fol.F4r.Tehstuitgavemet,>/:;'
#,>#,aantekeningenenglossaê7//Y .

Detavernier,Hilde:Den wtersten -,7/:vanLowysPorquin (Antwerpen 1563),
fol.A#/-/0/.#/'
#'r.Tehstuitgavemet,k/:,'
#/>#,aantekeningenenglossar;;/121.

DeW aele,Annick:Woord-en hlanhspelingen >#'Toon Hermans.
DeW ilde,Greta:Deinsecten z#k de denhers#:raarde.DeJolzf'
:van Ben
Clzzz/'#

D'Haese,Paul:DeJolzi'
c van < /7/,- Van f-ff/lcx
ge ry>crc>.

Feliers,Martine:Al
fredKossmann.DeNederlaag.De#/k#JJ#.Weerzienvan
een Etland.

Goetvinck,Christa:Veellerhanle Gczzczztr>/kkâ, Dichten TafelSpelen 'AZA
Rejèreynen (Antwerpen,1600),fol.F,)'
#'
r /0/.H C'
r.Tehstuttgave met
J'r/:;'
X'
r# en wcré/lrcrJ: aanteheningen.
Himpens,Luc Thomas Van #:rNoot.Den tn'
umphe ende tpalleerselvanlen

vrouwen.(Brussel1514fol.alr-/0/.E 2v).F'âyrr
zzx
glp,mct,k/:,'
#,k#,
aantekeningen en glossarium .

Jonckheere,Luc:Hetz/l/s/cr>orl 1887 -ca.1895.
Lafaille,Christine Ooh ,â
' schreefgeen oJJr>&;'
2 Doch ,'
â Jenh nietJJrhet
een Ieugen was.Lezing van #:positieve ,'
#:: in H ugues C.Pernaths>oJZ/:.

Landuyt,Martine KeesSimhoffer.Levenenwerh.
Lanoye,Tom :De Poëzie pJr Hans rlvdr .Een ?>:zzzr/kc>: studie.
Lefevere, Geertrude De tnlogie van Lo/
z/k Fevon. Gehkenschemer. Het

stierenoyer.Deéd/krkl:rvanF2â;:rYJ/2
Pelem an, Luc: Htiton'
e van B. Cornelti Alr/kdz/y:r van Dordrecht. Tweede

>o:â,fol.2NRv(560) fol.204v(5ï8)enfol.2X5 (691) fol.ZY8
(713).Tehstuitgave zzzc/inleiling,aanteheningen englossan'
um.
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Tampere,Hans:H ùton'
e van B. Cbrrd//kAdnàensen van Dordrecht. Tweede

>o:â,/0/.2R5v-/0/,Jxlr.Tehstuitgavemet:*
z7/:,*
#,*
r:,aanteheningen en
Iossan'
um.

Tas,Johan AbelGholaerts,een zzz/k//
zâ/meesterwerh
Troch,Marc Gaston X.van #:rGucht.VeemiyklrprozaJc>n./b:z/.
Van Bavinckhove,Patrick:RudolfGeel:DeJzzz&'
p'
:.ThematticheJ/f/#,k
vergelùking metTwee Vrouwen van J'
f/zp Multich.
Van Belle,Guy:Politiehe /;'
:J:r,r in Vlaanleren 1830-1839.

VanBockstaele,Caroline GuidoGezellesDichtoefeningen.ProevevanIexicograh'
evanJ:substantieven (aalmoes-muur).
Van den Eede,Erwin :Zweedseen Vlaamsehultuurpolitieh m .h.t.het>ocâtwdZeN.

Vandeweghe, Hilde .Het Vlaamse /,k# in J: negentienle eeuw. Fârzzzlpkâ
ondenoeh van enhele orJ:r/dâ:z/l: Iiefdesliederen.

Vanhaeverbeke,Christine TnbmfvanhetéckrdrgeloofoverJ'
J.JjoJdr#'inJ:
martelù'
,en #,dootvan #:H Mageten Martelaresse Catan'
na.
Vanhecke,Marijke Zdd/JdrâlrJ://Geneuchlùthe D2â/lten/Tajèlspelen/
f'
#'verso.Tekstuitgavemet/>/,;L
ende/lRejbeynen//FoI.d,recto Fol.&'
2'
r:, verklarende aantekeningen en glossan'
um .

Vanhove, Joost: Regtiterhenalenhg van Jromen een t?rldrzt?dâ naar
JdzzzJrpkc>/re zzzr/k>, anomalieën C'
r Je droom.

Vanhulle,Hans:Jeugdtheater;'
r Vlaanderen en J:prahtùhrJr hetBnàlmonttheater.
Van Lippevelde,Ria:H titon'
e van >rodJ'r Cornelù Adnàensz van Dordrecht.

Tweedeboeh,fol.204v-ZR5v.Teistuitgave met/'
r/:/'
#f'
r:,aanteheningen
Fr gIossan'
um .
Van Lysebettens,Guido :Daniel 1-199 : Vertaling en Commentaar.

Van Quekelberghe,Patrick Een eerste henntimahing met Jd poëzie FJr

$ Bernlef.Situenhg Poëtica Evolutie-Bibliografie.
Van Steen,Jan.Jan Praets Ieenhghe J:rzalichede (vs.32/2 vs.49243.
T éJ/,2'
p'
: met,*
://,,*
2*
:/.: en aantekeningen.

Vansteene, Patricia Veel/erhanle Geneuchlyche D/'
c>;,r

(Antwerpen,

1600),fol.C1r-fol.D6'
,Tekstuitgavemet/k/:/'
2;'
r#,verklarenleaanteientnge
' n en gIossan'
um .
Van Vaerenbergh,Lutgart fouù PaulBoon /'
r de ân'
/;zâ (1857-1981).
Vcrdonck,Anne-M arie :Den wtersten wtlle van Lovvys Porquin.Antwerpen

1563fol.â'Yr-fol.K 1v.Tehstuitgavemet/'
r/:;'
X'
r:,verhlarendeaanteheningen en glossanw
um.
Verhoest,Patrick Maarten '
tHartJ:'polygraaf

Verlee,Jean-pierre:Judicus Verstegen,meestervan #:mensellke onmacht.
Verstuyft,Patrick Het teatervan W alter van #:r Broech.
W ezenbeek,Martine Drieromansvan * ,7/,- Brahman.Een structurele>,rJJenhg.
W ildemeersch,Marc:M ichiel J' Swaen.De zzz'rfcâ-oorx'
rxgâ. Teistuitgave
t ;'
r/:;'
#;k: en r'râ/lrrA/l' aantekeningen.

Katholieke Universiteit Leuven

Licentiaatsverhandelingen

Andries,Carine: Volsinntihe uytbeelsels >y Gabn'
elem Rollenhagium door
Zlc& nkyHeyns,deel1,Uttgegeven,;'
r::/:,'
# en methunpicturalebron
vergeleken.

Beerten,Elsa:Ajietopten /
z;'
/.
g:#;'
://:een analysevan 10top-romans.
Belet,lvo:Meesterlùk zzz/A/rllr of stervend éor#k? Een cozzz/lrl/àpktrâ:
analysevanJefGeeraerts,,Gangreen4'',,,HetZevendeZegel''en#o>
Adnàensens',,/kr zonder/&,
'
/''
Boerjan,Diederik:Herwig Hensen.Een synthese van z#>poëzie.
Bosm ans,Marleen Gecommentan'
eerdepo/âJ/;kJ>;>/,b:r4#k (1800-18/5)met
aanvullingen voor#:penbdevanaf 1800tot1980.
.

Buekens,Filip Syntahtùche,Jdzzzlrpkc>, en Jre vzlpk>:aspehten van Eer-

/#> gezegd ''.
Christiaens,Marleen :,,DehleineEva'' Jolz/'
:en theater.VergelùhendestuJ/'
: van het.g,J/'
c>;en J: theaterversie van ,,De hleine Eva ;'
r Je kromm e

bùlstraat van Lo/ziïPaulBoon.
Claeys, Sonja Omtrent Anna Blaman. Een J/v#;k over De Verliezers''
(1960)en #:roIvan #:vrouw /> haarœuvre.
Court,Mylene:Manà ZJJJ/,ï een close-reading van ,,De VogelPhoentk .

DeBecker,Guy:Jan ZoJ,,Inwlving van het.
j-?J#;>2z,kt'
Amsterdam ''1655.
Uttgegeven en toegelicht.
Debruyne,Eddy Remco Campert Een J/Jr#>,,/J opwinden.G ose-reading.

Deketelaere,Gilbert Hugo Gaus.Decyclusoefeningen v,'
/,,Een â/
zà dat
tussen nachten morgen staat'' Een Iectuur.

Deltour,Jan Tehstuitgavevan A Mldlelnevlerlanlse vertaling van A ,,Doctnha Corzï''(horter'A âpk? Vanler>'rdyzkx
g,JesHarten.
DeReu,Marc:Schrt
h en over>,rschreien Lo'â/'
,Zvonih- ,,HoeheetteA
hoelemaher?''
De Sm idt,Margareta : Tnw
umphs-Trompet,J>::/J:â,w#kuytghebeelltop 't
Veroveren van '
sHertoghen-Bosch ''van Nicolaes Fonteyn.
D'Haene,Francis Herman Gorteren Spinoza.Orlcrzocâ naarâ&/Spinoztjlische (ibly>cc/l in A poëzie van Gortertussen 1889 en 1896.

Flamend,Jan Der:r::/#éD Jrâ:/'
# van Iiteratuuren >::/J:r#:iunst:enhele
probleemstellingen.

Gevers,Yvette Defantasiewerell van 0.Preussler.Analysevan 4yézglrom lns.

Hefman,Bartje Verschuivingen en vernieuwingen ;> deRoJ:Ridder-reehs.
Heyvaetts,Anita: De Vlaamse F/7>>#J.Hùton'
ek en typologie van J: heIangnjhste verhaalgenresuttJ:penbde 1946-1966.
Hoflack,Marijke:Clem jkhouwenaers',,Bougainvlllea'', ,,De werhen van
A/rzzz>lrpj>c/'
l '' Ecn Morgen ;> deMoeren''.Evolutieve hesprehing.
.
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Hum ble,Michèle:Zichtharcârlt7>/,verhorgen macht.F>czzzl//kc>,en yyzzz>oItichcanal
ysevan ,,Hoehetgroc/l: (K.Hamsun)y'
r ,,Houtehict''(G.

l#zk/yc>J/).
H uys,Kathleen De humor/'
r hetwerh van C''JA/zJy/;'
z7.g>.

lm berechts, Hilde: Een temattiche >:& rJ:/,'
r: van J:>/z;:>; in #: Nedep
Iandse romanliteratuur, verschenen /'
r 19/5.

Janssen,Marianne Depoëzieopvatting van Rt?/lr#7oorà.
Joosten,Anne Motieven cr thema'
sin J:hortverhalen van rlrl Ruyslinch.
Leunens,Stephane De Gebroken Spiegel.Een Joc/b/og/kâ:Iectuurvan Jr/k

representatieveromansvan R:/'
zzzoz/l Stùhs(1850-1905).
Martens,Hugo :,,Een r //o/draan Zee van d.Roland H01st.
Martens,Veerle De vrouw alspersonage ;'
r de F//kJ>:;>-,z77o:,'
, van A'
szo
Rosseels.

Martin,Filip Geometniche/fjuren cr literaire>roc:-#/ in ,,f-f0,Iaatfkhet''
van Ivo Y,'
câ/'
:/J.
M atthys,Martha De receptie van J&Engelse Itteratuur/'
r de NcJcr//rl'r van
1945 tot 1979.
M ellen, Christiane: Tttelspectrum . Aspecten van Achterhergs Jràzzzl//kâ
wereldheeli
M ichiels,Marc: Van ,,H et F/2/;'
;é:r://# ''toten met ,,N/k;met#: deuren
.

J/llr'' Een analyse van drr/'
:#.G.-T>zzz,'
#/Jkinderpoëzie (/>c&J,k/
HetGele Schaap Veronica'').
Noterdaeme,Marleen:Communicatievev/oorJcryf>l/in#:strofùche.
g:#,'
c>ten van fflldzpp/
'à>.

Parmentier,Jan :HansAnlreus:De sonnetten van A hleine waanzin.Een
/nterpretatievan themattàh en stùh
'

Parrein,Myriam Onlerzoeh van 2, bùbelrejèrenties in J, EersteR,.
/9,>,rhunlelvan Annal#kJ(1528).
Peeters,Beatrijs fiteraire helangstelling,Icesgewoonten 'r Iiteratuurltdactieh
;'
r hetIaatsteJklrvan >,;hogerzzz;'
#J&/>,,ronlerwqh.
Philips,François Reperton'
ëringvanen>;>/,b:rJ#k>'aanteheningen>#'vlieg:rJ:bladen uitf/,hooflbibliotheehvan JcRùhsuniversiteitGent.
Raemaekers,Vera Emblemata,Zo/J/>r,jâ, uytheelsels>y Gahn'
elem Rollenhagium van ZachanàsHeyns,deel2.Uitgegeven,;>::/:,'
# en methunpicturale bron vergelehen.
Roossens,W alter:Studie en tehstuitgave van ,,Rcyzie r/(Qn Vos,o//Spiegel
J,rarchltiticheyt''.
Seynhaeve, Martin : De ,,Revue J: Belgique en #: Vlaamse Ietterkunle
.

(1869-1879).
Surmont,Els ,,Van #:r ZoJReinaerle ''/'
r Je Jpc-cdzzv/f'ybugdliteratuur.

Tallieu,Carine:Analysevon 1vo #/'
c>/'
,/J',,Kruùtocht#,rJongelingen ''cr
3/De O#,r>Jrâ''aIsJrocw'r metperspehtief en ,,Hetd#c>,/'
J ''aIs
debuut.

'

@

Theunynck,Jan :,,Een worlen Zc#;onspIitshaarm et>c; woorl f/drv/dfJdr ''.
Een ânhkc>,monografievanH.Speliers.
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Van Aert,Annemarie:Kreatief.Dn'
emaandelqjks/;'
/:rJ;'
r-en âvrl/-ân'
pk:
tùlschnf
't,vanafseptember1966totheden.
Van Borsel,John:PaulKoech.Analyse van ,,De Celbezoeher''.Interview.
Bibliograh'
e.
Vandenbtoucke,Filiep Weemoedt
ieobservatiesvan een Jo//>Jà/.Een analyse
van Maarten '
tHarts 33Een vluchtregenwul
pen''.

Vandermeersch,Françine:Hetml-levenvanJ.Bernlef.
Vanoverberghe,Maria Receptie-esthetica en evaluatie. Toepasnng
' en toetst'
ng
van Jauss'theon'
e aan #: hand van ,,De God Denhhaar Denhbaar #&
GoJ ''van < ,7/:- Freden'
h Hermans.
Van Raem donck,M argareta:,,flllaKapelletsZe '',Ingn'
d < /'
â:A/-lorJ:Jvertaling van Lo//à PaulBoons ,,De Kapellehensbaan Ontvangst en vertaalanalyse.

Van Vaeck,Marc:Jeremlàs#:Deciers,,Suchten en Tranen over 'tLych myns
ZlJdry''16J9.Uitgegeven,ingeleid en genologtich toegelicht.

Vercruysse,Hilde Boon geuso/.
gdycâgJfcân.
/èdr?Een vergellkendestudie
tussen ,,Het Geuzenboeh ''van foviï Paul Boon en enkele â/ï/oràc>:
bronnen.

Verhasselt,Jean-paul:Structureleinvloed van hetFransenaturalùme op Eline
Vere van Lovà Couperus,getoetstaan hetwerh van f//:/7: Zola.
Verloes,Eddy :,,Hetm useum van #: zomer'' fzdrl/r: analyse van Roland

7oor/ï'dichtbunlel.
',,DeJ/zyJ?tusschenJ:Joodtennatuur0/#:zeege
Verswijvel,Bart:Jan Zoy.
J&rschtllerhunst''.Ingelei4 uitgegeven en Jo,.
g:/;'
câ/.

Vertommen,Edwin:JefGeeraerts:ZonderGan.
W aegem an,Anna:Thematùche J//
zJr'
: De M oerbeitoppen R/
zà/dr ''van
Anton van < ,7#:ro#:.
W alravens, Andrd :Ruimtcaspehten in â,/ naturalùtùch toneel van Hauptmann,Heyermans,Buysse &r Ibsen,

W ijckmans,Lamberte:,,Barbara'' Barbara,'
r Paw'l
f'' KerstmtivoorBarH r, ''en Barbara enJeroen '' anal
ysevan een zzz:àykl'
>t?Tâdr-fdrg.
W innepenninckx, Alex:Jacoh Duym Den .
S>;':>d/ Jer Rechtvoordenw
ng.
Tehstuitgave zzzd;analyse en aanteheningen.
W ustenberg,M arc:CyrielBuysse:,,HetIeven van Rozehe van Dalen ''.Een
navatologtiche J/#X'
F.

Doctorale dissertaties

Claes,Paul:De motzk in J, mythe.Antiekeintertextualiteit;> hetwerh van
Hugo Claus.

VanEemeren,Gustaaf:Hetmotief,,Schul4 strafengenade'';> dedrama's
van Vondel.
Vlasselaers,Georges:De /kdrl/'
r-dl/>dpkcâ: en /,'
;:rJ;'
r-;>:or:p'
c>: opvattingen

,'
r de Vlaamser#JJcân/
'ten,1840-1893.Aanzettot#: reconstructievan
een Iiteraire code.

Université Catholique de Louvain
Licentiaatsverhandelingen
Defreyne,Martin :Dn'
e Vlaamse romanciersen âvr Kongoleseervan'
ng ,'
r Iite-

rl/r: boehvorm ($ Geeraerts,R.Van 2:finde,G.<J/Jc>J/).
Dethier,Danielle :Een or#:zzo:é naar#: structuurvan Lor
zà Couperus',,De
Berg van Lzâ;''.
Duhayon,Marie-l-lélène:Hetâ,># t'
n enkele novellen van7,c:,:.
fHamelink.

Duriau,Laurence:f'
artet/JIittekature chez C.G.Jung.
Faym onville,Francine D e invloed van Plato op het we /kcâ-rdl/àzzz: van

70:,, Datine.
Gerard,Vdronique:EenJ/v#f'
:van #:kntiekenop StùhStreuvels'werken (tot
en met,,De Z/JJc&Jr# '')in Vlaanderen van 1899 totâc#:r.
Lamborelle,Christian HutkingacontraMarcuse.Decultuur-enJ/:#ro>/:wJp'
dâ ># beideauteurs.
Lam brecht,Christine :Op weg rllreen semanalytùche ;:âJ/orr/:#;'
r:.Toepas-

sing op
. :'2'
cârer van$ Jflzzzd/fkâ en H.Claus.
Lucion,Daniel:Wtllem J'r Elders:#yv>vJKoning vanEpieren (1698).Uit'

# en toegelicht.
gegeven,;ng:/:,'
Prott, Martine :Ent
ie structuuraspecten van ,,Een moderne Antonius

FJr

î'
/'
wor Vestdùk.
Thierie,Martine:Studievan #:famtlieverhoudingen ;'
r,,DeAvonden

çJN

u

G.K.v r hctA'f?,.
z ''van Anton Koolhaas.
Van de Velde, Martine : ,,Vanwege een tere âzz/'

yogt*
ng tot t@
nterpretatte
*.
Vandevelde, Charles: De tragieh in ,,Een Hollands Drl-l '' van X. van
.5
acâ,rA /.
Vanelderen,M arie-paule DeJv/o>/
ogrl/àcâ'ruimte.Een rârvzràc>' stulie

van 2, GangreencyclusFr twee romanspJrJef Geeraerts.
Van Dorpe,Anne Een wereld wJr verkeerdheii Vogelvnj.Eëgrotesken van
Paulvan OJ;J#kr.
Van Rijckeghem,Gabriel DeFransebronnen ;> DeBrunes,,fvz>/dwlrlof
Zinne-werci ''

Vrancken,Huguette Menno terlrllâ en #,'
:rvan Ahen.Een $':r:'/#5:r2'
studie ,Jr beideJcâc?èrr.
fvtà hun werken.
Doctorale dissertaties
Geerinck, Marc: Een nieuw styltkttich >oA /getoetst JJr Jzi' romans van
Hella S.Haasse.

VanEmelen,Agnès:Hetmahen pJr RooieJ;'
r.
gFr.Degronk roblematiehFJr
Jeâe/2 in Wolkers'romansZZJ'
;Jeykr'r zemk.
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Licentiaatsverhandelingen

Franck,Nadine:Hetâ:/7;j en oorspronhelùk verband.Een studie van â:/
thema van >';dichterschap in â:/ dichtwerh van f#J G.# .Gerhardt.
Frise,Dominique:Ontleding van #: grondmotieven in Anna Blamans wdrâlIen.

Gerardy,Godelieve Een ,,alternatief''>::/# van hetg:z/'
r in p'
dr recente
yk/zgJ>odédr.

Hague,Jennifer:Angstin enom ,tluffrouw Lot''JoorS.Z:J/##é.
Mathieu,Maryse HetmenselùktekortCk Op Leven en Doo#''en ,,DeVerIiezers''Joord,Blaman.

Mortier,Marianne:Aspecten van #:opstandtiheid in â:?prozavanJan <0/hers.

Thomas,Dominique:Hetromanttj'
ch humantime vanJos Vanieloo.

J.

DE LANGE, P. C. Hoofts Rampzaeligheden der Verheffinge van den
huize Medicis (P . E . L. VERKUYL)

G . A . LINDEBOOM,

Ontmoeting met Jan Swammerdam (K .

De „ Bibliotheque universelle et historique ''

H . BOTS e . a .,

PORTEMAN)
(P . E . L . VER-

KUYL)

274

G . A . BREDERO'S

J.

Vertaalde gedichten (L .

C . WEYERMAN,

RENS)

De Rotterdamsche Hermes (ed .

275
A . NIEUWEBOER) (A .

J.

HANOU)

279

C . D . BUSKEN HUET,

Lidewyde

(ed . M . H . SCHENKEVELD) (N . MAAS)

Van Duinkerke tot Koningsberg

L . SIMONS,

Pol de Mont (1857-1931)

G . FRANcOIS,
M . ANDERSON,

uit Multatuli's leven

DEMANS)

282
294

(R . F . LISSENS)

(R . F . LISSENS)

295

(ed . J . KORTENHOUT) (PH . VERMOOR-

TEL)
M . BAECK,

269
272

296

Omtrent de sociale ideeendrama's van Fr . van Eeden (C .
Praten over Du Perron/Parler de Du Perron (P .

PASCAL PIA,
PAERT)
TH . DE VRIES,
C . J . KELK,

Brieven uit de oorlogsjaren van S . Vestdijk (J .

Wie ik tegenkwam (J .
Ballade (B .

G . WEISSERT,
A . TODOROW,

H . VERHOEFF,

DE MAERE)

DE MAERE)

L . H . HOEK,

299
300
301
302

VERBEECK)

Literatuurbeschouwing en argumentatie (P .

305
CLAES)

306

De januskop van Oedipus . Over literatuur en psychoanalyse

(P . CLAES)
B . VANHESTE,

298

SCHAM-

SCHREURS)

Gedankenlyrik (L .

H . VERDAASDONK,

TIN-

308

Literatuursociologie (R .

La marque du titre (j .

Zeevsche Nachtegael. . .

HENRARD)

SCHOOLMEESTERS)

(ed . P . J . MEERTENS en P . J . VERKRUYSSE)

309
314
318

Verder ontvingen wij . . .

319
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