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DE INNERLIJKE HEL EN HET ONTOLOGISCHE NIETS
SLAUERHOFFS GEDICHT „ GUANITO "

kon ik misschien in die gedichten woven, ze stonden toch leeg en ik
ging voldoende gebukt, dacht ik, zodat het zijn moeite tenminste zou
lonen . "
( Ed Leeflang, ,, Met Slauerhoff raakte ik bet verst van huffs'', uit De hazen en
andere gedichten, Amsterdam, 1979, p . 35)

De literair-criticus als doodgraver
Slauerhoffs achtste bundel Soleares (1933 ) kende een voor poezie vrij
opmerkelijk sukses 1 en wend reeds in 1934 gelauwerd met de Van der
Hoogt-prijs . Maar deze waardering was van korte duur . Het exotisme dat
beslist een rol had gespeeld bij de aanvankelijke appreciatie van Soleares
het waxen tenslotte de hoogdagen van Werumeus Buning en zijn Maria
Lecina - zou al na korte tijd de gedeeltelijke en vaak zelfs totale afwijzing
van de bundel gaan motiveren . De talrijke Spaanse en Portugese termen
die critici en poezieliefhebbers bij een eerste lektuur zo zangerig in de
oxen hadden geklonken, bleken bij een tweede en meet aandachtige lektuur niet zelden verkeerd gebruikt of gespeld . Toen de biografisch georienteerde studies van Van Wessem en Kelk 2 meet gegevens over Slauerhoffs levensloop bekend maakten, wend het opgewekte wantrouwen nog
versterkt . Was deze scheepsarts wel ooit in de gelege4heid geweest om vender to reizen dan de gebruikelijke havens en de onmiddellijke wal ? Had
hij het Zuidamerikaanse binnenland waarover zijn verzen leken to benchten - de pampa's, het Andesgebergte, de Gran Chaco Boreal zelfs
maar bezocht ?
Een en ander zette in 1958 Herman van den Bergh ertoe aan de knoop
omtrent de waarachtigheid van Soleares op een nogal drastische
1 4 drukken in 5 jaar tijd ( hoewel de eerste slechts op 15 ex . ) zie : FESSAitD, J . L ., Jan Slauerhoff
(1898-1936), Sa Vie, Son Oeuvre, Paris, 1965 .
2 VAN WESSEM, C ., Slauerhoff, een levensbeschrijving, Rijswijk, 1941 . KELK, C . J ., Leven van
Slauerhoff, Amsterdam, 1959 .
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wijze door to hakken . Slauerhoff zou, zo suggereert Van den Bergh 3 ,
verzen en/of hele gedichten hebben „ geleend '' van de Nicaraguaanse
dichter Ruben Dario ( van wie trouwens vertalingen in Soleares werden
opgenomen ), of - wie weet - van andere ( Midden- of Zuidamerikaanse ? ) voorgangers ( , , Waar heeft hij zulks moois vandaan ? '' , , , En
dit is hens niet het deerlijkste van zulke gevallen '' , , , Zonder nader
commentaar na wat ik eerder over onze vertaler heb moeten veronderstellen '' , , , boerenbedrog'' , enz . ) Deze beweringen heeft hij overigens
niet aan de hand van bewijzen gestaafd : de geringe kwaliteit van de in
de bundel bijeengebrachte verzen ( van het plagiaat ? van de epigonistische herhaling ? ) moet in zijn ogen e]lke verifikatie tot puur tijdverlies
hebben gereduceerd ( zie de teneur van haast al zijn waardeoordelen ) .
Meer genuanceerde benaderingen ontbraken in deze periode zeker niet
volledig 4 , maar vermochten het kritische tij niet to keren : het door Van
den Bergh op zijn scherpst verwoorde standpunt vond zijn weg naar en
wend gekanonizeerd in literatuurgeschiedenis, referentiewerk en
monografie 5 .
Het hoeft ons in het licht van deze , , communis opinio '' niet to verwonderen als de afzonderlijke gedichten uit Soleares helemaal werden
verwaarloosd in de literaire kritiek 6 . , , Guanito '' , het gedicht dat mij
hier in het bijzonder gaat bezighouden, zal uit het gebruikelijke, om
niet to zeggen geijkte standpunt zeker overkomen als een ongelukkige
keuze voor een intensieve analyse : alle verwijten die zopas n .a .v . de
bundel in zijn geheel op een rijtje werden genet, lijken erop van toepassing . Ik laat meteen de volledige teksr volgen . . .als een, naar ik hoop,
zeer werkzaam antidotum .
Guanito 7 .
1 In den Gran Chaco Boreal
2 zijn de boomen vergeten, de bergen kaal .

3 VAN DEN BERGH, H ., Schip achter boegbeeld, 's-Gravenhage, 1958, pp . 45-48 .
4 zie by . de weinig bekende teksten van RENTERS, W ., „Nihilisme en opstand in het werk van J .
Slauerhoff '' en , , De eenzaamheid in het werk van Jan Slauerhoff '' , in Tijdschrift van de Vrije
Universiteit Brussel, resp . jrg . 2 (1960), nr . 1, pp . 46-56 en jrg . 4 (1961-1962), nr . 1, pp . 53-60 .
meer bekend zijn : D'OLIveIRA, H . U . JESSURUN, „Het boegbeeld : de ziel'' (een polemische
analyse ), in Merlijn, mei 1963, pp . 18-43 ; en - nog later - MEEUWESSE, K ., „ `Het boegbeeld
de ziel' hersteld'', in Raam, oktober 1972, pp . 131-145 .
5 zie hierover : VAN DER PAARDT, W . J ., Over de poezie van J . Slauerhoff, Amsterdam, 1980
( reeks : Synthese ), § 8 . De receptie - De literaire kritiek en de literatuurgeschiedenis .
6 Dit is zelfs nog bet geval bij Van der Paardt, W . J ., op . cit . en verklaart waarom ook in de
recente bloemlezing J . Slauerhoff, Gedichten, H . Vernout red ., 's-Gravenhage, 1981 de bundel
Soleares nog ondervertegenwoordigd is .
7 SLAUERHOFF, J ., Verzamelde gedichten, Deel II, 's-Gravenhage-Rotterdam, 1973 9 , pp .
645-647 .
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3 Het vee moet struiklend dalen en stijgen
4 En dalen our een maal onkruid to krijgen .
5 Het water dat sours bij druppels dauwt,
6 Words in grotten bewaard als was het goud .
7 Overdag in de loodrechte hitte
8 Zijn de hutten to heet our in to zitten .
9 En andere schaduw is er nergens,
10 De bergen zijn reuzen, de struiken dwergen .
11 De pupa's oneindige velden van vaal ;
12 Het quechua, enkel klachten, de taal .
13 De vrouwen, afzichtlijk our van to droomen,
14 Men begrijpt niet dat er nog kindren komen .
15 Wie leeft in de Chaco Boreal
16 Worden de oogen dof, de schedel kaal .
17 Er is geen vermouth daar, geen mate,
18 En de priestess zullen 't we! laten
19 Op deze rotsen hun kerk to bouwen,
20 Al vonden zij nergens zooveel getrouwen .
21 Er is geen water, hoe zou men doopen ?
22 De paden zijn steil, hoe icon men loopen
23 Statig met ouwel en monstrans ?
24 Het Allerheiligste heeft hier geen kans .
25 In den Gran Chaco Boreal
26 Hangs nergens een kruisbeeld aan een paal,
27 Want wie zou er bij bidden our troost,
28 Waar de gloeiende steep de knieen roost?
29 Ook de gendarme zou zich vervelen,
30 Want in den Chaco valt niets to stelen .
31 Dus zijn de verstompte Indianen
32 God noch Rosas' onderdanen,
33 Vogelvrij, door de wereld vergeten,
34 Ingesloten tusschen bergkeetnen .
35 Is daar dap geen bedwelming, geen zonde
36 Waardoor zij 't bestaan vergeten konden ?
37 Geen mate, geen aguardiente, geen vrouwen ?
38 Toch een : zij hebben de coca to kauwen .
39 zij zitten gehurkt our het smeulend vuur,
40 Nog straalt de zon, maar het words al guur .
3

41 Zij voelen de nachtelijke koude naadren
42 En nemen haastig de weldoende blaadren,
43 Zoodat bij donkey, voordat het vriest,
44 Elk zich in doffen droom verliest .
45 Zij zitten tegen de steile helling,
46 Eindelijk bevrijd van de hitte, de kwelling
47 Van kou zijn ze voor, hun kromme gestalten
48 In een deken gewikkeld cm een al to
49 Snelle afkoeling to vermijden,
50 Weten : genot is verlost zijn van lijden .
51 Zij hurken roerloos, zij aadmen nauwelijks,
52 De maan komt op, iets milds en vrouwlijks
5 3 Straalt neder op het stom bacchanaal
54 Van den Gran Chaco Boreal .

Hoewel het mij na de beklemmende leeservaring die dit gedicht 66k
kan bieden, altijd weer enige moeite kost bet noodzakelijke, objektief
wetenschappelijke begrip op to brengen voor de verwijten waaronder
deze en andere verzen van Slauerhoff zo doeltreffend werden begraven,
welaan dan maar . . .Zonder konkrete argumenten verwordt literaire kritiek al to gemakkelijk tot een nietes-welles-spelletje van overjaarse maar

nog steeds koppige kinderen .
De titel , , Guanito '' , oorspronkelij k trouwens , , Huanito '' , brengt
naar alle waarschijnlijkbeid een foute spelling van „ guainito '' , bet verkleinnaamwoord van , , guaino '' , een u it de Indiaanse quechua-taal ( v.
12) in bet Spaans opgenomen synoniem voor „triste'', „solea'' (mv .
„ soleares'' ) of „ klaagzang'' g . Slauerhoff bezocht, voor zover ik heb
kunnen nagaan, nooit bet Gran Chaco-gebied ( vv . 1, 15 , 2 5 , 30 en 54)
dat zich diep in bet binnenland, ten oosten van bet Andesgebergte,
uitstrekt over Noord-Argentinie, West-Paraguay en Zuid-Bolivie . . .maar
brengt zelf deze streek in verband met Ruben Dario die, zoals bekend,
terdege vertrouwd was met bet hele kontinent .

s De titel „ Huanito'' komt voor in J . SLAuERHOFF, Soleares, Oorspronkelijke en Vertaalde
Gedichten, Maastricht, 1934 2 , p . 9 .
Bij „guaino'' geeft de Diccionario Durvan de la Lengua Espanola op : Voz Quichua, m ., Bol.,
triste o yaravi, cancion dulce y melancholica que suelen entonar los indios .
( een „ triste'' is volgens deze zelfde bron een Zui damerikaanse term voor een droevig minnelied, vaak gezongen bij gevaar )
Bij „solea'' geeft de Larousse, Dictionnaire Moderne, espagnol-francais op : f., chant et danse
populaires andalous de caractere melancholique .
4

Wat deze laatste vaststelling betreft, steun ik op de zogenaamde
Dario-vertaling ,, El cantor va por el mundo " die de afdeling ,, Tristes "
en meteen ook de bundel Soleares opens . Ik neem ook dit gedicht hier
op : ik zal het trouwens gebruiken als toegangsweg eerst en vooral tot de
algemene problematiek van Soleares, vervolgens tot het , , an sick " misschien nogal onbereikbare - durf ik zeggen : hermetische ? „ Guanito " .
El cantor va por el mundo
1
2

9

De dichter gaat de wereld rond,
En zoekt hell dat voor hem bestond .

De dichter trekt over land en zee
4 Door rooden oorlog en witte vree .
3

5
6
7
8

Op den rug van een olifant
Door Indie, 't angstwekkend godenland .
In een draagstoel met zij bespannen
Door China's diepste binnenlanden .

9 Berijdt de pampas, de stille steppen,
Waar schuwe aguti's zich 't hol inreppen,

10
11
12

Om op een bergponey to verdwijnen
In Gran Chaco'S ruigste ravijnen .

Bevaart in een kano lagunenkusten
14 Om van het mondaine leven to rusten,
13

15 Dat hem omstuwde in den luxe-trein
16 En op de boot van de Cunard Line .
17
18

Dan weer draagt hem een trouwe kameel
Als een schip door de zee van oneindig geel

19 Of is hij, door wolven vervolgd, in een slede
Besneeuwde steppen doorgegleden,

20
21
22
23
24
25
26
27
28
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SLAUERHOFF,

Staart in een stilte van kristallijn
Naar 't Noorderlicht, voorwereldlijk rein,
En gaat weer to voet door de menschenmenigt'
Die andren uitstoot, zich weer vereenigt .
Hij komt to Londen aan per trein,
Iedre stad kan voor hem Jeruzalem zijn .
Zoo reist de dichter, bezwaard door zijn droomen,
Door 't land der menschheid in eenzaamheid ;

J ., Verzamelde gedichten, op .cit .,

Deel II, pp . 639-640 ; ik kursiveer .
5

29 Zijn lied bereikt, vooruitgevlogen,
30 Maar zonder hem, de Eeuwigheid .
(Ruben Dario )

Naast dit gedicht plaats ik meteen en Dario's tekst en een zeer letterlijke
vertaling hiervan .
El canto errante 10

1
El cantor va por todo el mundo
2 sonriente o meditabundo .
3
El cantor va sobre la tierra
4 en blanca paz o en roja guerra .
5
Sobre el lomo del elefante
6 por la enorme India alucinante .
7
En palanquin y en seda fina
8 por el corazon de la China ;
9
en automovil en Lutecia ;
10 en negra gondola en Venecia ;
11
sobre las pampas y los llanos
12 en los potros americanos ;
13 . por el rio va en la canna,
14 o se le ve sobre la proa
15
de un steamer sobre el vasto mar,
16 o en un vagon de sleeping-car .
17
El dromedario del desierto,
18 barco vivo, le lleva a un puerto .
19
Sobre el raudo trineo trepa
20 en la blancura de la estepa .
21
0 en el silencio de cristal
22 que ama la aurora boreal .
23
El cantor va a pie por los prados,
24 entre las siembras y' ganados .
25
Y entra en su Londres en el tren,
26 y en asno a su Jerusalen .
Con estafetas y con malas,
27
28 va el cantor por la humanidad .
29
El canto vuela, con sus alas ;
30 Armonia y Eternidad .
Het dwalende lied 11

1
De zanger gaat / reist heel de wereld door
2 glimlachend of peinzend .
10 DARf0, R., Obrar Poeticar Completar, Madrid, 1941, p . 629 ; de bundel die deze naam draagt
dateert uit 1907 .
11 Voor deze vertaling ben ik schatplichtig aan Dra . Francoise Vervondel ( Romaanse Filologie Vrije Universiteit Brussel )
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3
De zanger gaat over de aarde
4 in witte vrede of in rode oorlog .
5
Op de rug van de olifant
6 doorheen het enorme en hallucinante Indie
7
In een draagstoel en in fijne zijde
8 doorheen bet hart van China ;
9
per auto in Parijs ;
10 in een zwarte gondel in Venetie ;
11
over de pampas en de vlakten
12 op de Amerikaanse veulens ;
13
over de rivier gaat hij per keno,
14 en men ziet hem op de boeg
15
van een steamer op de uitgestrekte zee,
16 of in een sleeping-car-wagon .
17
De dromedaris van de woestijn,
18 levend schip, brengt hem near een haven .
19
Met de snelle slede betreedt hij
20 de witheid van de steppe .
21
Of ( men ziet hem ) in de stilte van kristal
22 dierbaar aan de noordelijke dageraad ( waarvan . . .houdt ) .
23
De zanger gaat to voet door de weiden,
24 tussen de bezaaide velden en de kudden .
25
En hij komt in zijn Londen aan per stein,
26 en op een ezel in zijn Jeruzalem .
27
Met diplomatenkoffers en met valiezen,
28 reist de zanger door de mensheid .
29
Het lied vliegt, met zijn vleugels
30 Harmonic en Eeuwigheid .

Ook al words het Gran Chaco-gebied in , , El canto errante '' . niet vermeld, voor Slauerhoff maakte het klaarblijkelijk, zo leers ons zijn „vertaling'', deel uit van Dario's voorstellingswereld . Een onderlinge konfrontatie tussen de drie redakties wijst trouwens uit dat de term „vertaling'' hoe
den ook met enige korrels zout moet worden genomen . In tegenstelling tot
was in het verleden voetstoots werd aanvaard, bevat , , El cantor va pot el
mundo'' een zeer persoonlijke interpretatie van het Spaanse gedicht . Dario's idealisme is verdwenen, evenals zijn kijk op de dichter all een figuur
met een algemene relevantie, all een kultuurdrager m .a .w . ( „El canto errante'', vv . 1-2 en 28-30 ) ; de instelling is individualistisch en pessimistisch geworden ( „El cantor va por el mundo'', vv . 2 en 26-30 ) . Natuurlijk
natuurlijk in bet licht van deze zelfs al kreatieve vertaling - was er van
, , Guanito '' of van enige , , Vorlage '' die biermee een nauw verband
onderhield, geen spoor in de Obras Poetical Completes van Ruben Dario
( hopelijk zal de leeer wel begrijpen dat ik na die Obras eventuele andere
Midden- en Zuidamerikaanse auteurs meat beb laten tussen ! )
7

Dus geen plagiaat . Toch is daarmee het verwante, zij bet enigszins
anders georienteerde verwijt niet ontzenuwd als zou Slauerhoff ons niet
veel meer to bieden hebben dan de epigonistische herhaling van Dario's
fin-de-siecle romantiek . Ongetwijfeld kunnen een aantal vaststellingen
worden gemaakt die de , , diepere " autenticiteit van m . n . , , Guanito "
op de helling lijken to zetten . Zo vooirziet Slauerhoff in de beide reeds
aangehaalde gedichten ( ,, El cantor " en ,, Guanito " ) de vlakten en
steppen van de ( reele ) Gran Chaco nogal onverhoeds van „ ruige ravijnen " ( , , El cantor ", v. 12 ) en , , bergk:eetnen " ( , , Guanito ", v . 34 ) . . .
die veeleer in de Andesstreek thuishoren ; zo lijkt „ boreal " hoofdzakelijk omwille van de klankwaarde to worden overgeheveld van „ El canto
errante " ( v . 22 ) naar „ Guanito " ( vv . 1, 15, 25, 54 ) ; zo is de vermelding van de Argentijnse diktator „ Rosas " ( „ Guanito ", v . 32 ) beslist
een historisch anakronisme in de jaren dertig van deze eeuw . Voegen wij
hieraan nog toe dat Slauerhoff de in „ Guanito " gebruikte versvorm
regelrecht ontleende aan ,, El canto errante " ( elegisch distichon ;
as / bb / cc / enz . ) en. . .Van den Berghs krasse stelling lijkt alsnog to worden waargemaakt .
Tenzij ! Tenzij Soleares helemaal geen „ Reisebilder " brengt en bijgevolg ook niet in de eerste plaats op linguistische, geografische en historische exaktheid moet worden getoetst . Tenzij de geenszins verkapte maar
juist zeer opvallende aanleuning bij Ruben Dario een funktie vervult
t .o .v . Slauerhoffs eigen problematiek, vergelijkbaar by . met de rol gespeeld door Le Passe Vivant van Henri de Regnier in de bundels ClairObscur en Saturnus 12 .
,1Vie weet ontdek ik niet het zesde werelddeel ? "
Soleares
,

13 ;

de betekenis van

Slauerhoff heeft zijn lezers niet verwend met toelichtingen bij of teorieen omtrent zijn werk . Wie evenwel vertrouwd is met de vroegere bundels, met o .m. Archipel (1923 ), Eldorado (1928 ) en Serenade (1930 )
beschikt m .i . over voldoende gegevens om n .a .v . Ruben Dario de spiegeling tussen voorbeeld enerzijds en ( kreatieve ) herhaling anderzijds als
funktioneel to herkennen .
12 VAN BERLAER-HELLEMANS, D ., „ De vele wegen van een herschepping . Opeenvolgende reakties op de roman Le Parse Vivant van Henri de Regnier in Slauerhoffs gedichten „ Le Passe
Vivant'', „In den ouden koningstuin'' en „Het paviljoen'', in Spiegel derLetteren, jrg . 22, nr . 2
(okt .-nov . 1980), pp . 81-102 .
13 SLAUERHOFF, J ., Verzamelde gedichten, op .cit ., Deel II, „Ziekentroost'', p . 683 .
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Soleares betekent een verdere ontwikkeling in de voorstellingswereld
van Slauerhoff. Na de , , ongegronde en kustenloze " waterwereld uit
Archipel waarin „ alle vastelanden ( steeds weer ) ( . . . ) vlot ( raakten ) "
en het ik alleen maar „ naar leegten ( wend ) voortgewenkt " 14 volgde in
Eldorado de poging om het pessimistische wegzinken to overwinnen
door een aktief nihilisme, door een dadenrijke en desnoods misdadige
„ frohliche Wissenschaft " . Of, in de eigen voorstellingen van de dichter : het ik „ ( dat ) zwerf(t) in scheepsgedaante " 15 wit hoe dan ook het
vaste- en dus ideate land bereiken dat nog achter de einder verscholen
ligt . Daarbij beschouwt hij zichzelf als de erfgenaam van vroegere „ Streber " : joeg Columbus, joegen de conquistadores niet eveneens over zee
een potentiele hersenschim na : Indie of Eldorado?
Meteen had de Latijnsamerikaanse werkelijkheid een plaats en een
funktie gekregen in Slauerhoffs voorstellingswereld : zij was historisch
bepaald reisdoel en mytisch ideaal geworden . Of, zoals verwoord in „ El
cantor va por el mundo " : , , De dichter reist de wereld rond, I En zoekt
hell dat voor hem bestond . I De dichter trekt over land en zee I . . . I
Iedre stad kan voor hem Jerusalem zijn " ( vv . 1-3 en 26 ) Dit openingsgedicht vat Slauerhoffs evolutie tot Soleares samen en maakt Ruben
Dario - na Columbus, de conquistadores en Camoes - tot de zoveelste
prefiguratie van de ervarings- en denkwereld van de dichter . Dat de
reele Dario zijn zoektocht eigenlijk in omgekeerde richting maakte, t .w .
van Latijns-Amerika naar het Europese moederland, blijkt van geen
belang : de figuur Dario vervult op grond van geisoleerde feiten uit de
echte biografie ( afkomst, diplomatieke reizen ) de symbolische rot van
bindteken tussen tocht en reisdoel . De osmose waarbij elementen uit de
poetische wereld van de voorganger zouden worden aangezogen en geintegreerd, kon beginners .
Maar „ El cantor " brengt niet slechts een samenvatting van vroegere
bundels ; ook de verdere - en laatste - stag die met Soleares in de ontwikkeling van de dichter words genet, is aanwijsbaar : in de slotverzen
die, zoals gezegd, de sterkste afwijking vertonen t .o .v . de Spaanse
redaktie ( „ El cantor ' , vv . 27-30 ), treffen ons towel de wezenlijke
onbereikbaarheid van het her en der nagejaagde ideaal als de troost die
bij deze ontgoocheling door de poezie words geboden . Bij nader toekijken blijken beide motieven de hele bundel to beheersen . Slauerhoff
bereikt in Soleares daadwerkelijk zijn vaste-land ; het ontpopt zich echter

14
15

ibidem, Deel I, resp . „Oceaannacht I'', p . 58 en
ibidem, Deel I, „Verschijning'', p . 57 .

Verschijning'', p . 57 .
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tot een volslagen anti-ideaal, tot de volstrekte tegenpool van het
verhoopte Eden . Het ( echte ) Eldorado is uiteindelijk verder dan ooit, of
misschien . . .nergens . Bij dit besef blijft als troost nog enkel de poetische
klacht : , , guainito " .
Geen oppervlakkig , , Reisebild " dan, , , Guanito ", maar de uitdrukking van deze negatieve balans waarop Slauerhoffs poezie uitloopt ? Ik
hoop door een intensief onderzoek van de tekst towel de uitzonderlijke
indirektheid en betekenisrijkdom van het gedicht to kunnen belichten
als de centrale plaats die het inneemt t .o .v . de andere afdelingen uit de
bundel ( zo o .m . „ Islas ", „ Saudades ", „ Zambas " ) .
„ Guanito " ; „ voor eeuwig vastgelopen in den staalblauwen harden
hemelkring " 16
Deze uiteraard summiere schets van Slauerhoffs evolutie prezenteert
„ Guanito " nu wel als erg toegankelijk ; grotendeels ten onrechte : zoals
ik eerder heb vermeld, geeft het gedicht „ tel quel " zich niet zo gemakkelijk . Dit neemt overigens niet weg dat zelfs bij een eerste lektuur de
lezer m.i . wel moet worden getroffen door de ongewoon negatieve kwaliteit van de verwoording . Ik denk hierbij niet slechts aan het gebruik
van de negatie eenvoudigweg ( ontkennende woorden, morfemen zoals
on- en -loos ) maar ook aan alle uitdrukkingen en zinswendingen in het
gedicht die - hoe indirect en zijdelings ook -- een negatie impliceren
( in linguistische termen : woorden die semantisch een ontkenning bevatten, als negatief ervaren termen in polaire opposities e .d . ) 17
Afwezigheid
Niemand zal wel het negatieve karakter betwisten van Slauerhoffs beweringen dat in de Gran Chaco Boreal , , nergens ( noemenswaardige ) schaduw " to vinden is ( v . 9 ) 18, en voorts ook „geen vermouth, geen
mate " ( v . 17 ), ,, geen water " ( v . 21 ), ,, geen kans " voor enige religie
( v . 24 ), „ nergens een kruisbeeld " ( v . 26 ), „ niets ( om ) to stelen " ( v .
30 ), noch goddelijk, noch wereldlijk gezag ( „ Dus zijn de verstompte
Indianen 1 God noch Rosas' onderdanen' , vv . 31-32 ), „geen bedwelming, geen zonde " ( v . 35 ), , , geen mate " ( nogmaals ! ), , , geen aguardiente " en zelfs „geen vrouwen " ( tenzij, zo werd eerder gezegd
„ afzichtelijk om van to droomen " ; vv. 37 en 13 ) . Zo is „ onkruid " ( v .
16

ibidem, Deel II, „Fernando de Noronha'', p . 653 .
17 Voor huip i .v .m . de linguistische aspekten van de negatie ben ik schatplichtig aan Dr . S . De
Vriendt ( Germaanse Filologie - Vrije Universiteit Brussel ) .
18 Alle in de tekst aangebrachte kursiveringen zijn van mij afkomstig .
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„ niet-kruid ", „ oneindig " ( v . 11)
4 ) wezenlijk
en etymologisch
, niet-eindig " en ,, roerloos " (v . 51) ,, zonder beweging " .
Het zal de lezer ook wel moeten opvallen - al gaat bet bier reeds om
een meet impliciete ontkenning - dat de dichter genot definieert als nietlijden ( „ genot is verlost zijn van lijden ", v. 50 ), i .c . als bet niet-moetendoorstaan van hitte of kou ( „ bevrijd van de hitte, de kwelling / Van kou
zijn ze voor, bun kromme gestalten / In een deken gewikkeld om een al to
l Snelle afkoeling to vermijden ", vv . 46-49 ) . Nu is dit natuurlijk nog een
evident cruciale uitspraak ; de vraag rijst evenwel of alle impliciete negaties
die in bet gedicht aanwezig zijn, even gemakkelijk worden onderkend .
Wat betekenen ,, vergeten ", ,, kaal " en ,, dof " ( vv . 2, 16, 33, 44)
anders dan , , niet denken aan ", , , niet begroeid " en , , lichteloos " ? En
ik kan voortgaan met , , zich verliezen " ( v. 44 ; , , niet meet bewust
zijn " ), „ krom " ( v . 47 ; „ niet recht ", „ nauwelijks " ( v . 51 ; „ bijna
niet ") en , , stom " (v. 53 ; , , woordenloos " of , , sprakeloos ").
Er is meet . Als „ de hutten to beet ( zijn ) om in to zitten " ( v. 8),
dan kan men binnen geen verpozing vinden ; als „ bet quechua enkel
klacbten " bevat ( v . 12 ), dan kan bet niet als een volwaardige taal worden bescbouwd 19 ; als „ de priestess ( . . . ) 't wel ( zullen ) laten I Op deze
rotsen bun kerk to bouwen ' ( vv. 18-19 ), dan ontbreekt niet slechts bet
konkrete beiligdom ( letterlijke betekenis van „ rots " en „ kerk " ), maar
ook elke poging om in de Gran Chaco Gods gezag to vestigen ( figuurlijke betekenis van , , rots " en , , kerk " ; cf. ook v . 3 2 ) . Hoeft nog to
worden gewezen op de kombinatie tussen irrealis of voorwaardelijke wijs
enerzijds en retoriscbe vraag anderzijds in „hoe zou men doopen ?" (v.
21), „ hoe kon men loopen ? " ( v. 22 ) en „ wie zou er bij bidden om
troost ? " ( v . 27 ) ( geimpliceerd antwoord telkens : er is niets mogelijk) ?
Vergeten wij niet : ook als al deze procede's niet bewust worden waargenomen ( en ik laat in bet midden of zij zelfs bewust werden aangebracbt ! ), laten zij bet taalgevoel van de lezer resoneren en dragen zij bij
tot effekt en betekenis van bet gedicht .
De negatie prolifereert zelfs waar zij niet meteen kan worden betrokken op de bescbrijving van bet Gran Chaco-gebied . „ Men begrijpt niet
dat er nog kindren komen ", aldus de dichter in v . 14 en even later
words n .a .v . de ( afwezige ) priestess opgemerkt dat zij nocbtans „ nergens zooveel getrouwen " zouden vinden ( v. 20 ) . Kinderen en potentiele gelovigen zijn er dus wel in de Gran Chaco Boreal ; toch wordt ook
bier voor een negatieve formulering gekozen . Een nog merkwaardiger
19

Eigenlijk drukt „enkel'' slechts een restriktie uit . Semantisch komt deze laatste overeen met
meet dan, niet vroeger dan, niet anders dan . In sommige talen zijn dergelijke restrikties ook
formedl ontkennend, by . Fr . ne . . .que . Ook voor deze inzichten dank ik Dr . S . De Vriendt .
niet
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vindplaats tenslotte words opgeleverd door de kombinatie van woordspeling en paradoks in „vogelvrij " (v. 33 ) . De Indianen zijn, bij gebrek
aan enig goddelijk of wereldlijk gezag, zo vrij als een vogel in de lucht
( cf. bet verband tussen vv . 31-32 en bet begin van v . 33 ) ; zij zijn anderzijds ook ,, vogelvrij " in de betekenis van ,, zonder bescherming ",
„ blootgesteld, als opgejaagd wild, aan een nooit eindigende
vervolging ", m .a .w . gevangen in een uitzichtloze situatie en dus wezenlijk „ onvrij " ( cf. bet verband tussen bet begin van v . 33 en v . 34
„Ingesloten tusschen bergkeetnen " ) .
Hoe „ kaal " ook bet gebied : de reele Gran Chaco is i .p .v . is niet,
stelt aanwezigheid voor i.p .v . afwezigheid; de paradoksale aanwezigheid
van de afwezigheid is geen waarneming uit de konkrete, zicbtbare werkelijkheid . Een eerste veronderstelling m . b . t . bet gedicht lij kt dan ook
voor de hand to liggen : , , Guanito " brengt niet de bescbrijving van een
of andere externe werkelijkbeid waarmee de dicbter ooit, tijdens zijn reizen, gekonfronteerd werd, maar veeleer de subjektieve ervaring van een
innerlijk tekort . Dat dit innerlijk tekort tenslotte words gemterpreteerd
als een zijnstekort in algemene, filosofiscbe zin, zal naar ik hoop eveneens uit bet onderzoek blijken ; maar vooreerst wil ik de aandacbt toespitsen op de verreikende subjektiviteit van bet gedicht .
Over geografische, klimatologische en andere depressies ( v. Lat . depressio = bet indrukken, v . deprimere = neerdrukken )
De resoluut onpersoonlijke zegging die tot uiting komt in de afwijzing
van de ik-vorm en in het gebruik, door de kommentator, van de onbepaalde derde persoon ( „ Men begrijpt niet ", v . 14 ; „ hoe zou men doopen ? ", v . 21 ; „ hoe kon men loopen ", v . 22 ) maakt uiteraard de weg
vrij voor de zopas vermelde veralgemening, maar mag ons tocb de zeer
sterke subjektieve inbreng in bet gedicht niet over bet hoofd doen zien .
, , No feelings but in things ", zo zou ik, de bekende uitspraak van William Carlos Williams ( , , no ideas but in things " ) vervormend, , , Guanito " willen karakterizeren . Gevoelens zijn wel degelijk aanwezig - en
hoe !
maar worden slechts uitgedrukt aan de hand van een objektief
lijkende landschapsbescbrijving . Zo bet overweldigende gevoel van
teneergedrukt zijn dat op konsekwente wijze words veruiterlijkt door de
( zogenaamde ) geografie van de Gran Chaco Boreal .
Een kort overzicbt wijst uit : elke situatie die words gescbetst, impliceert een buigen of bezwijken onder druk ; elke beweging die words vermeld, verloopt in neerwaartse richting . Is bet toeval dat „ Het vee ( . . . )
12

struiklend ( moat ) dalen en stijgen / En dalen " ( vv . 3-4 ) ; dat men in

de godvergeten Gran Chaco niet kan „ loopen 1 Statig met ouwel en
monstrans " ( vv . 22-23 ) maar slechts „ zitten " ( vv . 8, 39, 45 ), hetzij
,, in de hutten " ( en zelfs dat eigenlijk niet, v . 8 ), hetzij ,,gehurkt om
bet smeulend vuur " ( v . 39 ), hetzij „ tegen de steile balling ( . . . ) ( de)
kromme gestalte(n) in een deken gewikkeld " ( vv . 45 en 47-48 ) ? Hoeft
bet ons to verwonderen als de rotsen ( hoogte ! ) onbebouwd blijven ( vv.
18-19 ) en de Indianen zich dan maar een bestaan zoeken , , ingesloten
tusschen bergkeetnen " ( v . 34 ) ? Het meest waardevolle was in de Gran
Chaco to vinden is - water - words bewaard in grotten, d . w . z . zo diep
mogelijk ( laagte ! ) in de grond waaruit bet, als ware bet een arts ( „ als
was bet goud " ), moat worden opgedolven ( vv . 5-6 ) . Een zeer diepe
melancholia en ontmoediging spreken uit daze verzen ; door de zopas
vermelde vereniging in de schaarste van , , water " ( , , levenswater " ) en
, , goud " ( , , zon " of , , licht " in minerale vorm ) krijgt bet subj ektieve
tekort aan noodzakelijke levensenergie, aan positief „ elan vital " een
treffende verwoording . En terloops aangestipt, de uitbreiding hiervan tot
een gapende leegte in bet zijn ligt voor de hand : de onderlinge verwisselbaarbeid van „ goud ", „ aqua permanens " en filosofiscbe essentie is
voldoende bekend uit de alcbemistiscbe traditie .
Krijgt de „ bedruktheid " in bet gedicht ongetwijfeld de meeste aandacbt, tocb words ook geregeld gewag gemaakt van teneerdrukkende
krachten . Maar welke doem is primordiaal ? De „ loodrechte hitte " ( v .
7 en in bet algemeen vv . 1-38 ; een „ loodrechte " kracht impliceert
uiteraard de zwaarste druk ) of de nachtelijke vrieskou ( vv . 38-54 ) ? De
hale natuur, opgevat als makrokosmos in zijn meest overweldigende
verscbijningsvorm ( ,, De bergen zijn reuzen, de struiken dwergen ", v .
10 ) of gewoonweg bet bestaan zelf ( „ Waardoor zij 't bestaan vergeten
konden ", v . 36) ?
Zo gesteld lijkt de vraag mij een to konkreet, to realistisch en bijgevolg
onjuist antwoord uit to lokken . Tenslotte beb ik, op grond van de eerder
aangebaalde argumenten ( afwezigbeid, depressie ), de landscbapsbeschrijving in ,, Guanito " gekenscbetst als een innerlijk visioen . Ook bier
dient bijgevolg rekening to worden gebouden met daze bestendige
omzetting van innerlijkbeid in uiterlijkheid . Trouwens, een meet nauwlettende lektuur van vv . 38-54 stelt meteen de ingewikkeldbeid van
m .n . Slauerboffs ,, koudebegrip " in bet licbt .
Nu hoeft bet ons natuurlijk niet to verwonderen dat in de kontinentale en zelfs sub-tropiscbe Gran Chaco de nachtelijke temperatuur om
en nabij bet vriespunt zou zakken ; wie toch ergens gekonfronteerd wil
13

worden met bet Zuidamerikaanse binnenland, komt dus aan zijn trekken ! Maar verwonderlijk is wel dat bet keerpunt tussen ondraaglijke
hitte en bittere kou precies words gevormd door v . 38 : „Toch een ( bedwelming is daar to vinden ) : zij hebben de coca to kauwen '' . Van de
vermelde drug ( coca of cocaine ) staat immers bekend dat hij bij de
gebruikers een intens gevoel van afkoeling en koude veroorzaakt 20 .
Ik wil bier meteen aan toevoegen dat vv . 38-54 in bun geheel zeker
niet kunnen worden herleid tot Slauerhoffs , , Einfuhlung '' in de
inlandse coca-ervaring . Coca is een opwekkend middel : bet wordt door
de Indianen gebruikt om bun werkprestaties op to drijven ( of eenvoudigweg : mogelijk to maken ) en behoort bijgevolg veeleer tot de aktieve
dag- dan wel tot de passieve nachtzijde van bun bestaan . Bij nader toekijken is de beschreven kombinatie van fysieke koude, bewegingsloosheid ( , , Zij hurken roerloos '' , v . 51 ), vertraging van de adembalingsfunkties ( , , Zij aadmen nauwelijks '' , v. 51) en evenzeer fysieke als
psychische gevoelloosheid ( , , Zoodat I Elkeen zich in doffen droom verbest'' en „ de kwelling I Van kou zijn ze voor'', vv . 43-44 en 46-47)
trouwens hoegenaamd niet kenmerkend voor cocaine ; wel hangs zij een
zeer natuurgetrouw beeld op van de werking die words uitgeoefend door
bet verdovingsmiddel opium ( of morfine ). Inderdaad, „ genot is verlost
zijn van lijden'' ( v . 50 ) : bet realistische coca-gebruik fungeert als een
wegwijzer naar de letterlijk niet vermelde opiumroes .
Brengen vv . 38-54 bijgevolg een neerslag van de eigen drugervaringen van de dichter ? Ook deze autobiografiscbe interpretatie komt
mij nog als to beperkt voor, al bezit zij meer dan waarschijnlijk een
grond van waarheid . ( Hetzelfde kon trouwens gezegd worden van de
mogelijke „ link'' tussen „ zij aadmen nauwelijks'' , v . 51 en de zware
astma-konditie waarop, zij bet dan in meer ik-betrokken termen, in tal
van gedichten wordt gezinspeeld ) . Het dagboek dat Slauerhoff tijdens
zijn verblijf in Azie bijhield, bevat, ondanks de vaak kryptische verwoording m .i . voldoende aanwijzingen in de ricbting van drugexperimenten 21 . In Het leven op aarde (1934 ) words daarenboven met
kennis van taken uitgeweid over bet gebruik en de werking van opium .
Hoe dan ook, enige samenhang, in bet gedicht, tussen vv . 38-54 en was
A

20

Zie : VERBEKE, R., Un dictionnaire critique des drogues, Paris, 1978, pp . 101-102 ;
MATHUON, D . W . & DAVISON, M . A ., The Behavioral Effects of Drugs, New York ca . , 1972,
pp . 3-18 .
21 Zie : SLAUERHOFF, J ., Dagboek, K. Lekkerkerker red., Amsterdam, 1957, by . pp . 13-14 en
pp . 22 e .s .
Tevens : KROON, D . red ., Ik had bet leven me anders voorgesteld . J . Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen, 's-Gravenhage, 1981, meer bepaald : Noten 3, pp . 236-243 .
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hieraan voorafgaat, words door deze interpretatie pies aan het licht
gebracht .
Deze samenhang ( of althans een eerste vorm hiervan ) vinden wij wel
wanneer de psychische logika voor ogen words gehouden die voert van
de ervaring van een innerlijk tekort over pijnlijke bedruktheid naar de
totale gevoelloosheid waarin - gelukkig sours - de niet-meet-draaglijke
innerlijke kwelling uitmondt en waarvoor alleszins een kunstmatige
parallel words geboden door de opiumroes 22 . Het voorstadium van deze
woordenloze innerlijke verkilling is immers eveneens in het gedicht aanwezig : m . n . de quechua-klacht over de hitte .
Ik heb zoeven geprecizeerd dat ik nog slechts een eerste vorm van
samenhang zou aanduiden . Inderdaad, bij nader toekijken blijkt al zeer
snel dat beide , , afdelingen '' die in het gedicht kunnen worden onderscheiden, op meet dap een wijze struktureel zijn verknoopt . Is de uiteindelijke verbinding opeenvolging, antitese of ( en ik plagieer een van de
postume gedichten ) , , samenval '' 23 ? Of spelen al deze relaties een rol ?
Deze vraag zal ons nog een hele tijd moeten bezighouden ; zij is van
centraal belang voor de totaalbetekenis van het gedicht .
Over ongelukkig bewustzijn en , , unheimliche '' onbewustheid
Is bet gerechtvaardigd in bet eerste deel van bet gedicht ( vv. 1-37 ) de
uitdrukking to zien van de afschuwelijke kwelling die aan bet weldoende
( ? ) breken tot gevoel- en bewusteloosheid voorafgaat ? Ik meen van wel
en verwijs hierbij naar verzen als „ Want wie zou er bidden our troost I
Waar de gloeiende steep de knieen roost ? '' ( vv . 27-28 ) : niet alleen
impliceert de behoefte aan troost de aanwezigheid van lijden, maar dit
lijden krijgt via de associatie met „ hitte'' ( vv . 7, 8, 46 ), „ gloeien'' en
, , roosten '' ( v. 2 8 ) ook nog de betekenis van , , brandende pijn '' . De
geschetste overgang is er dus een van akuut en bewust lijden naar een
verstarde gevoelloosheid waarbij elke pijn onder de drempel van bet
bewustzijn words gehouden . Een paradoksale verbetering deze „ progress into regress'' ( nee, dit is geen ijdel taalspel van mijn kant, zoals ik
nog hoop aan to tonen ) met pijn ( bewust of onbewust ) als gemeenschappelijke noemer die beide stadia verbindt . Of, in de eigen woorden
van de dichter
22 Vergelijkbaar met de „Totstell''
- reflex door o .m . B . Bettelheim beschreven en nay . bet
vroegkinderlijke autisme en n ay . d e „Muselmanner'' in de Duitse koncentratiekampen .
Zie : BETrELHEIM, B ., The Empty Fortress, New York, 1967 en The Informed Heart, New York,
1960 .
23 SLAUERHOFF, J ., Verzamelde gedichten, op .cit ., Deel II, „Samenval'', pp . 754-756 .
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45 Zij zitten tegen de steile helling,
46 Eindelijk bevrijd van de hitte, de kwelling
47 Van kou zijn ze voor, ( . . . )

Natuurlij k staan er : , , bevrijd van de hitte " en , , de kwelling van kou
zijn ze voor " maar aan de hand van een konstruktie waarbij en de techniek van het enjambement een rol speelt en aansluiting words gezocht
bij het klassieke zeugma ( „ kwelling " kan towel bijstelling zijn bij
,, hitte " als onderdeel van de volgende tin ) verschijnt het lijden als
scharnier tussen ,, hitte " en ,, kou ", d.i . tussen beide ,, afdelingen "
van het gedicht .
Overigens wend de boven reeds even aangevoerde tegenstelling bewust
1 onbewust niet uitsluitend ingegeven door de beschrijving van inlands
cocamegebruik en/of autobiografische opiumroes ; zij steunt ook op een
hele reeks anderssoortige gegevens in het gedicht . Ik denk hierbij aan de
omslag van de klare, lucide dag - het domein van de ratio en het apollinische bij uitstek - in de „ unheimliche ", dionysische nachtzijde,
beheerst door de verwante voorstellingen , , maan " en , , vrouw " , , De
maan komt op ' , zo besluit het gedicht, ,, iets milds en vrouwlijks /
Straalt neder op het stom ( in de eerste redaktie : `zwart' ; n .v .d .a . ) bacchanaal / Van den Gran Chaco Boreal " ( vv. 52-54 ) . De maangodin
als Hekate sevens godin van de dood - voorspelt uiteraard weinig goeds
voor de ,, milde " onbewustheid waarin, met de ,, verstompte
Indianen " ( v. 31 ), ook de depressieve innerlijkheid wegzinkt : deze
onbewustheid valt wezenlijk samen met een vorm van niet-bestaan, met
een voor-ervaring, nog in het leven, van de dood en de absolute stilte
( immers : , , zwart " of , , stom " ) . De verbinding, in een rijmpaar, van
„ bacchanaal " en „ Boreal " versterkt nog deze indruk ; roes en genot
zijn van ijs : noordelijk ( „ boreal " ), koud .
Dat heel was voorstellingen in vv . 38-54 wijzen op „unheimliche"
onbewustheid en even „ unheimlich " niet bestaan ( als afzonderlijk
bewustzijn, als geindividualizeerd ik ) valt dus vrij makkelijk aan to
tonen . Minder gemakkelijk echter kan het abstrakte rationalisme aan de
apollinische dagzij de worden aangetoond . M . i . schuilt dit laatste hoofdzakelijk in het cynisme dat op zeer nadrukkelijke wijze aanwezig is in vv .
1-38 maar in het tweede deel van het gedicht de baan ruimt voor een
overwegende ernst ( op de uitzondering in vv. 45-47 na die juist een
, , samenval " , , hitte " / , , kou " impliceert) .
Deze cynische spot komt het sterkst naar voren uit de ongebruikelijke
zeugma-konstrukties en het hierdoor opgeroepen dubbeldenken . Verzen
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als , , Het vee moet struiklend dalen en stijgen '' , , , ( . . . ) de priestess zullen 't wel laten'' en „ De paden zijn steil, hoe kon men loopen'' ( vv.
3, 18 en 22 ) zijn „ an sick'' of en begrijpelijk, zouden m .a .w . best
„end-stopped lines" kunnen zijn ; telkens leren de volgende verzen,
resp . , , En dalen our een maal onkruid to krijgen '' , , , Op deze rotsen
hun kerk to bouwen '' en , , Statig met ouwel en monstrans '' ( vv . 4, 19
en 23 ) dat wie meent begrepen en gevonden to hebben, toch nog veraf
kan zijn . . .van de waarheid, van Eldorado . De lezer wordt bijgevolg in
een situatie geduwd, vergelijkbaar met die van de dichter zelf : ook deze
laatste bereikt i .p .v . zijn Eldorado immers slechts een ontgoochelende
Gran Chaco waar men „ het water dat sours bij druppels dauwt l in
grotten ( . . . ) ( bewaart ) als was het goud '' ( vv. 5-6) .
Dit spel van tekortschieten en doen tekortschieten, waarin uiteraard
alweer een neiging tot veralgemening zichtbaar words, verklaart m .i . ook
de moedwillige afwijkingen van een poetische „ high style '' a la Ruben
Dario ( en dit ondanks de ontlening van het elegisch distichon ). Rijmparen als „ De vrouwen afzichtlijk our van to droomen, l Men begrijpt niet
dat er nog kindren komen'' ( vv. 13-14 ) of „ Ook de gendarme zou zich
vervelen l Want in den Chaco valt niets to stelen'' ( vv. 29-30 ) komen
de platvloerse grap nabij, of zelfs, willen platvloers zijn our - nogmaals
de verwachtingen van de lezer onvervuld to laten .
Dat heel dit intellektualistische spel - door de dichter gespeeld op
zees bewuste wijze, en dus ook in het bewustzijn van het lijden
cynisch van kwaliteit is, blijkt uit de pijnlijke gespletenheid van het
uiteindelijk vertolkte standpunt . In een eerste beweging is er de
herhaalde aanval op kerk, religie en God ( vv . 18-20, 21-24, 25-28 en 3132 ) die fungeren als evenzovele beelden voor ergens een houvast, een
Zin, van waaruit zou kunnen worden opgebouwd i .p .v . afgebroken.
Even, meet terloops, deelt ook het wereldlijk gezag in deze beeldfunktie
( vv . 29-32 ) . Met een ikonoclastisch genot worden al deze vermolmde
fundamenten verg(r)uisd . In een tweede beweging is er de bittere, luciferiaanse opstand, nee niet tegen God, maar tegen de radikale afwezigheid van God ( , , de priestess zullen 't wel laten '' ; , , Al vonden zij nergens zooveel getrouwen'' ; vv . 18 en 20 ) . Uit de hel van het lijden waarin hij niet geworpen wend, kant de dichter zich toch tegen de God die
evenals Eldorado niet bestaat, nergens to vinden is . Het ongelukkig
bewustzijn van de cynicus, „ conscience dechiree qui vit tragiquement,
intensement, passionement son propre scandale'' 24 verschijnt hier in al
24 JANKELEVITCH,

V ., L'ironie ou la bonne conscience, Paris, 1950 2 ,

p . 101 .
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zijn blasfemische kracht . Tegenover „unheimliche'' onbewustheid en
even „ unheimlich'' niet-bestaan als individu zijn slechts mogelijk : het
schandaal van een individualizatie die bij gebrek aan enige richtinggevende waarde noodzakelijkerwijze chaotisch en onaf blijft ; voorts de
absurditeit van het bij deze onvermijdelijke mislukking doorstane lijden .
„ De angst ; dat leven niet is gegrond '' 25
Totnogtoe heb ik vooral twee vormen van innerlijke, psychische „ negativiteit'' in het licht gesteld ; maar het lijdt geen twijfel of de tegenstelling tussen onhoudbare dag en hopeloze nacht bezit ook een ruimere en
meet bepaald metafysische dimensie . Inderdaad, met het ongelukkig
bewustzijn van de cynicus ontvouwt zich in „ Guanito '' ook heel de
paradoksaliteit van Nietzsches houding tegenover God - die ervoor
verantwoordelijk words gesteld dat hij niet bestaat en dus het universum
zonder Zin heeft gelaten .
Vanzelfsprekend words met het verlies van de , , Urgrund '' , met bet
stukslaan van bet causa sui - principe, de kristelijke hel geledigd van
haar oorspronkelijke, ortodoks-religieuze betekenis als eeuwige bestraf
fing van de schuld . Toch blijft zij bestaan : zij words namelijk in al haar
uitzichtloze ellende getransponeerd in de aardse werkelijkbeid, als noodlot van elk levend wezen ( vgl . d e neiging tot veralgemening ). Slauerhoffs beschrijving van de Gran Chaco-bij-dag waar „ de loodrechte
hitte '' , , de oogen dof '' maakt en , , de schedel kaal '' , waar daarenboven „ de gloeiende steep de knieen roost'' ( vv . 8, 16 en 28 ) - aan
geijkte kristelijke voorstellingen geen gebrek ! -- toont ons deze hel op
aarde .
Of althans, een vorm hiervan, want bet kristelijke beeldarsenaal words
gedubbeld door een mytologische pendant . Wij moisten reeds dat vv . 3854 mytologische voorstellingen bevatten, sevens dat bierin, zij bet dap
op psychisch niveau, een „ verstompt '' niet-bestaan wend uitgedrukt ;
bet is dap nog maar een kleine stag verder, vooral in bet licht van was
wij nu al weten over de dagzijde, om in de hele nachtzijde van „ Guanito'' de verwezenlijking-op-aarde to herkennen van een koude onderwereld waarin de levend-doden als bleke, lege schimmen rondwaren,
m .a .w. een tweede beeld voor de metafysische zinledigheid .
De verleiding words nu wel erg groot om dit bestendige spel met de
polen dag l nacht in verband to brengen met Nietzsches visie uit Die

25 SLAUERHOFF,
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J ., Verzamelde gedichten, op .cit ., Deel I, „Oceaannacht I'', p . 58 .

Geburt der Tragodie : eerst en vooral wend het begrippenpaar apollinisch
I dionysisch reeds gebruikt ; voorts is Slauerhoffs vertrouwdheid met het
denken van Nietzsche voldoende bekend 26 . Deze specifieke „ link " zou
m .i . nochtans een vereenvoudiging inhouden : bepaalde kenmerken die
worden toegekend aan resp . het klare individuele verstand ( , , Fur-sichsein " ) en de ,, donkere " overgave stroken wel met Nietzsches opvattingen uit Die Geburt der Tragodie, niet echter de beschrijving van beide
antagonistische principes als twee vormen van innerlijke en metafysische
hel . Deze ,, samenval " van de schijnbare tegengestelden in een wezenlijke eenheid ( zichtbaar gemaakt door de zeugma-konstruktie rond
,, kwelling " ; vv. 45-47 ) verwijst veeleer naar het meest sombere koncept
uit het denken van de oudere Nietzsche, t .w. de „ Ewige Wiederkehr
des Gleichen " ( waarover later meet ) 27 .
In tegenstelling tot de gedichten uit Eldorado of zelfs de romans Het
verboden rijk en Het leven op aarde, bevat „ Guanito " geen spoor van
,, amor fati" of ,, frohliche Wissenschaft ", d .w .z . van levenskrachtige
lotsaanvaarding in het licht van het niets ( niet to verwarren met cynische
tragiek ). Danig verwonderlijk is dat niet : ik heb elders al verschillende
keren kunnen aantonen 28 hoezeer de pessimistische Schopenhauerkomponent in het werk van Nietzsche een diepe en langdurige invloed
op Slauerhoff heeft uitgeoefend .
Toch wens ik - al to snel meedrijvend op louter ( ! ) „ Einfuhlung "
het pessimisme in „ Guanito " niet meteen strakker to stellen dan de
totnogtoe aangevoerde gegevens wettigen . Ik wil geenszins ontkennen
dat, literair-kritisch gesproken, op het eerste gezicht ( en misschien zelfs
nog op het tweede ) tegenover de overweldigende beelden van innerlijke
en metafysische hel nog enkele zwakke vormen van verweer overblijven .
Zo aan de dagzijde het povere klaaglied ( de quechua-klacht uit v . 12 ;
maar vergeten wij hierbij niet dat het hele gedicht het verkleinnaamwoord van „ klaaglied " als titel heeft meegekregen ) ; zo aan de nachtzijde de woordenloze maar hoe dan ook vergetelheid brengende roes .

26 Slauerhoff bezat Nietzsches
Verzamelde I/erken al in 1919, d .w .z . nog voor de publikatie van
zijn eerste bundel Archapel (1923 ) . Zie : FESSARD, J . L ., op .cit ., meet bepaald p . 109 .
27 Wat mijn kijk op het denken van Nietzsche aangaat, steun ik in deze passage meet bepaald
op .
PASLEY, M . red ., Nietzsche : Imagery and Thought, London, 1978 ;
LOWITH, K ., Nietzsches Philosophic der ewige I"iederkehr des Gleichen, Berlin, 1935 ;
Tevens, in het algemeen op
Nietzsche aujourd'hui, Colloque Cerisy-la-Salle 1972, „Collection 10118'', 2dln .
28 VAN BERLAER-HELLEMANS, D ., „ Slauerhoffs zogenaamde reisverhalen - een poging tot
interpretatie'', in Spiegel der Letteren, jrg . 19, nr . 2 (1977 ), pp . 130-149 en „ De vele wegen van
een herschepping '' , op . cit .
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Het alchemistisch vat gevormd door de bergen is bijna leeg : ears elan
vital op innerlijk gebied, aan ontologisch houvast in filosofisch opzicht
( het zeer metafysisch beeld uit vv . 5-6 verkrijgt hier zijn volle
betekenis ) . Maar het absolute nulpunt words niet bereikt .
, , Overal gaten wear het gedicht war " 29
Het alchemistisch vat van de bergen is bijna leeg, zo klonk bet daarnet .
Dus niet helemaal leeg ? De absolute innerlijke hel of wanhoop zou
slechts worden benaderd ? In filosofisch opzicht zou, veeleer den bet
volstrekte niets, bet haast volledige tekort aan ontologische fundering
worden uitgedrukt ?
Het komt in dit stadium erop aan in to zien dat verwoording „ an
sick " deze minimale aanwezigheid-in-de-afwezigheid in stand houdt .
Uiteraard words in bet eerste deel van bet gedicht de quechua-klacht
tegen de hitte expliciet vermeld ( v . 12 ), meat tenslotte krijgt zelfs de
woordenloosheid van de afstomping uit deel twee ( v. 53 o.a . ) . . . een
verwoording vanwege de dichter . Deze paradoksaliteit, zoals nu wel sterk
tot uiting komt door bet voorkomen, in dezelfde zin en haast naast
elkaar, van „ woordenloosheid " en „ verwoording ", is eerder reeds mijn
taalgebruik beginners aantasten . Ik heb uitdrukkingen moeten gebruiken
die bij nader toekijken beslist eigenaardig zijn ( alleen leggen wij bet
gewone taalgebruik doorgaans niet echt onder de loep ) ; zo by . „ bet
volstrekte niets ", , , bet beast volledige tekort " en , , last but not least"
bet morfologiscb altij d , , hoop " inkorporerende , , wanhoop " . Elke verwoording van bet niets - dok bet woodd „ niets " zelf - blijft altijd iets
anders , en dus meet, den bet niets „ tel quel " . De obsessionele vermenigvuldiging van de negaties in , , Guanito " verandert daaraan . . . niets .
Hiermee wil ik zeker niet beweren dat teal op zicbzelf een positieve
kwaliteit zou bezitten ; evenmin dat kreatieve verwoording in se een dam
vormt tegen bet niets . Deze laatste opvatting doer vooral n .a .v . de experimentele en postexperimentele poezie opgeld - misscbien juist omdat
de eigentijdse dicbters bun lezerspubliek dermate overspoelen met ervaringen van verlies, tekort en leegte dat poetiscbe zeggingskracbt als enige
reddingsboei lijkt boven to drijven . Hoe den ook, ik ken deze stilaan
ingeburgerde visie niet onderscbrijven ; m .i . stelt de mystieke poezie,
waarin teal bestendig words ervaren als een rem op de absolute extase,
heel duidelijk de eenzijdigheid ervan in bet licbt .
29 KOUWENAAR, G., Volledig volmaakte oneethare perzak, Amsterdam, 1978, „Niets meet to
schrijven, alles van ijzer, alles'', p . 23 .
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Overigens verwijs ik met de term „mystieke poezie'' niet slechts naar
by . Hadewych, Juan de la Cruz, Angelus Silesius e tutti quanti ; dichter bij
ons, towel in ruimte als in tijd, kunnen by . worden vermeld : Slauerhoffs
tijdgenoot Van Ostayen met tal van gedichten uit Het eerste boek van
Schmoll, Lucebert met de experimentele cyclus ,, Lentesuite voor Lilith "
( uit Apocrief De analfabetische naam, 1952 ) en Kouwenaar met de postexperimentele bundel Volledig volmaakte oneetbare perzik (1978 ) .
Enerzij ds dam tegen bet absolute niets ; anderzij ds rem op de absolute
volheid : elke verwoording, elk gebruik van de taal, blijkt een beperking
in to houden . Op bet procrustesbed van was wij in dit geval, met Lacan,
de symbolische orde kunnen noemen, words de eenmalige en intieme
ervaring - die zeer wel de uitersten leegte / volheid kan bereiken
onderworpen aan een proces van vervreemding ( want uitgedrukt door
een anders : de taal ) en normalizering ( want deze taal bestaat uit
gemeenschappelijke noemers : woorden ) 30
Volgt hieruit dat een poetische goof naar bet absolute ( in positieve of
in negatieve tin ) de facto een poging impliceert om bet onderhuidse van
de zichtbare, strakgespannen taallaag to aktiveren ? rk meen van wel en
zal gebruik maken van de beschikbare voorkennis i .v .m. mystieke poezie
( deze laatste bezit tenslotte een langere traditie dan de nihilistische,
juister : omspant van oudsher nihilistische momenten ) 31 om aan to
tonen hoe in „ Guanito'' uiteindelijk zelfs de overblijvende druppels
levenselexir vervluchtigen .
Over de ( eenvoudige ) paradoks zal ik niet meet uitweiden . Wij hebben de werking ervan gezien niet slechts n .a .v . de talrijke negaties die
de afwezigheid aanwezig stelden ( en de aanwezigheid afwezig maakten )
maar ook n .a .v . een betekenisvol detail zoals bet spel rond „vogelvrij "
( v. 33 ). Ongetwijfeld vormt de paradoks bet middel bij uitstek om de
taal tegen zichzelf op to zetten ; toch blijft bij ( paradoxe oblige ) aan bet
gesaboteerde medium gebonden . De bier opgespoorde technieken moeten een extremer karakter bezitten .

30 Vgl . Mooij, A ., Taal en verlangen, Lacans theorie van de psycho-analyse, Meppel, 1975 .
Voor Lacans dan toch weer niet eenzijdig negatieve kijk op de mystieke ervaring als zodanig, tie
LACAN, J ., Encore, Le Seminaire Livre XX, J . A . Miller red ., Paris, 1975 .
31 Uiteraard kan bier bet standaardwerk vermeld : SILBERER, H ., Probleme der Mystik and ihrer
Symbolik, 1961, 1919 1 ;
maar van konkreet nut waren vooral
DE PAEPE, N ., Hadewych, Strofische gedichten . lien studie van de minne in bet kader der 12de- en
13de-eeuwse mystiek en profane minnelyriek, Gent, 1967 ;
PLARD, H ., La Mystique d'Angelus Silesius, Paris, 1943 ;
SOLIE, P ., La femme essentielle, Paris, 1980, IV .B .3 . „La quete de la saintete : Jean de la Croix, La
Nuit Mystique '' , pp . 220-237 .
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Een welbekend maar helaas erg definitief procede om onder de huid
van de poetische taal to prikken, bestaat uit de inkapseling, in de mange
van het poetisch oeuvre, van de absolute stilte, van het zwijgen van de
dichter ( Holderlin, Rimbaud, bij ons Minne en ten dele zelfs Lucebert ) .
Ook Slauerhoff kondigt een dergelijk zwijgen aan ; zo in het bekende
„ Woninglooze'' uit „ Serenade'' (1930) :
3

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat voor den nacht mij de oude kracht ontbreekt
3 En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
32
4 Waarmee 'k weleer kon bouwen, ( . . . )
1

2

Zo ook, en heel sterk, zie by . de verglijding van toekomende naar tegenwoordige tijd, in het gedicht , , Saudade '' uit Soleares
6

Ik heb alleen herinneringen,
Mijn leven is al lang voorbij .
3 Hoe kan een doode dan nog zingen ?
4 Geen enkel lied leeft meet in mij .

1
2

33

Tot zover krijgen wij natuurlijk slechts de paradoksale, en ons al
bekende verwoording-van-de-woordenloosheid ; vender in het gedicht
evenwel words het poetisch stokken daadwerkelijk geillustreerd, t .w.
door het gebrekkige rijm en de inadekwate lengte van v . 3 uit de laatste
strofe ( even een andere kijk op Slauerhoffs zogenaamde slordigheid ! )
7

Aan de kusten van de oceanen,
In het oerdonker van de bosschen,
3 Hoot ik 't groot ruischen nog steeds ontstaan en
34
4 Zich nooit meet tot een stem verlossen .
1

2

Een illustratie van dit poetische falen words ook ingebouwd in „ 0
Engeitado '' , eveneens uit de bundel Soleares
4

1 Een van hen hoorde ik zingen
En mijn kilte tot droefenis dwingen
3 „ Ik heb niets tot troost dan mijn klacht .
4 Het leven kept geen genade,
S Niets heb ik dan mijn fado
6 Om to vullen mijn leege nacht .''
2

32

SLAUERHOFF, J ., Verzamelde gedichten, op .cit ., Deel I,
ibidem, Deel II, „ Saudade'', p . 672 .
34 ibidem, ik kursiveer .
35 ibidem, Deel II, „ 0 Engeitado'', p . 670 .
33
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35

Woninglooze'', p . 290 .

Zowel bet gebruik van aanhalingstekens als de inleiding gevormd door
vv . 1-2 stellen in bet licht dat vv . 3-6 als een citaat dienen to worden
beschouwd, m .a .w . dat de poetische kracht ( haast ) niet meet van de
dichter afkomstig is . Toch heeft deze herhaaldelijk aangekondigde stilte
zich niet echt gematerializeerd als wezenlijke toevoeging aan bet tot
stand gebrachte oeuvre . In 1936 verscheen Een eerlijk zeemansgraf : best
mogelijk evenwel dat tal van hierin samengebrachte gedichten uit de
periode voor of van Soleares dateren 36 . Hoe dan ook, kort voor zijn dood
( neen, deze laatste heeft niets to maken met bet betekenisvolle levende
zwijgen waarop ik doel ) 37 schreef Slauerhoff nog gedichten ( o.a . volgens
Kelk in de periode 1935-1936 tijdens een verblijf in Merano ) en voltooide bij de postuum uitgegeven roman , , De opstand van Guadalajara" (1937) .
Nog een frekwent voorkomende vorm van , , taalsabotage '' omvat de
muzikalizering van gedicht of tekst ( Rimbaud, Schwitters, Finnegans
1Vake van Joyce op bet gebied van bet proza ; bij ons Van Ostayen en
Lucebert ). Zeker kunnen hiermee in verband worden gebracht : de
inboudelijke en formele inspeling op de fado-traditie in Soleares en
meet in bet bijzonder de klaaglijke taalpartituur die by . in „ 0 Engeitado'' aan de hand van langgerekte klinkers wordt gekomponeerd . Maar
ook deze muzikalizering biedt nog geen uitkomst m .b .t . bet specifieke
gedicht dat ons bier bezigboudt : bet klankspel valt in , , Guanito '' binnen de traditionele perken, d .w .z . bet blijft ondergeschikt aan de
semantische struktuur . Toch vermeld ik deze potentiele vormen van
„taalsabotage'' geenszins om door eliminatie een of ander bewijs uit
bet ongerijmde op to bouwen : deze vluchtige steekproeven stellen
namelijk in bet licht eerst en vooral dat er een aanzienlijke samenbang
bestaat tussen de gedichten uit Soleares onderling, vervolgens dat zelfs
de destijds zo exotisch lijkende inspeling op de fado-traditie niet als louter , , thrill '' kan worden afgedaan .
Een doeltreffende maar niet altijd opgemerkte techniek om to rukken
aan bet touw van de verbale beperking bestaat uit de kreatie van een
beweging waardoor diverse fragmenten uit eenzelfde gedicht ( of uit een36 In de Verzamelde gedichten werd deze bundel voor Soleares geplaatst ; toch lijken sommige
gedichten een neerslag to bieden van de Afrika-reizen uit de periode 1932-1935 ( zie : „ 0
Konakry ", p . 609 ; al moet nay . Slauerhoff de parallellie leven-werk altijd met de nodige korrels
zout worden genomen ) .
37 Hoewel een psychoanalytische kijk toch wel een onderscheid zou maken tussen deze dood in
bet levensmidden ( rond de cruciale 35 jaar ) en de al bij al meet voorkomende dood-van-hetlevenseinde !
Zie by . : SOLIE, P ., La femme essentielle, op .cit ., IV . Heros lunaires en meet bepaald pp . 195
e .s . „Quete de l'heroisme : le cas de Jean Mermoz " .
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zelfde bundel enz . ) tegen elkaar opbotsen, elkaar vernietigen of. . .een
vorm van overstijging bewerken . Interne dynamiek, maar waarbij externe
denk-, waarnemings- en ervaringspatronen, traditionele en/of mytische
schema's en zelfs filosofische systemen een rol kunnen spelen . De band
met de verwoording is uiteraard niet totaal afwezig ( anders hadden wij
eenvoudigweg geen gedicht, of slechts een klankpartituur ) ; toch words
in sterke mate een beroep gedaan bij de lezer, naast, haast los van de
verwoording ,, tel quel ", op zijn kennis van de krachtlijnen in het oeuvre ( intertextueel ), op zijn vertrouwdheid met de kulturele voedingsbodem waaruit dit laatste is gegroeid ( contextueel ) en op de eigen existentiele positie die hij to . ervan inneemt ( intersubjektief ). Invoelende
receptiviteit is net niet genoeg ; deze „ bewegingen " ontvouwen zich
maar in de aktieve ontmoeting ( of moet ik zeggen : konfrontatie ) tussen
lezer en tekst . Daarmee is zeker niet beweerd dat over aanwezigheid en
funktie van een dergelijke dynamiek geen literair-kritische consensus kan
worden bereikt . ( Tegen de bedenking als zou de hier geschetste situatie
slechts een verscherping inhouden van normale leeshouding en/of
literair-kritische aktiviteit heb ik geen echt verweer . Tenzij dit : de strukturalistische reduktie van de werkelijkheid tot taal en van de taal tot een
keten van louter , , signifiants ' heeft ons deze vanzelfsprekendheid bijzonder goed uit het oog doen verliezen . )
Een bekend voorbeeld van was ik hier bedoel, leveren Songs of Innocence and of Experience : door de techniek van de parallelle naar antitetische gedichten bewerkt Blake een fusie tussen radikaal uit elkaar liggende polen, een ,, coincidentia oppositorum " die door het extatisch
karakter van de latere Prophetic Books nog eens extra words bevestigd 38 .
Bij ons by . keerde Richard Minne in het gedichtenpaar „ Haatrijm " /
,, Liefde-rijm " Blakes volgorde om en wijzigde hierdoor de mystieke
fusie ( ver~loeiing van de tegenstellingen ) in een dialektische gedachtengang : liefde - haat - liefde als overstijging van de oorspronkelijke
tegenstelling ( de derde term vertoont verwantschap met het Duitse
,, Hassliebe ", met de surrealistische ,, amour fou " en, zoals ik in een
vroegere tekst heb trachten aan to tonen, met de Hegeliaanse begrippen
syntese " en , , negatie van de negatie ' ) 39 .
Een vergelijkbare beweging, op de rand van het taalmatige en met
een onmiskenbare levensbeschouwelijke implikatie, kan worden aangewezen in „ Guanito " .
38 Vgl . FRYE, N ., Fearful Symmetry, Princeton, N . J . & London, 1947 .
39 VAN BERLAER-HELLEMANS, D ., „Een hypotese in verband met het gedicht `Liefde-rijm' van
Richard Minne ", in Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brufsel, jrg . 11(1968-1969 ), nr . 3-4, pp .
234-249 .
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, , De verwikkelingen van oudste, nauwelijks aangebroken tijden ' ' 40
„ Guanito " bestaat, zoals boven in het licht werd gesteld, uit twee delen
die overeenkomen resp . met de apollinische dag en de dionysische nacht .
Maar wij weten allemaal - hoewel dat in het gedicht nergens expliciet
wordt vermeld, hoewel zelfs geen welomlijnd en isoleerbaar procede op
impliciete manier hiernaar verwijst - dat, evenals nacht volgt op dag,
een nieuwe dag steevast de nacht verdrijft, vervolgens op zijn beurt in
nacht overgaat enz . ad infinitum . Uiteraard worden de twee polen in het
gedicht door deze tot de werkelijkheid behorende voorkennis verbonden
tot een ,, ewige Wiederkehr des Gleichen ", m .a .w. tot permanentie en
onbeweeglijkheid ondanks verandering en beweging .
Nee, dit is geen louter subjektivisme ( „ Hineininterpretierung " ) .
Eerst en vooral heeft de dichter de dag-nacht polariteit tenslotte
gebruikt ; vervolgens words nu ook de funktie verduidelijkt van de konstanten waartoe beide uit elkaar liggende polen al bij al bleken samen to
vallen, t .w . de haast volledige innerlijke hel, het haast volledige ontologische niets : was ook de schijnbare evolutie, de ijzeren greep lost geen
ogenblik . Er is nog een derde argument : de dag-nacht kringloop words
namelijk door een andere cirkelbeweging gedubbeld .
Bewust tijden ( dag ) breekt tot „ unheimliche " onbewustheid ( nacht ),
zo weten wij en ik heb eerder reeds deze paradoksale verbetering een
„progress into regress " genoemd . Inderdaad, wij mogen niet vergeten
dat ook tussen deze beide polen een welbepaalde relatie pre-existeert
uit een toestand van aanvankelijk, primordiaal onbewust-zijn is het individuele bewustzijn ontstaan dat de dichter hier, uit onmacht, opnieuw
laat ondergaan in onbewustheid . Tegelijkertijd kan, voor de lichaamlijke
dood ( of voor de komplete waanzin ) deze regressie naar een vroeger stadium slechts tijdelijk zijn : uit het herwonnen onbewust-zijn moet weer
het pijnlijke, onvolkomen bewustzijn geboren worden . Wie vertrouwd is
met Slauerhoffs poezie zal overigens weinig moeite hebben met de hier
aangestipte cirkelbeweging : deze laatste speelt een rot in tat van zeegedichten en werd reeds in de debuutbundel Archipel op individueel
evenals op kollektief niveau tot ( gedeeltelijke ) uitdrukking gebracht
( zie by . „ Verschijning " voor de steeds onzekere ik-geboorte ; „ Oceaannacht " I en Iii voor de chaos-kosmos kringloop ) 41
Waarop ik nu de nadruk wit leggen - en zeer sterk - is de volstrekt
fatale implikatie die deze cirkelbewegingen zonder echte verandering of

40 SLAUERHOFF, J ., Verzamelde gedichten,
41

op .cit ., Deel I, „ Oceaannacht I", p . 60 .
ibidem, Deel I, resp . p . 57 en pp . 58-60 .
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evolutie in het gedicht invoeren . Inderdaad, dag of nacht, bewust lijden
of „ unheimliche " onbewustheid, het maakte wezenlijk geen verschil
beide waxen negatief, de dag op de quechua-klacht tegen de hitte na, de
nacht op de (opium)roes na . Totaal innerlijk lijden en volledig gebrek
aan ontologisch houvast worden evenwel pas bereikt door het ontwaken
uit de roes in de hernieuwde dag en het telkens opnieuw breken van het
bewust lijden tot een onbewustheid l bewusteloosheid die - helaas - nog
altijd niet definitief is, m .a .w. door de afschuwelijke kombinatie van
instabiliteit ( in de vorm die lijden en leegte aannemen ) en permanentie
( in de aanwezigheid van lijden en leegte ) . De beweging maakt niets uit,
neen, maar zij vormt zelf een kwelling : op zeer doeltreffende wijze slaat
zij immers de povere hulpmiddelen die nog overbleven, telkens en telkens weer uit handen . Net zoals in het denken van Nietzsche stoten wij
op deze paradoks : alles herhaalt zich op identieke wijze maar words
juist hierdoor - steeds erger 42 In het alchemistische vat van de vallei
verliezen ook de laatste resterende druppels levenswater . . .uiteindelijk . . .
hun werkingskracht .
, , Alleen in mijn gedichten kin ik woven "
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Ik hoop dat uit was voorafgaat, mijn bewondering voor dit gedicht is
gebleken, sevens dat zij voldoende wend gestaafd . Nergens vervalt
, , Guanito " tot , , Gedankenlyrik " of , , Ich-Dichtung " ; wel worden een
psychologische en een filosofische problematiek gemkorporeerd en, was
meet is, met elkaar vervlochten . Op de grens van het zegbare worden via
een uiterst zinvolle opbouw towel de absolute innerlijke hel als het absolute ontologische niets , , aangeduid " .
„ Een uiterst zinvolle opbouw " : over de bewuste intentie van de
auteur is daarmee vies veel gezegd ; wel krijgt, naar ik hoop, zijn reputatie als slordig dichter een deukje . Deze reputatie berust immers in aanzienlijke mate op een gebrek aan „common sense ", d .w.z . aan
doordeweeks-logische samenhang . Hoeft het gezegd dat na het buitenlandse surrealisme en na het experimentele en post-experimentele getij
in onze eigen literatuur dit criterium hoe dan ook moeilijk hanteerbaar
is geworden ?
Laat ik aan dit alles nog toevoegen dat , , . Guanito " een funktionele
rol vervult in Soleiref en daardoor zichtbaar maakt hoe weinig de eerst
gewaardeerde en later gewraakte kenmerken van deze bundel met epigo42 Vgl . KLOSSOwsKI, P ., Nietzsche et le cercle vicieux,
43 SLAUERHOFF, J ., Verzamelde gedichten, op .cit., Deel

2G

op .cit .
I, p . 290 .

nisme to maken hebben . Blijft wel over : het intensieve gebruik dat
Slauerhoff heeft gemaakt en van de literaire en kulturele traditie en van
o .m. Ruben Dario's voorbeeld om een referentiekader voor de eigen specifieke beeldspraak op to bouwen . , , Guanito '' deelt, evenals de andere
gedichten uit Soleares, in deze voorstellingswereld, ja .
DINA VAN BERLAER-HELLEMANS
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HUGO RAES : SCHRIJVEN UIT WANHOOP

In dit artikel worden de structuurprincipes die werkzaam zijn in Hugo
Raes' De vadsige koningen (1961), Een fauna met kille horentjes
(1966 ) en Het smaran, het vikka, de ronko en al de andere kleuren van
de geschiedenis (1973 ) 1 onderzocht . De selectie van deze romans is
ingegeven door de fundamentele overeenkomsten die ze vertonen in
opbouw en stof . Het gaat telkens om romans die zich „ in de realiteit "
afspelen en die de montage als onderliggend constructieprincipe
hebben 2 . Hugo Raes zelf wees in een interview op dit verband : ,, Het
( nl Het smaran - LR ) knoopt ook eigenlijk aan bij De vadsige koningen
en Een faun met kille horentjes, wat de stijl en de wijze van werken
betreft " ( Lodeizen, 1973 ). Een blik op de punten van overeenkomst en
verschil tussen deze romans levert een boeiend inzicht in bet schrijverschap van Hugo Raes op . Hoewel deze beschouwingen uiteraard hoofdzakelijk geldig zijn voor de bovengenoemde romans, kunnen ze toch
gedeeltelijk doorgetrokken worden naar de andere werken van Hugo
Raes .

1. Een gemeenschappelijke basis
1 .1 . De montage-techniek
tat bet onderliggende structuurprincipe betreft, zijn De vadsige koningen, Een fauna en Het smaran op dezelfde wijze geconstrueerd . Dit
principe kan bet best omschreven worden als de montage-techniek . H .
Shaw omschrijft de term , , montage " als : , , A combination of elements
that forms a unified whole, a simple image . Montage is used in literature as a device to establish a theme or create an atmosphere through a
series of rapidly presented impressions or observations " ( 1972, p . 244).
1 Bij verdere verwijzingen naar Een faun met kille horentjes en Het smaran, het vikka, de ronko
en al de andere kleuren van de geschiedenis worden respectievelijk de afkortingen Een faun en Het
smaran gebruikt .
2 Ook Raes' jongste roman Het jarenspel (1981) is op dezelfde leest geschoeid . Trouwens een
aantal personages uit vroegere werken treden erin op . Dit artikel was echter reeds afgerond voor de
publicatie van deze roman .
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Ook A Dictionary of Literary, Dramatic and Cinematic Terms words een
soortgelijke bepaling gegeven onder het trefwoord „ Cutting''
„ cutting'' refers to the process of assembling shots into a coherent
film ; montage, a closely related word (from the French monter, „to
mount'' ), refers to the completed assemblage . Eisenstein used montage to refer expecially to juxtaposed shots of different material which
did not further the narrative but which meaningfully brought together
areas of experience, rather as a simile does ( Barnet, Berman & Burto,
1971, p . 33) .
Aan de basis van de montage ligt dus het naast elkaar plaatsen van verschilletide beelden waaruit een centraal thema ontstaat . De belangrijkste
implicaties van het gebruik van de montage, zoals Eisenstein ze formuleert, nl . het vervallen van de handelingslijn en de mogelijkheid tot het
samenbrengen van een hoeveelheid verscheiden materiaal, zijn ook op
de literatuur van toepassing . De versplintering van de handelingslijn en
een alomvattende inclusiviteit zijn de twee hoofdkenmerken van de literaire montage .
Als onderdeel van de montage maakt Raes ook gebruik van de collagetechniek . Als literaire term hecht Cuddon de volgende betekenis aan
, , collage '' : , , A term adopted from the vocabulary of painters to denote
a work which contains a mixture of allusions, references, quotations and
foreign expressions'' (1977, p . 125 ) . Het gaat dus hier om het verwerken
in de tekst van fragmenten die uit andere bronnen zijn overgenomen .
Het smaran is grotendeels op deze leest geschoeid - de montage berust
er vooral op het gebruik van de collage-techniek - maar ook in De vad
sige koningen en Een faun words van deze techniek gebruik gemaakt .
Op dit stramien zijn de romans onder bespreking gebouwd . In deze
werken ontbreekt telkens een doorlopende en dus prominence handelingslijn ; ze bestaan uit hoofdstukken ( fragmenten ), gewoonlijk van
beperkte omvang, waarin dikwijls „ intertekstueel'' 3 materiaal voorkomt . Deze hoofdstukken bouwen gezamenlijk een totaalbeeld op .
Door een overkoepelend thema words de eenheid in deze romans
bereikt, hoewel natuurlijk ook andere factoren daartoe bijdragen . Aan
de thematiek words aldus een bijzondere relevantie gegeven, omdat de
romans hierin hun afronding vinden . Ze verkrijgen een sterk „ verhaalachtig'' karakter, een effect dat Raes bewust heeft nagestreefd, zoals hij
her in een interview met Roggeman verduidelijkt
3 Door Morel words deze term als omschrijving van de collagetechniek gebruikt (1978, p . 213214 ) .
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Je hebt vele verhalen geschreven en ook je romans zijn steeds fragmentair geschreven, Ben je dan toch niet in de eerste plaats een verhalenschrijver ? - Vroeger dacht ik van we!, maar mettertijd heb ik
geleerd dat de roman het genre is waarin je het meest kan zeggen, het
meest kwijt kan . En dat een originele structuur je zelfs toelaat met
verhaalachtige componenten to werken . Een structuur die aan je eigen
geaardheid beantwoordt . Deze aparte romanvorm is organisch gegroeid
-- nog eens - uit noodzaak over de mogelijkheden van het verhaal,
maar ook over de mogelijkheden van de roman to kunnen beschikken
(1975, p . 135-136) .

De kenmerkende structurele opbouw van de romans van Raes vertoont
treffende overeenkomsten met de kenmerken die V . Klotz aan de open
dramavorm toeschrijft . Klotz poneert de open vorm nadrukkelijk als
tegenvoeter van de gesloten vorm . zijn beschrijving van de open dramastructuur is grotendeels op de romans van Hugo Raes toepasselijk .
Het volgende citaat duidt enkele treffende punten van overeenkomst
aan
Das zentrale Thema . . . kommt nicht erst, wie im geschlossenen Drama,
durch kontinuierliches, sukzessives Zusammenwirken der Szenen and
Akte zur Anschauung : es wird in jeder einzelnen Szene Ereignis .
Wenn auch jede Szene einen anderen Aspekt des Themas darstellt and
die Summe der Szenen das Thema erst vollig ausschopft, so macht dock
die Eigenart jeder einzelnen Szene die Eigenart des Themas schon deutlich . Es besteht sozusagen eine Reichsunmittelbarkeit zwischen der
kleinsten and der grossten Einheit . Die Szenen erweisen mithin nicht
durch Abhangigkeit den Dienst am Ganzen - durch enge Verkettung
untereinander wie im geschlossenen Drama - sondern gerade durch
Unabhangigkeit : in ihrer Jeweiligkeit . Das Ganze tut sick in autonomen Ausschnitten kund (1972, p . 151-152) .

Het zijn inderdaad dezelfde principes die Raes in de drie betrokken
romans toepast 4 . Een dergelijke structurele uitbouw heeft, met betrekking tot de verhaalwereld, belangrijke implicaties .
1 .2 . Versplintering
De toenadering tot de structuur van bet verhaal heeft bet volledig verbreken van de causaliteit tot gevolg . In deze romans is er geen sprake
van een lineair handelingsverloop . De handeling valt uiteen in kleinere
of grotere fragmenten die telkens een handelingsgeheel afbakenen . Deze
4 Deze structurele vormgeving vertoont ook treffende overeenkomsten met de jazzmuziek waarvan trouwens zowel Herman uit De vadcige koningen als Valentijn Snell uit Het smaran aanhangers
zijn .
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eenheden vallen in Een faun en Het smaran meestal, maar niet altijd,
samen met de hoofdstukindeling . In De vadsige koningen zorgt bet wit
voor een onderverdeling in kleinere eenheden, hoewel ook aan deze
afbakening niet strikt vastgehouden words . Omdat deze roman in de
bewustzijnsstroom geschreven is, is er van een streng logische indeling
geen sprake ; associatieve overgangen en radicale breuken kenmerken bet
verhaalverloop .
De versplintering van de verhaallijn words tot bet beeld van een versplinterde wereld . In de hedendaagse literatuur bestaat er, zoals Van
Vlierden aanstipt, een voorkeur voor bet verhaal als genre
De grote bloei van het kortere verhaal, van het stukje, enz . heeft wellicht to maken met de plaats die het lezen nog in bet jachtige leven kan
worden toebedeeld, maar de aard van de vertellingen zelf heeft veeleer
to maken met de onoverzichtelijkheid van de werkelijkheid, die „ in
stukjes is gevallen'' . Waar de auteurs ook een poging ondernemen om
een groter werk to schrijven, Claus, Raes, Ruyslinck, Vandeloo, telkens
heeft tit werk to worstelen met een zekere onmacht tot een synthese, is
deze onmacht zelf, zoals bij Claus en Raes, bet eigenlijke onderwerp
van bet boek (1969, p . 198-199) .

De onmacht van de hoofdpersoon om zijn ervaringen to ordenen, is een
aanduiding van de onmogelijkheid zin to geven en inzicht to verwerven .
Zeer duidelijk is tat bij Herman uit De vadsige koningen . Zijn piekeren
is bet symptoom van zijn machteloosheid . Dit gelds evenzeer voor
Valentijn Snell in Het smarun . Zijn studie van de gescbiedenis leidt hem
regelrecht tot de conclusie tat bet hele leven absurd is . Een diepere zinvolheid is er niet to vinden . De wereld worth beleefd als chaos. Herman,
Michael Houtdrager in Een faun en, hoewel in mindere mate, Valentijn
Snell, zijn passieve hoofdfiguren . Ze ondergaan eerder lijdzaam de conditie van bun mens-zijn . Zelf doen ze geen poging om de wereld onder
bun controle to brengen .
Hiermee hangs ook de voorstelling van bet leven van de hoofdpersonen als een nu-beleving nauw samen . De hoofdpersoon beleeft alleen
bet ogenblik. Tot afstandname en ordening is hij niet in staat . Zelfs
herinneringen worden dikwijls als een nu-beleving voorgesteld . Dit geldt
towel voor Herman, Michael Houtdrager als Valentijn Snell . Hun leven
bestaat uit een opeenvolging van afzonderlijke ogenblikken die alle
evenveel betekenis dragen . Hierdoor words bun, in termen van Blok die
de beleving van de tijd als vereiste daartoe stelt, de mogelijkheid tot
rondheid ontnomen (1969, p . 212-232 ) . In de tijdsstructurering words
tit gevoel verder uitgedragen . De versplintering in fragmenten leidt tot
een statische en cyclische tijdsbeleving .
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1 .3 . Inclusiviteit en universaliteit
Een tweede belangrijk gevolg van het opbreken van de handelingslijn is
de totstandkoming van een alomvattend wereldbeeld . Doordat de
romans geen causale verhaalontwikkeling weergeven, kan ruimte
gemaakt worden voor een veelheid van momentane indrukken . Het
wereldbeeld dat in deze romans geschetst words, is overkoepelend ; de
romans geven een totaliteit weer . Niet een aspect van de zinloosheid van
het leven words uitgezonderd, maar in de verschillende fragmenten
words de absurditeit in haar totaliteit uitgebeeld . De besproken romans
zijn in dit opzicht alomvattend en inclusief, hoewel Het smaran door de
obsederende aandacht voor fysieke gewelddaden thematisch bet beperkst
is . Ook in dit opzicht dringt zich een paralel met bet open drama op
Anders im Drama der offenen Form . Es tendiert zur Charakterisierenden Totalitat . Totalitat der dargestellten Menschen and der dargestellten Welt . . . Es zeigt die geistigen and materiellen, die sittlichen and
politischen Aspekte der Welt . . . In emn Kaleidoskop von Aspekten ist
die Handlung zersplittert . Aspekte, in denen die mannigfachen Bezuge
zwischen dem Helden and der Welt sichtbar werden ( Klotz, 1972, p .
107

In de betrokken romans words een totaalbeeld van bet leven opgeroepen
waarbij elk aspect ertoe bijdraagt om de ervaring van de absurditeit to
versterken . Juist deze alomvattendheid is terzelfdertijd nogmaals aanduiding van bet onvermogen van bet individu om zijn ervaringen tot een
zinvol geheel to ordenen .
Deze inclusiviteit gelds echter niet alleen voor de verscheidenbeid van
ervaringen en gevoelens die worden uitgebeeld, maar ook voor de belevingskwaliteit ervan . In de drie romans words aangegeven dat de beschreven belevingen de totale levenservaring uitmaken . Ze zijn niet van
voorbijgaande, maar van blijvende aard en daardoor inherent aan bet
leven als geheel . In dit opzicht speelt de tijdsstructurering een belangrijke rol . Telkens groeit bet bescbreven tijdsbestek uit tot een alomvattende tijdservaring . De nacbt uit De vadsige koningen, bet jaar in Een
faun en Het smaran zijn representatief voor bet bele leven van de boofdpersonen . Vandaar ook dat deze romans een uitermate open en terzelf
dertijd gesloten karakter hebben . De voorgestelde ervaringen vormen
slecbts een greep uit bet geheel, ze kunnen onbeperkt vender aangevuld
worden ; alles zal immers altijd hetzelfde blijven . Hierdoor words
natuurlijk in ruime mate bet gevoel van macbteloosheid versterkt : hoop
op verandering is er immers niet . De ervaring van bet leven als chaos die
in de versplinterde structuur een gestalte krijgt, words door de structure32

ring van de tijd en door de inclusiviteit van de voorgestelde ervaringen
vender uitgewerkt .
Ook door de karakterisering words naar veralgemening gestreefd .
Vooral in De vadsige koningen en Een faun treden een groot aantal personages op . Door deze personen komt de hoofdfiguur met de verschillende facetten van de wereld in aanraking . Deze figuren worden
daardoor tot aspecten van de ruimte . In aansluiting hierbij worden de
ervaringen van de hoofdpersonen telkens door anderen gedeeld en op
deze wijze geobjectiveerd en geuniversaliseerd . Herman en Deborah
delen dezelfde gevoelens, terwijl die ook in Hermans vriendenkring en
in een groot aantal andere personen waarmee hij in contact komt, gereflecteerd worden . De onlust van Michael Houtdrager words ervaren door
zijn collega's op school door een breed spectrum van personages waarmee hij in aanraking komt . Valentijn Snell vindt in de geschiedenis telkens figuren die zijn negatieve opvattingen over het leven weerspiegelen ; in het heden treedt vooral zijn vrouw, Jasmine, als zijn klankbord
op . Op deze wijze words aan de volstrekte absurditeit van het leven een
gestalte gegeven .
In de verhouding van elke hoofdfiguur tot zijn vrouw, in het geval
van Houtdrager tot , , de '' vrouw, words hun specifieke ervaring van de
levensabsurditeit treffend belicht . Herman leeft geisoleerd, op een afstand van Deborah . Hij verlangt naar haar, leeft met haar mee en heeft
medelijden met haar omdat zij dezelfde ,, Ieltschmerz'' ervaart . Hij
kan echter zijn gevoelens niet in daden omzetten . Alleen zijn kinderen
zijn hem een troost . Dit medelijden is bij de vrijgezel Michael Houtdrager zelfs omgeslagen in haar en wrok . De vrouw is voor hem bijna uitsluitend een seksueel object, dat hij slechts voor eigen bevrediging
gebruikt . Hij heeft zich neergelegd bij zijn, als gevolg van een inherent
onvermogen ondoorbreekbare eenzaamheid . In tegenstelling tot Houtdrager en Herman heeft Valentijn Snell een uitstekende relatie met zijn
vrouw, Jasmine . Hun huwelijk is harmonisch . Juist hierdoor words de
bestaansabsurditeit contrapuntisch gereleveerd . Valentijns gelukkige
huwelijk is de enige schuilplaats tegen de absurditeit van de wereld,
hoewel het er ook door aangetast words . De kinderloosheid van hun
huwelijk is immers het resultant van een doelbewuste stellingname tegen
het leven . In deze verhoudingen wordt de zinloosheid van het bestaan
ondubbelzinnig aangetoond en blijken terzelfdertijd de variaties die
Raes aan dit gegeven weet to geven .
Een ander facet van deze universalisering is het in afzonderlijke
hoofdstukken naar voren brengen van ervaringen van een aantal perso33

nen die niet onmiddellijk in verband staan met de hoofdfiguur zelf .
Herhaaldelijk treden in Een faun en Het smaran personen op die in de
hoofdtekst niet voorkomen ; in deze hoofdstukken words dikwijls op
allegorisch-symbolische wijze de ervaringswereld van de hoofdkarakters
belicht. Sours words een bijfiguur uit de hoofdtekst gelicht en zelfstandig beschreven . Van een polyperspectief is hier geen sprake omdat dit
„ twee of meet nadrukkelijk georganiseerde perspectieven van dezelfde
aard '' veronderstelt ( Postma, 1974, p. 2 7 ) . Ook words in het polyperspectief geen ruimte voorzien voor bet optreden van een overkoepelende
vertelinstantie . Bovendien is de werking van de zelfstandige hoofdstukken in Een faun en Het smaran niet contrasterend maar illustratief . In
beide romans vindt de verzelfstandiging plaats binnen bet kader van bet
overkoepelende auctoriale vertelperspectief . Het betreft bier bet doorvoeren van wat E . Lammert de additieve vertelwij ze noemt (1975 , p . 4552 ) zonder dat daarbij ecbter een causaal verband met de hoofdtekst
wordt gelegd -- die berust vooral op een tbematiscbe overeenstemming
of zonder dat een eenbeid van soon gebandbaafd blijft . Het principe
van de montage words bier zeer doeltreffend toegepast . Op deze wijze
words de ervaringswereld die in deze romans ten sprake komt, vender uitgebreid, zodat daardoor de inclusiviteit nog uitdrukkelijker bevorderd
words . Een aspect dat hierbij aansluit, is de afwisseling in Een faun en
Het smaran van de eerste en de derde persoon in de voorstelling van de
boofdfiguren ; ook daardoor worden die vanuit verschillende boeken
benaderd .
Deze verschillende procedes zijn vooral in Een faun met opmerkelijk
succes gebruikt . In dit boek vindt bovendien ook een vermenging van de
verschillende genres plaats . Lyriscbe en dramatiscbe hoofdstukken wisselen met epische of
Vender hebben critici en andere auteurs al vaker gewezen op de aanwezigheid en gedaante van poezie erin . En zoals elke lezer kan vaststellen
zitten er zelfs toneel- en filmachtige gedeelten in, bijna journalistieke
passages, dagboekachtige, documentaire, jeugdboekachtige, stripcomic-elementen etc . Ook tragiek en humor, horror en tederheid,
liefde en dood zijn voortdurend aanwezig . „ Het smaran en al de
andere kleuren van de geschiedenis'' is daar ook een voorbeeld van
(Roggeman, 1975, p . 136) .

Raes wil de totale werkelijkbeidservaring omvatten, Ook in De vadsige koningen is deze bedoeling aanwezig . In deze roman vervullen de verhalen
die door anderen verteld worden en bet gebruik van de collage-techniek,
boofdzakelijk in de vorm van krantenuittreksels, een dergelijke functie .
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Juist omdat zelfstandige onderdelen die niet rechtstreek$ met de basistekst verbonden zijn, functioneel in de romanstructuur gemtegreerd
worden, komt Hugo Raes naar voren als een belangrijk experimentator
met de romanvorm . Deze fragmenten vormen losse onderdelen, die toch
in het geheel een bijzondere functionaliteit verkrijgen . Door deze losse
structuur, evenals door het verspringen van de derde naar de eerste persoon, words door Raes gedurfd maar functioneel met de romanvorm
omgesprongen . Het is een doortrekken tot in de uiterste consequentie
van het principe van de versplintering, waardoor nogmaals komt vast to
staan dat voor Raes niet de handelingslijn, maar wel het overkoepelende
thema het unificerende principe van de romanopbouw is .
Het vertelperspectief in Een faun en Het smaran draagt, door het
optreden van een overkoepelende vertelinstantie, onmiskenbaar bij tot
deze verzelfstandiging . Juist hiertegen zijn er heel was bezwaren aangevoerd . Deze kritiek is grotendeels onverantwoord, omdat de traditionele
romanvorm daarbij impliciet tot norm verheven words . Men kan de
romans van Hugo Raes niet naar traditionele standaarden meten, maar
men moet ze volgens de geslaagdheid van hun intrinsieke structuuropzet
beoordelen . De criticus die aan Raes de versplintering van de romanvorm
verwijt, heeft geen inzicht in de functionaliteit ervan . Juist hierin is het
essentiele en karakteristieke van Hugo Raes' schrijverschap gelegen .
1 .4 . De situatieroman
Uit dit streven naar inclusiviteit en universaliteit blijkt duidelijk dat het
in deze romans niet primair gaat our de uitbeelding van een individuele
levenservaring, maar our het verbeelden van een algemeen levensgevoel .
Trouwens, in een absurde leefwereld gaat de menselijke persoonlijkheid
to gronde en verliest het individu zijn identiteit . De onpersoonlijke
voorstelling van de mens is kenmerkend voor de moderne roman : , , De
anti-psychologische kijk op het personage, dat werd uitgehold tot een
skeletachtige `persona' is het kenteken van de hedendaagse anti-roman"
(Janssens, 1969, p . 14) .
Bij Raes staat de voorstelling van bet algemene, bet beschrijven van
een situatie centraal . Zijn romans kunnen dan ook terecht als „ situatieromans " gekarakteriseerd worden . Deze term heeft nog geen breed kritisch gebruik gevonden maar duikt toch sours op in beschouwingen over
de hedendaagse Nederlandse letterkunde . In Literair Lustrum 2 beschrijft
de Wispelaere Vogelaars romans als „ situatieromans " (1973, p . 31) .
Ook Meijer gebruikt deze term in zijn referaat „ Nog geen geschiedenis .
Enkele aspecten van de moderne Nederlandse literatuur "
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Dit binnenkomen van een essayistisch element in de roman gaat samen
met het verdwijnen van de oude alleswetende en alomtegenwoordige
schrijver . Zijn plaats wordt ingenomen door een redenerende ik-figuur,
die alleen maar ziet was er op een bepaald ogenblik in een bepaalde
situatie aan de hand is . Met andere woodden, de nadruk in de moderns
roman ligt vaak niet meet op de karakteranalyse, maar op de analyse
van de situatie . . . De oude psychologische roman is een situatieroman
aan het worden (1976, p . 241) .

Terzelfdertijd koppelt Meijer dit begrip echter aan een bepaald perspectief, nl . het zuiver beschrijvende buitenperspectief : „ De figuren in dergelijke romans krijgen geen `psychologische diepte' meet, zoals we dat
vroeger noemden, maar worden alleen van de buitenkant gezien "
(1976, p . 241) . Deze restrictie is echter niet noodzakelijk . Ook vanuit
een binnenperspectief en een auctoriale vertelsituatie is een dergelijke
instelling mogelijk . Niet het perspectief is bepalend, maar we! de wijze
waarop de romanfiguren beschreven worden .
De situatieroman veronderstelt in grote mate een ontpersoonlijking,
een verschuiving van bet individueel-karakteristieke naar bet anoniemveralgemenende . Niet de mens zelf, maar eerder de omstandigheden die
zijn !even bepalen, worden ontleed . Van ronde karakterisering kan in
deze romans geen sprake zijn . De situatieroman probeert zo volledig
mogelijk de situatie van de mens in de wereld to schetsen, en de termen
van zijn geworpenheid op aarde to bepalen, vandaar ook bet streven
naar inclusiviteit . Weisgerber bek!emtoont juist dit aspect
De „ persoonlijkheid'' als cel van een organisms die de aanvaarding
van gemeenschappelijke waarden veronderstelt, maakt plaats voor een
„ existentie'' die uniek en onherleidbaar is en waarbij de klemtoon niet
op een dit-of-dat zijn words gelegd, maar eenvoudig op het gevoel to
bestaan met alles was dat aan irrationeels met zich meebrengt . De
roman neigt er voortaan toe de hoofdpersoon to beschouwen in diens
volledige en concrete relatie tot de omgeving, was inhoudt dat hij deze
hoofdpersoon niet !anger ziet als de belichaming van een eeuwig type
of slechts als een verstandelijk wezen, maar hem in al zijn aspecten
weergeeft zoals hij op een gegeven moment midden in de wereld bestaat . De psychologische roman, waaraan schrijvers als Boon en Ruyslinck
de oorlog verklaren, maakt plaats voor de uitbeelding van een existentiele „situatie'' (1968, p . 55-56) .

Weisgerber koppelt de opkomst van de situatieroman aan bet verdwijnen van de psychologische roman . Dit betekent echter niet dat de roman
nu bet uniek-persoonlijke van de menselijke situatie gaat voorstellen .
Door bet besef van bet failliet van gemeenschappelijke waarden, verliest
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bet individu zijn ankerplaats, zodat uiteindelijk zijn persoonlijkheid vernietigd words . Alleen de situatie waarin hij zich bevindt, blijft dan nog
over .
De situatieroman is de roman waarin de uitbeelding van een individueel levenslot plaats gemaakt heeft voor de beschrijving van de existentiele situatie waarin de mens - elke mens - zich bevindt . Karakteranalyse words vervangen door situatie-analyse . De mens words voorgesteld
als slachtoffer ; hij is hulpeloos in een situatie waaraan hij niets kan
veranderen . Zijn geworpenheid op aarde komt daardoor centraal to
staan . De situatieroman is de roman van de ontgoocheling. De mens zelf
kan niets meet voor zichzelf doen, al wat overblijft is zijn situatiebepaaldheid . In dit opzicht kan men een parallel trekken met bet absurde
theater dat door M . Esslin een „ theatre of situation'' genoemd words
As the Theatre of the Absurd is not concerned with conveying information or presenting the problems or destinies of characters that exist outside the author's inner world, as it does not expound a thesis or debate
ideological propositions, it is not concerned with the presentation of
events, the narration of the fate or adventures of characters, but instead
with the presentation of one individual's basic situation . It is a theatre
of situation as against a theatre of events in sequence . . . (1970, p . 393)

Om bet verwoorden van de universele absurditeit is bet Hugo Raes to
doen . Dit is telkens bet uitgangspunt van zijn werk en dat wil hij met
bijzonder sterke nadruk op de lezer overdragen . In elk van de besproken
werken is dan ook, zoals aangeduid, een nadrukkelijke universaliseringstendens aanwezig . In dit opzicht heeft vooral de vertellersrol zoals deze
verwezenlijkt is in Een faun en Het smaran, een bijzondere functie . In
deze werken treedt een overkoepelende vertelinstantie op . Zij organiseert
de verhaalwereld en richt daardoor de interpretatie van de lezer .
Deze vertelinstantie is, hoofdzakelijk via de romanfiguren, een moralist ten dienste van de totale zinloosheid . Zij verricht dus een negatief
zingevingsproces . Doordat deze vertelinstantie de totale verhaalwerkelijkheid organiseert en interpreteert, verkrijgen Een faun en Het smaran
een tendentieus karakter . Een sterke didactische en essayistische gerichtheid komt in deze romans naar voren . In en door de structuur been
words de thematiek uitdrukkelijk gereleveerd . Ze kunnen bijna als essays
over de absurditeit gekwalificeerd worden . Ook bij de hoofdfiguren is
een dergelijke reflecterende ingesteldheid merkbaar . Herman ligt de
hele nacht to piekeren, Houtdrager geeft voortdurend algemene beschouwingen ten beste, Valentijn Snell onderzoekt in een populairwetenschappelijk werk de drijfveren van de geschiedenis . Uit deze
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gerichtheid is het ook to verklaren dat telkens aan de concrete ruimte,
hoewel die toch een onmiskenbare functionaliteit bezit, relatief weinig
aandacht besteed words . Naast bet feit dat hierdoor een scheiding tussen
karakter en omgeving gesuggereerd words, spelen de romans zich in een
redelijk vaag ruimtelijk kader af, omdat de aandacht eerder uitgaat naar
bet abstract-symbolische dan naar bet individueel-karakteriserende . Terzelfdertijd verkrijgt de abstracts ruimte een bijzonder belang . De absurditeit is immers de levensruimte waarin de personages zich bewegen . De
abstracts ruimte beslaat aldus de totals levenssituatie .
2.

Variaties op hetzelfde thema

Hoewel in deze drie romans de werkwijze fundamenteel dezelfde is,
heeft Raes in De vadsige koningen, Een faun en Het smaran toch telkens
een nieuwe aanslag gevonden . Een vergelijking maakt dat onmiddellijk
duidelijk . In structureel-thematisch opzicht doers zich een aantal interessante accentverschuivingen voor . Dit gelds op de eerste plaats voor de
opbouw van de verschillende romans . Hoewel de onderliggende principes dezelfde zijn, worden de romans vanuit andere uitgangspunten
opgebouwd . In De vadsige koningen is de hoofdguur de belangrijkste
samenbindende factor . De roman geeft immers de bewustzijnsstroom
van Herman west en hierin vindt de specifieke vorm van bet werk zijn
verklaring . De grillige gedachtengang van Herman words weerspiegeld
in de structurering in fragmenten . De opbouw van Een faun wijkt helemaal hiervan af . Waar een roman als De vadsige koningen vanuit de
bewustzijnsstroom nog over een zekere innerlijke logica beschikt, is dat
met Een faun niet meet bet geval . De versplintering words in dat werk
dan ook bet consequentst gerealiseerd . De hoofdstukken die los stann
van Houtdrager, kunnen onmogelijk aan hem toegeschreven worden . In
bet werk zelf wordt de opbouw op geen enkele wijze verantwoord . Het is
de overkoepelende vertelinstantie die alle touwtjes in handers houdt . De
samenhang tussen de hoofdstukken komt vooral door thematiscbe overeenkomsten tot stand . De roman schildert op deze wijze een beeld van
bet cbaotische levers in zijn totaliteit . In Het smardn keert Raes terug
naar een meet traditionele werkwijze, hoewel hij natuurlijk nog altijd
bet montage-principe toepast . Maar in dit werk words, evenals in De
vadsige koningen, de opbouw - bet aanwenden van de montage- en
collage-techniek - vanuit de tekst zelf gerecbtvaardigd : Valentijn
scbrijft een boek over de gescbiedenis . Zijn bedoeling de hele geschiedenis to omvatten snoert de B-tekst, de hoofdstukken voor zijn boek,
samen, maar ook de A-tekst, bet bier-en-nu, verkrijgt een geslotenheid .
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De lineair-chronologische beschrijving van de schrijfactiviteit vormt een
doorlopende lijn, zodat daardoor een grote coherentie ontstaat . Toch
kan Het smaran niet helemaal geslaagd genoemd worden, omdat het
verband tussen vlak A en B to abstract-theoretisch blijft en de raakvlakken door een to scherpe tegenstelling uitgewist worden . Valentijn beleeft
persoonlijk weinig van al het geweld dat hem in de geschiedenis zo
demoraliseert . Daarvoor is zijn tevredenheid met zijn gewoon bestaan to
groot en heeft zijn verhouding met Jasmine een to uitgesproken idyllisch
karakter .
In zekere mate is ook de thematiek in Het smaran beperkter dan in de
twee andere romans . Waar de laatste betrekking hebben op de totale
menselijke activiteit, is Het smaran hoofdzakelijk toegespitst op de
motieven van het schrijverschap en de menselijke wreedheid . Nochtans is
de centrale thematiek van de verschillende romans fundamenteel
dezelfde, alles draait nl . om het besef van de absurditeit en de hopeloosheid van het bestaan . Een faun is zeker wel het somberste boek door de
absolute uitzichtloosheid die erin geschilderd words . Het leven wordt
door Houtdrager als volstrekt negatief ervaren ; hoop op verandering
heeft hij helemaal niet . In De vadsige koningen words de mogelijkheid
tot ontvluchting toch nog opengelaten, terwijl in Het smardn het bereiken van een privaat geluk in de liefdesverhouding words uitgebeeld .
Hierdoor verkrijgt de voorstelling van de liefde in deze roman een totaal
ander karakter dan in de andere twee . Hetzelfde gelds in een zekere
mate voor de hoofdpersoon . Valentijn Snell . Herman van Houtdrager
worden getypeerd door een volslagen passiviteit . Hoewel Valentijn Snell
hun levensvisie deelt, treedt hij toch door zijn schrijfactiviteit, de werkzaamheden aan zijn boek, actief op .
In dit verband is het steeds groter wordende aandeel in de verschillende romans van het vertelaspect belangrijk . In toenemende mate
words de aandacht toegespitst op het schrijfproces zelf . In De vadsige
koningen is dit motief nog niet aanwezig, behalve een enkele maal in
een perspectiefverbreking van de bewustzijnsstroom . In een Een faun
komt de schrijfactiviteit sterker naar voren doordat de overkoepelende
vertelinstantie zich telkens op de voorgrond dringt als organisator van de
verhaalwereld . De vertelactiviteit words zodoende uitgelicht en daardoor
words sevens de fictionaliteit van het werk aangeduid . In Het smaran
words dit motief volledig ontgonnen . De schrijfactiviteit wordt een
belangrijk thema in de tekst, terwijl sevens door de structurele opbouw
gesuggereerd words dat Valentijns opvattingen over het schrijverschap op
de overkoepelende vertelinstantie overdraagbaar zijn . Door dit toene39

mende aandeel van het motief van bet schrijverschap heeft Raes een belangrijk element aan de verhaalwereld toegevoegd, nl . de beklemtoning
van het schiijven, de creativiteit als zinvolle daad . In een wereld die als
chaotisch ervaren words, blijft slechts de schrijfactiviteit als zinvol proces
over, want daardoor words immers de kennis van de wereld en het leven
verdiept . De schrijfactiviteit words daardoor tot een scheppende daad
die negatief - de absurditeit words erdoor ontmaskerd - zingevend is .
Hierbij sluit ook bet beklemtonen van de fictionaliteit aan . Door het
optreden van de overkoepelende vertelinstantie, die haar vertellersrol en
haar manipulatie van de romanwerkelijkheid niet verdoezelt, worden
Een fauna en Het smaran uitdrukkelijk tot fictionele werken . De verteller beweegt zich, sours door een ironische houding, tussen lezer en stof
our op deze wijze de leugen van de realistische voorstelling aan de kaak
to stellen . Het verschil tussen de realiteit en bet literaire werk, versterkt
door bet incorporeren van fantastische verhalen in de romanwereld,
komt zodoende onbetwistbaar vast to staan . Dit gebeurt echter niet met
de bedoeling our bet fictionele werk van de werkelijkheid to vervreemden, maar juist our de diepere werkelijkheidswaarde, de geengageerdheid, ervan bloot to leggen en dus de relevantie ervan voor de lezer to
onderstrepen
Will der Roman seinem realistischen Erbe treu bleiben and sagen, wie
es wirklich ist, so muss er auf einen Realismus verzichten, der, indem er
die Fassade reproduziert, nun dieser bei ihrem Tauschungsgeschafte
hilft . . . Das anti-realistische Moment des neuen Romans, seine
metaphysische Dimension, wind selber gezeitigt von seinem realen
Gegenstand, einen Gesellschaft, in der die Menschen voneinander and
von sick selber gerissen sind . In der isthetischen Transzendenz reflektiert sick die Entzauberung der Welt ( Adorno, 1968, p . 64-65) .

In bet werk van Raes is een toenemend bewust zijn van de rol van de
schrijver aanwezig . Hij ziet zijn tack als noodzakelijk en dus zinvol . Ook
hierdoor is Het smaran positiever dan De vadsige koningen en Een
faun .
Tegenover deze groeiende zinvolheid waarmee bet schrijfproces bekleed words - in rechtstreekse verhouding daarmee neemt ook bet aandeel ervan in de romans toe - words juist een ontwikkeling van toenemende verharding en verabsolutering gesteld . Hierin kan een rechtstreeks correlatie gezien worden : naarmate de zinloosheid aan absoluutheid wins, zal ook de tack van de schrijver als getuige en aanklager
belangrijker en dwingender worden . In De vadrige koningen wordt de
besproken problematiek door de bewustzijnsstroom bijna uitsluitend
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beperkt tot Herman, de centrale figuur . Het gevoel van absurditeit blijft
daardoor een persoonlijk-individuele ervaring . In Een faun words de
veralgemening vanuit de romanvorm verder doorgetrokken . Er vindt een
proves van objectivering plaats : het optreden van de overkoepelende vertelinstantie en de uitbreiding tot andere karakters zijn in dit opzicht van
wezenlijk belang . In Het smaran bereikt deze verabsolutering een hoogtepunt ; de hele menselijke geschiedenis vormt immers bet onderwerp
van Valentijns boek en overal words dezelfde zinloosheid waargenomen .
De absurditeit words daardoor onttrokken aan een bepaalde tijd en
ruimte en als universeel en tijdloos voorgesteld . Andere factoren, vooral
Valentijns privaat liefdesgeluk dempen deze verharding weer was . Dit
heeft tot gevol dat in zijn totaliteit Een faun een pessimistischer boek is
dan Het smaran .
De absolute voorstelling van de zinloosheid leidt ook tot een uitdrukkelijk moralistisch-didactische strekking, vandaar bet grote aandeel van
essayistische gedeelten . Dit houdt natuurlijk verband met de bedoeling
van Raes om de realiteit open to schrijven op de verkregen inzichten,
belerend, op de lezer over to dragen . Deze tendens bereikt een climax in
Het smaran dat een essay in romanvorm kan worden genoemd . In deze
roman heeft Raes een uiterste limiet bereikt, verder kan hij niet gaan,
zonder de essentie van de romanvorm, bet verbaalaspect, to vernietigen .
Raes heeft deze essayistische neiging in Het smaran niet volledig kunnen
intomen, zodat de roman to veel filosofisch gewauwel bevat en tot op
zekere hoogte, doordat bet verband en de tegenstelling tussen de beide
tekstvlakken to theoretisch-abstract blijft, zijn gespannenheid verliest .
Hoewel Raes telkens dezelfde problematiek behandelt, gebeurt dat
toch steeds met een grote gevarieerdbeid, zodat hij zichzelf voortdurend
vernieuwt . Waar Raes in De vadsige koningen nog scbrijft in de „ traditionele'' bewustzijnsstroom, heeft hij in Een faun en Het smaran een
eigen vorm gevonden die met intense en pregnante trefkracht zijn
absurd wereldbeeld tot uitdrukking brengt . Vooral Een faun is in dat
opzicht bijzonder geslaagd .
LUG RENDERS
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BOEKBEOORDELINGEN

GOOSSENS Jan

en SODMANN Timothy : Reynaert, Reynard, Reynke, Studien
zu einem mittelalterlichen Tierepos . Herausgegeben von - . [ Niederdeutsche Studien, 27 ] . Bohlau Verlag, Koln, Wien, 1980 . Leinen DM 80 .

In deze bundel hebben de uitgevers bijdragen van diverse aard bijeengebracht die evenwel, was de thematiek betreft, een grote eenheid vertonen . Het
gaat nl . om de studie van bepaalde aspecten en problemen van de met elkaar
nauw verwante Nederlandse, Engelse en Nederduitse versies van het dierenepos
uit de late Middeleeuwen of het begin van de Nieuwe Tijd .
De eerste bijdrage : Die Vorlage des Reinke de Vos ( blz . 1-159 ) van Niclas
Witton is de uitvoerigste en mi . ook de belangrijkste . Hierin tracht de auteur,
na zoveel anderen, de onderlinge afhankelijkheid vast to leggen van de vroegste
manuskripten en drukken van de laat-middeleeuwse Reinaert-gedichten, met
inbegrip evenwel van de Reinaert I handschriften .
Centraal in dit zeer nauwgezet onderzoek staat het gedeelte van de tekst, dat
in de z .g . Culemannschen Bruchstucke, ook Cambridge Fragments geheten,
voorkomt ( doorgaans aangeduid met de letter D ) . Aan het einde van elk
onderdeel of hoofdstuk geeft Witton een samenvatting van de bekomen resultaten of voorgestelde hypotheses, wat telkens in een partieel stemma visueel
duidelijk gemaakt is . De overzichtelijkheid van het betoog, die hierdoor bereikt
words, verhoogt de auteur nog door de bekomen resultaten in een algemene
samenvatting van 5 pusses bijeen to brengen en ze sevens in een algemeen
stemma uit to werken . Hierbij zet hij zich geregeld of tegen de stemmata van
zijn voorgangers ( zie hiervoor bijlage II ) . Het probleem van de onderlinge
verhouding van de Reinaert-versies, toegespitst op de Nederduitse Reynke de
Vos van 1498, is hierdoor zeker dichter bij zijn oplossing gekomen, maar volledige zekerheid hierover zal men wel nooit bereiken . Mi . werkt Witton to veel
met hypothetische tussenteksten . Hij houdt helemaal gees rekening met de
mogelijkheid dat creatieve bewerkers - en die wares er in de Middeleeuwen
heel was ! -- voor de door hen tot stand gebrachte versies meet dan een tekst
( in handschrift of gedrukt ) gebruikten . Tussenteksten hebben dan gewoon niet
bestaan .
De volgende opstellen : The earliest illustrated English editions of „ Reynard
the Fox '' and their links with the earliest illustrated continental editions ( blz .
160-195 ) van Kenneth Varty en Die Illustrationen in den fruhen Drucken des
Reynke de Vos ( blz . 196-248 ) van Raimund Vedder houden nauw verband met
elkaar : beide hebben betrekking op de illustraties van de vroegste Reinaertdrukken en stellen ook de filologische betekenis daarvan in het licht .
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Varty slaagt erin de geschiedenis van de oudste geillustreerde Engelse
Reynardedities met nieuwe gegevens to verrijken . Dit was mogelijk doordat hij
in 1968 een tot dan toe onbekende, rijk geillustreerde 16e-eeuwse Engelse uitgave van het Reinaert-verhaal, door hem kort na 1 S 5 0 gedateerd, in handen
kreeg .
In zijn betoog onderscheiden we hoofdzakelijk 3 onderdelen : 1 ° I een
poging tot reconstructie, wat de illustraties betreft, van Wynkyn de Worde's
Reynard cyclus ; 2 ° I een vergelijking tussen de zoeven genoemde cyclus, de
weergevonden anonieme druk en de illustraties van de Nederduitse Reynke de
Vos van 1498 ; 3 ° I alle drie worden in verband gebracht met het werk van de
Haarlemse meester, die de houtblokken sneed voor de Antwerpse Reinaertuitgave ( verschenen tussen 1487 en 1490 ) van Gheraert Leeu, waarvan slechts 3
houtsneden bewaard gebleven zijn . zijn besluit formuleert Varty bijna uitsluitend in vorm van vragen en gissingen .
Vedder van zijn kant legs zich in hoofdzaak toe op de studie van de illustraties uit de Lubeckse incunabel van 1498 en op de wijze, waarop die zich handhaven of wijzigen in de daaropvolgende Reynke-edities . In dit verband gaat hij
meet speciaal de herkomst na van de reeksen houtsneden en van de afzonderlijke beelden, waarbij hij wijst op de verhouding tussen beeld en tekst in de
drukken tot 1550 . Dit geeft hem de gelegenheid om sommige hypotheses van
N . Witton in twijfel to trekken . Omdat de vermoedelijke Nederlandse „ Vorlage " van de Lubeckse incunabel slechts in fragmentarische vorm bewaard
gebleven is, acht hij het gewettigd en zelfs noodzakelijk de illustraties van de
Engelse Reynard cycli ter vergelijking in zijn onderzoek to betrekken . Opmerking verdient zijn oordeel over de kunstwaarde van de Lubeckse houtsneden
„ . . . dasz die kunstlerische Erfindungskraft des niederdeutschen Formschneiders
nicht uberwertet werden darf " ( blz . 221) . Met een korte blik op de illustraties
van de Hoogduitse Reinke-drukken tussen 1544 en 1562 rondt hij zijn opstel
af.
De bijdrage van H . Menke : Populdre „ Gelehrtendichtung " im Dienste der
reformatorischen Lehre ( blz . 249-281) is van geheel andere aard : zij leidt ons
naar het terrein van de ideeen- en de receptie-geschiedenis . Jammer genoeg is
zij in een uiterst moeilijk Duits geschreven, wat de leesbaarheid ervan zeker
niet ten goede komt . In feite geeft de ondertitel : Zur Sinndeutung and Rezeption der Rostocker Ilberlieferung des „ Reineke Fuchs " beter de inhoud en de
betekenis van dit stuk weer dan de eigenlijke titel .
Vooreerst ontwerpt de auteur een bondige schets van de zingeving, die de
Reinaert-materie, rinds het ontstaan van de Vlaamse Reinaert I in de 13e eeuw,
kreeg en de ontwikkeling daarvan in de late Middeleeuwen en het begin van de
Nieuwe Tijd . Het geheel wordt nogal eenzijdig in een sociologisch perspectief
geplaatst en roept daardoor allerlei vragen en bedenkingen op . Verder weidt
Menke uitvoerig uit over het succesrijke hoogtepunt, dat het „ Dichtungsgut "
in aangepaste vorm „ auf niederdeutschen Bodes " bereikt . Dit hoogtepunt
ligt bij hem niet, zoals bij de meeste vroegere Duitse geleerden, op de Lubec44

ker incunabel van 1498, maar op de uitgave, die met gewijzigde en sterk antikatholieke strekking van de glossenkommentaar, in de universiteitstad Rostock
in 1539 tot stand kwam . Volgens Menke verschuift in deze editie bet zwaartepunt geheel van de „ Erzahltext " naar de kommentaar, wat natuurlijk de vraag
oproept of men in dat geval nog van een ,, epos " kan spreken .
Vervolgens gaat de auteur in op de receptie-geschiedenis van de 16e, 17e en
18e-eeuwse Reynke-bewerkingen en vertalingen in Duitsland, waarbij de editie
Rostock van 1539 vanzelfsprekend opnieuw de voile aandacht krijgt . Op grond
van getuigenissen van drukkers en boekhandelaars en van ailerlei gegevens uit
bibliotheek- en antiquariaatskatalogi onderzoekt hij in welke mate de Reynkedrukken in diverse lezerskringen in Duitsland - zowel in de breedte ais in de
diepte - ingang en waardering vonden en hoe zij er werden gelezen en
gewaardeerd . Hier ook kan men vragen stellen, die geiden voor elk receptieonderzoek van literaire werken uit bet verleden . Welk is de waarde van
bepaalde, schaarse en toevallig bewaarde gegevens over de wijze, waarop een
lezerspubliek een boek waardeert of afwijst ? Te meet daar tai van gegevens,
vooral als ze afkomstig zijn van drukkers of boekhandelaars, erop gericht zijn
om door overdrijving of eenzijdige beklemtoning van de verdiensten der aangeprezen werken de lezer to belnvloeden of zelfs to manipuleren .
De twee laatste bijdragen brengen ons opnieuw op een ander werkterrein
dat van de bibliografie . In een eerste stuk geeft Loek Geeraedts een beschrijvende bibliografie ( biz . 282-323 ) van de secundaire literatuur over de Nederlandse Van den Vos Reynaerde, voor de periode tussen 1944 en 1976 . Met grote
zorg heeft hij de nummers, die hem voor zijn lijst dienstig konden zijn, bijeengebracht en gerangschikt, ook kleinere stukken uit lokale tijdschriften . Toch
maakt hij geen aanspraak op voiledigheid . Zeer verdienstelijk is dat hij van de
voornaamste publikaties een korte inhoudsopgave opneemt, zonder evenwel
een waardeoordeei uit to spreken .
In bet tweede stuk ( biz . 324-364 ) doer Peter Meurer hetzelfde voor de
Nederduitse Reynke de Vos . Het door hem gekozen kader is echter in een dubbel opzicht breder : in zijn bibliografisch overzicht neemt hij niet alleen de
secundaire literatuur op van 1800 tot 1977, maar hij betrekt er ook geschriften
bij over Duitse „ Rechtsaltertumer " of bijdragen over de metriek, in zover die
voor de Reynke-studie belang kunnen hebben .
Ten slotte volgt nog een lange reeks „ Abbildungen " ( biz . 365-444 ) uit
diverse Reinaert-uitgaven, die ads bewijsstukken dienen bij de opstellen van
Varty en Vedder .
Jan Goossens en Timothy Sodmann hebben de publikatie van deze bundel in
de reeks , , Niederdeutsche Studien " mogelijk gemaakt en in hun , , Vorwort "
op de samenhang en bet belang van de opgenomen artikelen gewezen . Hiervoor hebben zij recht op de dank van alien, die zich wijden aan of belang stellen in de Reinaert-studie .
E . ROMBAUTS
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De Visioenen van Hadewijch . Middelnederlandse
tekst, vertaling en kommentaar, verzorgd door - . 2 delen . Uitgeverij B .
Gottmer, Nijmegen ; Uitgeverij Emmaus, Brugge .

DR . PAUL MOMMAERS :

Zoals bekend, behoren de Visioenen van Hadewijch tot de mooiste, maar
ook de moeilijkste prozagescriften van onze middelnederlandse literatuur . Ze
worden, zoals men vroeger van Vondels werken placht to zeggen, veel geprezen, dock weinig of niet gelezen . Met de bedoeling ze toegankelijk to maken
voor de gewone hedendaagse lezer heeft Dr . Paul Mommaers er een omzetting
van gegeven in modern Nederlands, met bij elk visioen een inleiding en een
„ bescheiden '' kommentaar . De lezer, die Mommaers op bet oog heeft, is
natuurlijk iemand die belang stelt in mystieke geschriften en bet geestelijk
getuigenis dat ze brengen, nader wil leren kennen .
Met die bedoeling voor ogen is bet begrijpelijk dat de auteur niet ingegaan is
op allerlei vormproblemen, die vooral de vakman interesseren . Ook niet op de
vele en ingewikkelde aspecten van bet literair genre, waartoe de Visioenen
behoren . Wel geeft hij, in de inleiding tot bet zesde visioen, een elementaire
omscbrijving van was een visioen is en van de wijze waarop men bet best benadert om er enig inzicht in to krijgen . En de lezer, voor wie dit boek bestemd is,
zal er ongetwijfeld zijn gading in vinden . Bij dit lezerspubliek rekent Mommaers zeer zeker ook de christenen van nu, die zich enigszins vertrouwd hebben gemaakt met mystieke stromingen uit bet Oosten . Te bunnen behoeve
treks hij op bepaalde plaatsen in zijn kommentaar duidelijk de scbeidingslijn
tussen de wezenlijke bestanddelen van de oosterse spiritualiteit en de opvattingen van onze mystica .
Aan elk visioen gaat een beknopte inleiding vooraf, waarin de grote lijnen
van de struktuur naar voren worden gebracbt, net als de elementen van de
mystieke beleving, die erin voorkomen . In de vertaling words de tekst volgens
die lijnen in paragrafen ingedeeld, wat de overzicbtelijkbeid ten goede komt .
Het spreekt vanzelf dat Mommaers in ruime mate gebruik beeft gemaakt van
bet werk van Dr . Jozef Van Mierlo, die in 1924-1925 voor de tweede maal een
wetenschappelijke uitgave bezorgde van Hadewijchs Visioenen ( in 2 delen, in
de reeks , , Leuvense Studien en Tekstuitgaven '' ) . Aan die voorganger en ordegenoot brengt hij dan ook een zeer verdiend eresaluut . Toch volgt hij hem niet
altijd . Op tal van plaatsen, towel in de eigenlijke vertaling als in de kommentaar geeft hij blijk van nieuwe inzichten en brengt hij belangrijke verbeteringen
aan . De laatste literatuur over Hadewijch - vooral die over de Visioenen
beefs hij zich natuurlijk hierbij ten nutte gemaakt .
De lange ritmisch golvende zinnen van Hadewijch, in evenwicht gebouden
door de verbindende ende's, worden meestal, om wille van de duidelijkheid,
verknipt in korte zinnetjes . Zulks bevordert natuurlijk de overzichtelijkbeid en
bet begrip voor bet samenstel van deze ingewikkelde periodes . Maar deze werkwijze heeft ook nadelen . Vooreerst words bierdoor - en dit is belaas niet to
vermijden !
dit machtige proza in zijn vlucbt grotendeels gekortwiekt . Ook
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vele nuances gaan hierbij verloren . Die drang 'naar duidelijkheid brengt de
auteur wel eens tot een to grote precisering, die afbreuk doer aan het sours poetisch onbepaalde van Hadewijchs beeldspraak en beeldvorming . Enkele keren
leidt dit tot een lichte forcering van Hadewijchs voorstelling . Af en toe stoten
we ook op kleinere onjuistheden in de omzettingen . We vermelden slechts een
voorbeeld, dat ook gevolgen heeft in de kommentaar . In VI, p . 64, r . 81-82
heeft van zeker niet de betekenis van : van zijnentwege, maar die van : door . In
tegenstelling tot de hiermee overeenstemmende mededeling in de kommentaar
op p . 68, words de daaropvolgende tekst wel uitgesproken door God . De
mystica ziet Hem inderdaad niet, maar hoort Hem wel degelijk en krijgt van
Hem zelf een les to horen, die zeer goed past bij de inhoud van het eigenlijke
visioen . Er zitten nog meet zulke taalkundige addertjes onder het gras van de
tekst verscholen . Voor een goed begrip van de Visioenen zal het nodig zijn die
bij tijd en gelegenheid alle naar de oppervlakte to lokken .
In zijn kommentaar gaat Mommaers doorgaans uit van de lering, die het
visioen wil meedelen of van de opdracht, die de mystica erin krijgt . Zonder
twijfel is dit het juiste standpunt . Het helps ons our de omstandigheden, die
het visioen voorafgaan of begeleiden, juister to beoordelen en het verheldert
sevens de struktuur van elk stuk . Waar dit nodig is, werden bepaalde passages
en begrippen toegelicht door citaten uit de Brieven . Over het algemeen is deze
kommentaar als voortreffelijk to beschouwen, al doen enkele beschouwingen
daaruit wel eens vragen oprijzen . Sours prikkelen ze zelfs tot tegenspraak, was
op zichzelf ook niet zonder verdienste is .
Mommaers is ook de taalkundige of literair gevormde lezer tegemoet gekomen . Als een snort van toegift bezorgt hij in een tweede deel van zijn publikatie een diplomatische uitgave van de middelnederlandse tekst volgens hs . C .,
berustend in de Universiteitsbibliotheek to Gent onder nummer 941 . De afkortingen zijn opgelost zonder dat zulks in cursief-druk tot uiting komt . De nude
spelling van i, u en w werd aan bet moderne gebruik aangepast . Het is wel
jammer dat de opvallende kopiistenfouten ( zoals by . donker i .pl .v . donder in
V . IV, r . 3, wrec i .pl .v . werc in V . IV, r . 86 en wijsheit i .pl .v . wijtheit in V .
XIII, r . 128 e .a . ) niet zijn verbeterd . Wel worden die telkens, waar bet nodig
is, onderaan de bladzijde gecorrigeerd . In voetnoot komen insgelijks de belangrijkste korrekties voor, die van Mierlo, op grond van afwijkende lezingen in de
hss . A en B . , die to Brussel berusten, meende to molten aanbrengen . Bij nader
inzien blijken een aantal van die korrekties overbodig : afgezien van de onvermijdelijke kopiistenfouten geeft C . mi . een zeer goede tekst .
Zelfs wanneer we de hierboven gemaakte bedenkingen ten voile handhaven,
blijft Mommaers' boek in zijn geheel genomen een flunk werkstuk, dat hem tot
ere strekt . Definitief werk heeft hij beslist niet willen leveren, blijkbaar ziet hij
zelf zeer goed in dat er nog heel was to doen blijft vooraleer de Visioenen
geheel doorzichtig gemaakt zullen zijn . In afwachting dat dit gebeurt vormt
zijn boek - voor de lezers die hij op het nog heeft - een veilige springplank
naar de mysterieuze, maar heerlijke en diep-fonkelende wateren van deze
mystieke verbeeldingen .
E . ROMBAUTS
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J., De Beeldspraak van Hadewijch . [ Studien en Tekstuitgaven
van Ons geestelijk Erf, deel XXI ] . Lannoo, Tielt-Bussum, 1981 . Prijs
1680 B .fr .

REYNAERT

Het is verheugend vast to stellen hoezeer en in hoeveel opzichten Hadewijch
de laatste jaren in de belangstelling staat . Die verdient zij trouwens ten voile,
zowei om wills van haar boeiende persoonlijkheid als om de hogs artistieke
waarde van haar werk .
De studie van Dr . Reynaert over de beeldspraak van de dichteres omvat twee
delen, waarvan het tweede duidelijk als het belangrijkste mag worden beschouwd . Uitgaande van het 16de mengeidicht behandeit de auteur in het
eerste deel, gespreid over 7 hoofdstukken, de „ namen " van de „ Minne " .
Hierin vindt hij, naar hij meent, „ in twee opzichten " de „ elementaire bestanddelen van Hadewijchs metaforiek ", die hem de gelegenheid aan de hand
doen om „ Hadewijchs beeldspraak a .h .w . vanuit haar eigen optiek to benadeten " (36) .
Het tweede deel, dat 10 uitvoerige hoofdstukken telt, is gewijd aan was Reynaert noemt : „ de wereld van Hadewijch " . Hierin verzameit, beschrijft en
ontleedt hij de beeldspraak van een aantal ,, motieven ", die hij kenmerkend
acht voor die „ wereld " . Als de voornaamste kunnen worden vermeld : het
domein van de direct waarneembare ervaring, dat van het hoofsmaatschappelijk leven en dat van de religieuze voorsteilingen . Naar volstrekte
volledigheid heeft de auteur niet gestreefd . Niettemin is hij ervan overtuigd dat
de „ bestudeerde aspekten " - en die zijn zeer rijk en verscheiden ! - „ een
voldoende ruim en afgerond geheel " vormen „ om de essentie van Hadewijchs
mystiek wereldbeeld in enige mate zichtbaar to maken " ( 37) .
Van de traditionele opvatting dat ,, beeldspraak " alleen maar ,, ornament"
en dus louter „ bijkomstig " zou zijn, heeft Reynaert afstand genomen . Met de
moderns opvattingen over beeldspraak en metaforiek toont hij zich ten voile
vertrouwd . Hij wii nl . „ pogen om door een onderlinge vergelijking van de
verscheidene plaatsen waar een of ander beeid door Hadewijch words gebruikt,
deze a .h .w . in een `wechseiseitige Erhellung' ten opzichte van elkaar op to steilen en zodoende een beter inzicht to verwerven in de giobale betekenis en in de
funktie van de bestudeerde beelden in het geheel van Hadewijchs mystieke
theorie " ( 31 ) . Zulks betekent dat hij de theoretische ondergrond van haar
mystiek vanuit haar beeldspraak wii benaderen . Het is zijn steilige overtuiging
- en iedereen zal hem hier wel bijvailen ! - dat in de mystieke teksten van
Hadewijch „heel essentiele leerstukken " alleen in beeldspraak worden weergegeven en dat van het overige ook de abstracts terminologie slechts vanuit de
haar omringende metaforiek ten voile kan begrepen worden " ( 439) .
In die poging is Reynaert mi . schitterend geslaagd . De diverse elementen
van Hadewijchs beeldspraak heeft hij in zeer fijnzinnige en grondige analyses
vergeleken en er de juiste betekenis van bepaald . Die grondigheid en fijngevoeligheid hebben mij het meest getroffen in de hoofdstukken XIII, XIV, XV en
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XVIII, waarin achtereenvolgens behandeld worden : de „ erotische'' beeldspraak, de doodsmetaforiek, de „ gepersonifieerde Minne '' en enkele typisch
mystieke motieven als : , , orewoet '' , , , vriheit '' en , , nuweheit '' . Die bespreking gebeurde steeds tegen een zeer ruime en gevarieerde achtergrond : de
geestelijke en wereldlijke literatuur van bet middeleeuwse Europa in de lie, de
12e en de eerste helft van de 13e eeuw . Voor de geestelijke literatuur zette hij
zijn zoektochten nog voort naar een verder verleden : de Latijnse en bijwijlen
ook de Griekse patristiek . Vanzelfsprekend moesten hierbij ook de Bijbelteksten betrokken worden, met natuurlijk als voornaamste boeken : bet Hooglied,
de evangelien en de apocalyptische geschriften . De uitvoerige belezenheid van
Reynaert blijkt trouwens uit de enorme bibliografie, die zo maar 23 dicht
bedrukte bladzijden in kleine letter beslaat . Het werk words besloten met een
zakenregister .
Hoofdstuk XIX komt ons voor als een bijlage, waarin de teksten van betwijfelbare authenticiteit worden onderzocht . Als zulke beschouwt de auteur
1 ° I de 28e brief, 2 ° I de Lijst der Volmaakten, 3 ° l bet Twee-vormich Tractaetken en 4 ° l de Mengeldichten 17 tot 29, omdat zij „ in bun metaforisch
systeem'' opvallend afwijkingen'' vertonen „t .o .v . bet overige werk'' (443 ) .
Zijn conclusies formuleert hij dan in een kort gehouden „ Besluit '' , ingedeeld
in vier paragrafen, achtereenvolgens gewijd aan I : Hadewijchs leer in beeldspraak ; II : Authenticiteit en Chronologie ; III : Bronnen en IV
What it
tells us" (439-451) .
Wel wetend dat hij met zijn doelstelling en zijn methode de mystieke leer
van Hadewijch niet volledig kan beschrijven wil Reynaert de betekenis van zijn
conclusies niet overdrijven . Het was hem, naar zijn eigen zeggen, slechts to
doen om „ nota's '' en „ aanvullingen '' aan to brengen „ bij de reeds bestaande beschrijvingen'' ; ook om bet verleggen van een aantal accenten, waardoor „ iets meet van bet eigene van onze mystica'' ( 439 ) kan worden belicbt .
Zelfs als men ten voile tekening houdt met deze beperkingen zal men de
auteur niet altijd willen of kunnen volgen . Dit gelds m .i . vooral voor de par . II
en III, waar bet gaat over de , , Chronologie '' en de , , Bronnen '' . De chronologische lijn, die hij in Hadewijchs geschriften tracht to onderkennen, beschouwt
hij als „oefeningen in bet hypothetische'' (443), omdat hij, op grond van
zijn onderzoek, geen „eigenlijke bewijzen'', alleen maar „enkele aanwijzingen'' ( 445 ) kan voorleggen . De bij wijze van hypotbese voorgestelde Chronologie overtuigt niet : ze verloopt m i . a l to zeer volgens een strakke logische lijn,
waarbij niet voldoende tekening gehouden words met de sterk wisselende
gemoedsstemmingen van de begaafde en temperamentvolle dicbteres, die
Hadewijch is .
Over de authenticiteit in II krijgen we daarentegen zeer waardevolle dingen
to lezen . Zo ook in III, waar bet gaat over de ruime belezenheid van Hadewijch
en baar vertrouwdbeid met de vroeg-christelijke en vroeg-middeleeuwse geestelijke literatuur . Deze heeft, zoals bekend, een „traditioneel'' karakter en in
die „ traditie '' schakelt Hadewijch zich ten voile in . Merkbaar is die afbanke49

lijkheid vooral in haar woordgebruik, haar metaforiek en in de gebruikte motieven, zelfs nog in bepaalde formele aspekten van haar beeldspraak . Maar deze
„ traditionele " elementen - en hierin toont zij zich een echt middeleeuwse
kunstenaarspersoonlijkheid ! - weet Hadewijch, dank zij haar scheppend of
herscheppend vermogen, met eigen leven to bezielen en vooral in een eigen
visie op to nemen en to verwerken . Daarin bestaat haar „ originaliteit " . Die
,, eigenheid " tracht de auteur dan ,, aan de hand van drie konstanten " to
karakteriseren, maar hier ook zal hij, vrees ik, op tegenspraak stuiten ; ik
althans heb sterk de indruk dat zijn besluiten hier verder reiken dan de gegevens van zijn onderzoek toelaten .
In IV ten slotte tracht Reynaert het kenmerkende van Hadewijchs beeldspraak in een bondige samenvatting vast to leggen . Hier komen opnieuw zeer
waardevolle uitspraken in voor, waarop ttecht de aandacht mag worden gevestigd . Ik wil er slechts een vermelden ; zijn oordeel nl . over het verwijt dat men
sours tot onze dichteres richt, als zou zij een vrouwelijke erotische belevingswijze van de mystieke liefde vertolken . Wie dat doer, beweert de auteur, -- en
hierin heeft hij mi . ten voile gelijk ! - „stelt . . . ten onrechte een primordiaal
geestelijk avontuur van ontzagwekkende kulturele envergure in het ongunstige
schemerlicht van een morbiede sensualiteit " ( 450) .
Na de baanbrekende studie van Dr . N . De Paepe 1 , „ wiens mooie boek over
Hadewijch met het ontstaan van deze studie meer to maken heeft dan uit de
enkele vruchtbare verwijzingen verder op kan blijken " (10 ), zoals de auteur
zelf getuigt, willen wij deze Gentse dissertatie als een nieuwe mijlpaal in de
Hadewijch-studie begroeten . Terecht verdient zij de tweevoudige bekroning,
die haar ten deel is gevallen : de bekroning met de „ Prijs voor Letterkunde "
van de Kon . Academie voor Ned . Taal- en Letterkunde (1977 ) en die van de
„ Winkler Prins Prijs voor Vlaanderen " ( 1978 ) . .
E . ROMBAUTS

Studie over de Middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland, gevolgd door een diplomatische uitgave
van de overgeleverde teksten . . . ( avec un resume en francais ) . Utrecht,
HES Publishers 1981 . Prijs f . 75,-

HAMS VAN DIJK, Het Roelantslied.

Met de doorsnee mnl . teksten gaan we terug naar de vertrouwde kontreien der
late middeleeuwen, maar met het Roelantslied - zo heb ik het gevoel
wagen we ons veel verder, roekeloos onze weg zoekend in de nevelen der tijden .
In schrille tegenstelling tot de levendige belangstelling voor het Chanson de
Roland in de laatste decennia staat het onderzoek van het mnl . Roelantslied,
1 Hadewijchs Strofische Gedichten . Een Studie over de Minne in het kader der 12e en 13e eeuwse Mystiek en profane Minnelyriek . Leuvense dissertatie, bekroond en uitgegeven door de Kon . Academie voor Ned . Taal en Letterkunde ( Gent, 1967 ), insgelijks bekroond in de „ Wedstrijd voor
Reisbeurzen'' (1967 ) .
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dat sinds de uitgave van Van Mierlo in 1935 eigenlijk alleen kan wijzen op de
editie van de nieuwgevonden Rotterdamse fragmenten door Kloeke (1940 ) en
de „strofenteorie'' uit hetzelfde jaar . Het is daarom zeer verheugend dat H .
van Dijk voor zijn Utrechtse dissertatie onder leiding van Prof. W . P . Gerritsen
dit „ sluimerend'' onderwerp tot nieuw leven heeft gewekt .
Dit proefschrift begins met een status questionis, een geschiedenis van het
onderzoek en een bespreking van de bewaarde teksten, waarbij voor het eerst
ook de versie van het volksboek ( met zijn rijmpassages ) en de werkwijze van
zijn samensteller grondig words bestudeerd .
Daarna beschrijft de auteur nauwkeurig de fragmenten en bespreekt dan de
vertaaltechniek en de plaats die het Mn! . inneemt in de traditie van het Chanson de Roland .
Het tweede deel brengt alle bewaarde teksten samen : een synoptische diplomatische transkriptie van de fragmenten en van het volksboek Den droefliken
stri:t van Roncevale ( Antwerpen ca . 1520 ) . Deze werkwijze is inderdaad „het
beste uitgangspunt voor verder onderzoek'', maar m .i . geen ekskuus our van
alle woordverklaring en kommentaar of to zien . Waarschijnlijk betekende dit
een to zware bijkomende last binnen het bestek van een proefschrift, maar ik
hoop dat we dit sluitstuk alsnog mogen verwachten van deze kompetente uitgever . Het leren kennen van het Roelantslied als litterair kunstwerk staat niet buiten het filologische terrein, zoals Van Dijk op p . 297 ten onrechte suggereert,
maar betekent filologische bekroning : na langdurige en inspannende studie
ontvangt de filoloog uiteindelijk dan zijn verdiende lauwerkrans .
Na de lektuur van dit voortreffelijk werkstuk stel ik me maar een principiele
vraag : heeft de auteur wel voldoende het Ruolandes Liet ( ca . 1 172 ) van Pfaffe
Konrad bij zijn onderzoek betrokken ? Hij vermeldt het terloops als vertaling 1
bewerking van het Chanson de Roland ( p . 29 ), maar verder duikt het alleen
nog een paar maal in voetnoot op . J . de Prince, die Van Dijk in zijn bibliografie op p . 259 noemt, heeft nochtans op parallellen tussen de Duitse en de
Dietse tekst gewezen, die to denken geven . Schuift hij deze entoesiaste autodidakt niet to gemakkelijk terzijde ? Ik weet het we! : veel van zijn beweringen
taken kant noch wal, maar ongeschoolden zien sours interessante dingen die
buiten de betreden paden liggen .
Mocht Van Dijk aan de beweringen van De Prince geen geloof hechten,
Pentti Tilvis stelt hetzelfde vast : „ An mehreren Stellen gehen die mnl . and
die mhd . Version zusammen gegen die uns i berlieferten Fassungen des Chanson de Roland. . . '' ( in Kurt Wais, Der Arthurische Roman . Darmstadt 1970,
p . 172-173, vn . 13 ) ; iets verder suggereert hij zelfs neerlandismen bij Konrad . Gaarne had ik daarover eens de mening van Van Dijk gehoord . Het is
daarvoor trouwens nu nog niet to laat . Wellicht vindt men bij Konrad de verklaring voor „ inhoudelijke elementen die nergens anders voorkomen '' ( p .
15 7 ) of voor details die aan mondelinge tradities worden toegeschreven ( p .
289, vn . 250) .
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Voor de zo belangrijke fragmenten L steunt de auteur alleen op de datering
van De Vreese ( p . 37 ) . Kon een grondig onderzoek van de watermerken daarvan geen bevestiging of daarop geen korrektie brengen ? L kreeg zijn siglum
„ naar de vindplaats Loon " ( p . 37 en verg . p . 4 en 35 ) . Het vroegere graaf
schap heette Loon ; bedoelt men de gemeente, zoals bier, dan gebruike men
beter Borgloon . Van Dijk volgt bier ten onrechte de Bouwstoffen MNW/, art .
411, 3, 2° .

Verheugend vind ik bet verdiende respekt waarmee Van Mierlo bier words
behandeld . Van Dijk doer niet mee met dat verwerpelijk modeverschijnsel van
smalend over hem to spreken en hem voor nationalist uit to schelden wanneer
hij zich, na vijftig jaar van dieper onderzoek, blijkt vergist to hebben . Ik denk
nu aan G . Kessenis en J . Meijer in De letter doet de geest leven, p . 20 : „ We
kennen al de werkwijze van een Vlaams-nationalist en aarts-klerikaal als Van
Mierlo . " Ik denk ook aan J . D . Janssens die vindt dat hij de grenzen van de
wetenschappelijke welvoeglijkheid overschrijdt ( in HZM 35, 1981, p . 178) .
Dat Van Mierlo bij zijn samenvatting van Li conte del Graal detailfouten
maakt, bewijst mijns inziens juist dat hij wel degelijk Chretien heeft gelezen ;
was dat niet bet geval, dan had hij een ( vlekkeloos ) resume van elders overgenomen . Dat „ de middeleeuwse literatuur, i .c . de Mn! . Arturroman, niet
anders dan comparatistisch kan zijn " noemt Janssens een nieuw inzicht uit
1965 ; moet ik daaruit besluiten dat hij niet weet dat Jonckbloet voor bet
tweede deel van zijn Roman van Lancelot (1849 ) Franse handschriften in Parijs
is gaan bestuderen en dat zijn intense bemoeienissen o .a . resulteerden in tekstedities die nu nog diensten bewijzen ?
Van Dijk erkent Van Mierlo's verdiensten, was hem niet belet zijn voorganger fatsoenlijk terecht to wijzen waar bet moet .
De materiele afwerking is voorbeeldig . Wil ik bet bewijs leveren van mijn
aandachtige lektuur dan moet ik afdalen tot bet futiele . P . 271 vn . 67 : M . Ch .
Samaran ( M . is de beleefde Franse afkorting voor Monsieur ) . - Het woodd
,, kopiist " krijgt ten onrechte steevast een trema ( p . 15, 123, 130, 136 enz . ),
indien men tenminste de voorscbriften van de groene bij bel volgt . - Op p .
274 mist „ lecon " zijn cedille . - In den beginne ( p . 7, 9, 12 ) spelt hij
, , archetype " met een vreemd , , accent grave " of met een Griekse , , eta ",
maar verderop schakelt hij over naar ,, archetype " zonder aksent ( p . 10, 190,
200, 214, 219, 264 en 276) .
Tot slot maak ik nog een kleine exkursie . Op blz . 64 citeert Van Dijk uit de
prolong van Die alder excellenste Cronyke van Brabant ( Antwerpen, 1497 ) de
passage waarin de kompilator zijn bronnen noemt . Een daarvan luidt : „ user
declaracyen van Jacob van Merlant " . Het is een intrigerende titel : staan we
bier voor een onbekend werk van Maerlant ? Ik denk bet niet . Declaratie zoekt
men in bet MNW tevergeefs en de oudste plaats in bet WNT dateert uit 1644,
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terwijl bet werkwoord declareeren niet vroeger dan ± 1560 ( in Lauriers Ovidiusvertaling ) opduikt .
De oplossing van dit raadseltje ligt in Henne van Merchtenen zijn Cornicke
van Brabant (1414 ) ; in vets 685 e .v ., sprekend over de oorsprong van Aarschot, verwijst hij als volgt naar zijn bron
692

Als men scoen ende deer mach lesen
In de clerasie van Jacoppe

G . Gezelle, de uitgever van Henne, neemt clerasie niet op in zijn woordenlijst, maar F, van der Haeghen noemt bet in zijn Voorbericht ( p . 6-7 ) „ een tot
dusverre ongekend werk van Maerlant . " .
Naar mijn oordeel ligt een andere verklaring voor de hand : clerasie, met de
klemtoon op de eerste ( of laatste ? ) lettergreep, is ( zoals cleresie en clerezij, zie
WNT ) een verbastering van cleraie dat bier de aan Verdam zeer goed bekende
betekenis heeft van „ boeken, wetenschappelijke geschriften " . De excellenste
Cronyke heeft bet woord niet herkend en bet verbeterd tot „ declaracy " .
In casu words bier de Spieghel Historiael bedoeld, die Henne inderdaad ook
in vets 3995 in rijmpositie met name noemt . Maar hiermee is de kwestie niet
opgelost, want in vets 20 duikt clerasie op in de vorm clarasie in een kontekst
die een nieuw probleempje doer rijzen
Ghelyc dat Jacob van Merlant
Maecte, in een buexken, dat is vans
Ghedicht staen, scoen ende deer .
Welc boec es van cleinder spasien
Ende es geheten Jacop clarasien .
J . F . D . Blote dacht als mogelijke bron aan een Latijnse kroniek van een verkeerdelijk voor Maerlant gehouden Jacob ( zie zijn Das Aufkommen der Sage
von Brabon Silvius, dem brabantischen Schwanritter . Amsterdam, 1904, p .
34 ), maar zulke bewering hangs volkomen in de lucht . - A . Ampe is voorstander van „ een verklaring, een toelichting op bet werk van Maerlant " ( in
Tijdschrift voor Geschiedenis 60, 1977, p . 54 ) ; maar ook deze veronderstelling
words door niets gestaafd en zelfs tegengesproken door de boven gegeven verklaring van , , declaracy " .
Zijn er nog andere mogelijkheden ?
Naar een gedeelte van de Spieghel Historiael kan bier bezwaarlijk verwezen
worden, want de hoofdstukken over Brabant staan her en der verspreid . Boendale had zich daaraan reeds geergerd en zich voorgenomen om in zijn Brab .
Yeesten alles systematischer to ordenen .
Heeft Henne misschien bet niet zo uitvoerige eerste boek van de Brabantsche
Yeesten op bet oog ? In de 1701 verzen words echter met geen woord gerept
over de oorsprong van Aarschot . Om dezelfde reden komt ook de korte rijmkroniek van Brabant ( ed . Blommaert, Oudvlaemsche Gedichten I, 84 e .v . ),
358 verzen in 1322 geschreven door een Antwerpenaar, niet in aanmerking .
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Of moeten we bet over een andere boeg gooien en verstaan we ,, spacie " verkeerd ? Het kan ook „ marge
betekenen en met enige moeite zou men
, , buexken . . . van cleinder spacien " kunnen interpreteren als
met wemig
marge, volgepropt, kompakt " maar dat blijft botsen met bet tot tweemaal toe
herhaalde verkleinwoord ,, boeksken " . Tenslotte staat ,, spacie ", hoewel zeer
zeldzaam, voor „ genoegen, vermaak " ; onze kontekst zou dan de Spieghel
Historiael „ dot, taai, vervelend, ongenietbaar ( in casu dan wellicht : weinig
gegevens over Brabant opleverend ) noemen, maar dit strijdt dan weer met de
algemene bewondering die Maerlant nog in de 15 de eeuw wekte .
Verder weer ik bet niet . Alleen een grondiger onderzoek dat Henne woord
voor woord met zijn bronnen konfronteert kan bier een antwoord geven .
R . LIEVENS

Der vrouwen natuere ende complexie [ . . . ] Een volksboek, naar de
Utrechtse druk van Jan Berntsz . van omstreeks 1538, met toelating van
de British Library bezorgd en irigeleid door Prof . Dr . w . L . BRAEK:MAN,
Ufsal, Brussel . Sins-Niklaas, Uitgeverij Danthe, 1980 . ( Zeldzame Volksboeken uit de Nederlanden 1 . ) Prijs : bfrs . 1 .350 .-Dit is deel 1 van was in de prospectus beet : „ bet grootste wetenschappelijk
gefundeerde volksboekproject dat in de Nederlanden ooit op bet getouw wend
genet " .
Noblesse oblige . Over de uitvoering althans valt niet to klagen : luxueuze
band, schitterend zwaar Arches-papier, zeer verzorgd facsimile-werk . ( De prijs
liegt er dan ook niet om . )
Inboudelijk valt er belaas op bet „ wetenschappelijk gefundeerde " wel een
en ander aan to merken .
Op de ongelukkige keuze van de basis-tekst, die noch de oudste, noch volledig is, wil ik bier niet opnieuw ingaan . Daar wend reeds uitdrukkelijk en uitvoerig op gewezen door P . C . A . VRIESEMA, in Dokumentaal 9 (1980 ) 128-132 .
Over wat er in een Inleiding bij zo'n snort uitgave allemaal wel en niet
hoort, kan lang getwist worden . Tenzij er werkelijk wetenscbappelijke pretenties aanwezig zijn . Die werden in dit geval zelfs expliciet aangekondigd . Daarom betreuren wij op die Inleiding toch wel was kritiek to bebben .
Een eerste vaststelling is dat die nogal aan de scbrale kant ligt . We missen
daar by . heel erg een plaatsing van deze tekst in z'n context, in bet beeld van
de tijd . Er words ons weliswaar, in een handomdraai, verteld dat bet een aantrekkelijk boekje is, dat bet bijzonder gretig gelezen wend en dat de inhoud
merkwaardig is ( p . 5 ), maar geen enkel punt daarvan woodt gestaafd, laat
staan uitgediept . De lezer blijft met vele vragen zitten . . . Ook de bespreking
van de bron ( Michael Scorns' Liber physionomae ) words zeer schematiscb, met
, , twee lukraak [ ? ] gekozen passages " ( p . 10 ) afgehandeld . Graag ook hadden
we was meet geboord over de , , interessante inlassingen " in de Nederlandse
vertaling ( p . 11) .
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Bij zulke zeldzame boeken is bet gebruikelijk niet alleen de bewaarplaats,
maar ook de signatuur to geven . Daar die ontbreken, laten we ze bier volgen
bet gefacsimileerde boek is London, BM, 8415 d . 10 ; bet exemplaar van ca .
1535 is : Oxford, Bodleian Library, 8 ° Z 435 BS ; dat van 1532 is : Amsterdam,
UB, Ned .Inc . 81 . Aan de door VRIESEMA reeds met vier bijkomende edifies verrijkte lijst moet nog toegevoegd worden
- editie Antwerpen, Jan van Ghelen, ca . 1540-1550 (ex . Antwerpen, SB, D
112782 ) ( ik vermoed dat VRIESEMA deze editie bedoelde i .p .v . die van J . Roelants,
waarvan ik geen spoor heb kunnen vinden in de Antwerpee Stadsbibliotheek) ;
- editie Antwerpen, Jan Roelants, 1563 ( ex . Amsterdam, UB, 650 F 41) ( en
niet, zoals bij VRIESEMA : Jan van Ghelen) ;
- een tweede ( onvolledig ) exemplaar van deze laatste editie bevindt zich in
Bethesda, Nat . Libr . Med ., 132 .648 .
Op p . 7 worden in een beknopt overzicht enkele gynekologische traktaten uit
de Middeleeuwen opgesomd . De Trotula maior en de Trotula minor zijn echter
met, zoals daar beweerd words, „twee verschillende versies'' van bet Trotulatraktaat, maar twee verschillende teksten : de „ maior '' handelt over vrouwengeneeskunde en obstetric, en de „ minor '' over kosmetika . Voorts geeft bet
Middelnederlandse pseudo-Trotula-traktaat uit Brugge ( SB, 593 ) niet
„ dezelfde tekst '' als hs . Kopenhagen, KB, GKS 1657 (p . 7 ), maar een zeer
gereduceerde versie daarvan .
Ook vraag ik mij of welke gemiddelde lezer deze tekst kan doornemen zonder een minimum aan woordverklaring ( by . in een beknopt glossarium ) ? Het
Middelnederlands Woordenboek is, om bet zacht uit to drukken, niet scheutig
met termen op dit gebied . En hoe doer zo'n lezer bet zonder een, zelfs bondige inleiding over bet onderwerp zelf ? I .p .v . een korte samenvatting van de
inhoud ( pp . 14-18, veruit bet langste stuk van de Inleiding ), zou bet misschien van meet nut geweest zijn de lezer enigszins in to wijden in de begrippen ,, natuer'' en ,, complexie ' . . . Het is trouwens evident dat de tekst zich
met tot vrouwen maar tot manners richt . Dat maakt om to beginners de titel
zelf al duidelijk, maar ook de inhoud wijst daarop . En daardoor komt dit
werkje in een bizonder licht to staan dat in de Inleiding niet schijnt . . .
Ik vind bet heel jammer dat dit zo loffelijke initiatief, met een zo gelukkige
tekst-keuze voor bet eerste nummer, een vrij stuntelig begin maakt . Ik hoop
van harte dat de volgende delen een grondige inleiding meekrijgen, dat bet to
facsimileren exemplaar met zorg en inzicht gekozen words, en dat de reeks dan
werkelijk „wetenschappelijk gefundeerd'' words .
R . JANSEN-SIEBEN

Vondels Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam . Uitgegeven en van commentaar voorzien door Saskia Albrecht e .a . Muiderberg 1982 . 198 pag .
Prijs f24,50 . ISBN 90 6283 584 8 . Literatuur en maatschappij in de

z eventiende eeuw ; nr . 1 .
De serie die met dit deel geopend words, richt zich tot een ruim publiek van
geinteresseerden in de politieke en culturele geschiedenis van Nederland, en is
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dus niet slechts bedoeld voor studenten Nederlands . Het zijn toch vooral deze
laatsten die als eerste, en vaak enige doelgroep van heredities van literatuur uit
het verleden beschouwd worden . In de serie zullen - aldus de op het laatste
ongepagineerde blad afgedrukte presentatie - teksten uit de periode van ca .
1580-1680 uitgegeven worden . Waarom deze jaartallen als begrenzingen zijn
genomen, words niet verantwoord . Mogelijk staat hier op de achtergrond Te
Winkel - auteur van Maerlants werken beschouwd als spiegel der dertiende
eeuw (1870 ) - die in zijn Ontwikkelingsgang in de delen III en IV ( 2 1923 en
2 1924 ) „ De bloei der letteren'' tussen deze jaren situeert . De redaktie der
reeks meent dat „ de zeventiende-eeuwse opvatting ( is ) dat literatuur in de
eerste plaats tot tack heeft mensen tot juist maatschappelijk handelen aan to
zetten '' . Derhalve dient het commentaar bij een opnieuw geediteerde tekst de
maatschappelijke achtergrond to schetsen „ van waaruit de tekst begrijpelijk
wordt'' . Consequent is deze redenering we!, maar menigeen zal haar geldig
achten voor slechts een deel van de literaire produktie uit de zeventiende eeuw
( en andere ) . Lezers van dit tijdschrift zullen ook voor werken in de aangekondigde en aldus gestarte reeks belangstelling hebben . Komen zij uit de grote
schare der niet in de 17e-eeuwse letteren gespecialiseerden, dan krijgen ze in
dit boek veel, en to weinig aangeboden . Veel : Vondels tekst words er immers
in het verhelderende licht geplaatst van de retorische analyse van Mw . Spies, de
specialisten al uit Visies op Vondel na .300 jaar (1979 ) bekend . Dat gebeurt
o . a . door de presentatie van de tekst in de functionele onderdelen die daar aan
het licht zijn gebracht . Zo krijgt men zicht op de gang van het betoog dat Vondel houdt voor zijn stad en het stadsbestuur, dat een prestige-object als het
nieuwe stadhuis tot meerdere glorie van Amsterdam lies bouwen . Te weinig
Vondels gedicht staat er we!, maar verbrokkeld, in to lezen, met een slechts
uiterst karige woordverklaring . De editeurs verantwoorden dit laatste door to
wijzen op de commentaar . Maar ( al to ) velen zullen de tekst van Vondel ( al
gauw ) laten voor was hij is, en zich alleen in de commentaar verdiepen . Dan
komen ze een hoop to weten aan historische details, staatsfilosofische begrippen
en wat dies meet zij . Maar men leest Vondel niet meet, komt niet toe aan zijn
gedicht . Eerstens, omdat men het echt niet leest . Tweedens omdat men het,
we! ( weer ) lezend, slechts als een betoog ziet : de specifieke eigenschappen die
destijds en later tot de kwalificatie van de Inwydinge als literatuur hebben
gevoerd, komen in dit boek nergens aan bod . Dat willen de auteurs ook niet in
de eerste plaats (pag . 11 ) . Hun doelstelling is vooral to laten zien „was zo'n
17e-eeuws gedicht to vertellen heeft over de tijd waarin het wend geschreven "
( pag . 11 ) . Ze willen zo dus sevens een demonstratie geven van het spiegelkarakter van de literatuur uit de zeventiende eeuw . Immers, niet dat, maar wat
er verteld words, is object van de demonstratie . Ik geloof niet dat die demonstratie gelukt . Een en ander hangs samen met was de schrijvers bedoelen met
het door mij gecursiveerde zo'n in het geciteerde van pag . 11 . Moet het aangevuld worden met , , als Inwydinge is '' ? Welnu, Inwydinge is een gedicht dat
een lovende visie op de , , tij d '' verwoordt . Gegeven de aard van dit, en zulk
56

een gedicht, kan men bet een spiegel noemen, maar dan wel van een „ vervormende " snort . Uiteraard zal in dit geval juist Inwydinge „ bij uitstek
geschikt " zijn voor de demonstratie . Maar was dan to doers met de in dit verband gebruikte beeldspraak van : de tekst als een op scherp gestelde verrekijker
die „ een juist [ bedoeld : objectief ? ] beeld van tekst [?] en tijd " ( pag . 11)
zou leveren : alsof bet beeld op bet netvlies niet ook afhankelijk is van de predisposities van bet laatste . Zou ,, zo'n 17e-eeuwse tekst " echter betekenen
een willekeurige tekst uit de zeventiende eeuw ( zoals de bier gepresenteerde ),
dan geloof ik met dat de Inwydinge exemplarisch kan zijn : juist vanwege de
aard ervan . Ik blijf ervan overtuigd dat heel was literatuur in welke eeuw dan
ook niet vooral maatschappelijk opinierend en activerend is .
Wie door bet boek tot nadere studie van Vondels tekst en zijn maatschappelijke context verleid words, vindt achterin hulp in een literatuuropgave per
hoofdstuk . In die bij hfdst . 1 valt op dat de editeurs in Worp's editie van Huygens' gedichten diens gelukwens aan de „ Doorluchtige Stichteren van
's Werelds Achtste wonder ' niet gevonden hebben . Dat is een gevolg van bun
verkeerde veronderstelling omtrent de ontstaanstijd ervan die blijkt op pag . 28 .
Daterend uit begin 1657 kan bet gedicht niet op 29 ju!i 1655 onder de feestmaaltijd voorgelezen zijn, en wel in Worp, 6, pag . 108 gevonden worden . Bij
hfdst . 4 words m .b .t . bet Phoenix-motief we! Timmer's Symboliek enz . (1947 )
genoemd, maar niet H . H . Verstegen's Het Phoenix-motief Bijdrage tot de
studie van de bumanistiscbe visie op de vorst (1950 ), evenmin van direct
belang, maar relevanter lectuur dan de paar aangewezen paragraafjes uit bet
vermelde compendium, voor wie politiek en cultureel gemteresseerd in bet verleden is .
De commentaar is boeiende lectuur . Slechts nu en dan kijkt men even, licht
geirriteerd op bij formuleringen als : ,, bet loodje leggen " voor bet sterven van
46 .000 ( ! ) Amsterdammers in de pestgolf van 1630 (pag . 40 ), „ in een mum
van tijd " in bet relaas m .b .t . een watersnoodramp ( pag . 70 ), „ bet staatse
geloof " als karakteristiek van Vondel's geloof voor 1640 ( pag . 86 ), „ godgewild " (pag . 91) .
Enkele malen heb ik vergissingen opgemerkt, wel op ondergeschikte punten,
maar toch . . . Het geocentriscb wereldbeeld is wel genoemd naar, maar niet
afkomstig van Ptolemaeus . De expositie ervan vertoont contaminatieverschijnselen : van de Onbewogen Beweger met de Eerste Bewogene ! Beweeglijke ( Primum Mobile ) ; van (Neo-)Platonische verklaringen van de beweging van laatstgenoemde sfeer met Ptolemaeus' matbematische „ bescbrijving " ( pag . 31) ; en
van de aarde in de letterlijk en figuurlijk meest inferieure plaats van bet heelal
( zo toch middelpunt van de kosmiscbe bewegingen ) met bet Goddelijk principe als bet ,, middelpunt " van de planetendans : dit in de uitdrukking ,, de
aarde, bet barmonische middelpunt van bet heelal " op pag . 68 . In vs . 25 van
Inwydinge is en blijft de Leeuw bet sterrebeeld ( met de zon erin ) ( pag . 32) .
Niet de stad Venetie, maar baar bezittingen ( maritieme steunpunten in de
Middellandse Zee ) lagers op strategiscb belangrijke punten ( pag . 40 ) . Het
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spreekwoord , , van '' Cats vindt men niet op B 1 recto van de Spiegel enz . maar
op b (1 recto ) = pag . 9 van het afzonderlijk gepagineerde bijvoegsel na het
derde emblematische stuk in dat boek ( pag . 78 ) . Niet van oudsher werd bet
yolk om zes uur 's avonds naar de kerk geroepen met orgelmuziek, zoals gesuggereerd lijkt in een ook chronologisch was doezelige passage op pag . 88 . Het
Van Mandercitaat op pag . 114 staat in Grondt I,106, niet in II . Vlak voor bet
eerste citaat op pag . 128 leze men vs . 1003 i .p .v . 999 . Het grafschrift van
Hoofs kan men niet met ons woodd geestig karakteriseren ( pag . 130 ) . De
nieuwe schouwburg was op 3 januari 1638 ingewijd, niet een jaar eerder ( pag .
130 ) . De beelden van de galerijen zijn voorstellingen van goden, niet ook van
de planeten van bet to nmalige kosmiscbe stelsel : in bet ptolemeische words
niet de aarde ( Cybele ) ( en in bet veldwinnende na-ptolemeische worden niet
zon en maan ) tot de planeten gerekend ( pag . 165) .
Het boek, kortom, is boeiend, fraai verzorgd met haarscherpe, functionele
illustraties . Geslaagd in zijn beperkte doelstelling, confrontatie van bet
gevoerde betoog in Inwydinge met bet door de editeurs via contemporaine
bronnen opgeroepen beeld van de werkelijkheid, de „ tijd'', komt bet mij niet
overtuigend voor als demonstratie van was de zeventiende-eeuwer als eerste en
voornaamste tack van literatuur zou gezien hebben .
September 1982

P . E . L . VERKUYL

J . A . VAN DORSTEN, Op het kritieke moment . Zes essays over nederlandse

poezie van de 17de eeuw . Wolters-Noordhoff, Groningen 1981 ( De
Nieuwe Taalgids Cahiers 8) .
„ Het kan geen kwaad zich van tijd tot tijd of to vragen waarom men doet was
men doer . Dat gelds ook voor iemand die zich met literatuur bezighoudt
zeker wanneer dat de `oudere' letterkunde is, en hij er aandacht voor vraagt bij
anderen . Van hem zal men willen horen waarom dit of dat zo nodig gelezen
moet worden . Men verlangt immers dat de tekst, zeker als bet geen `moderne'
is, voor de nieuwe lezer `relevant' kan zijn . Dit verlangen is uitermate
redelijk'' ( 7 ) . Zo begins bet boekje waarin de Nederlandse anglist ( o .m .
Donne-kenner ) J . A, van Dorsten „ de tekst en zichzelf zinvolle vragen probeert to stellen'' en wel door toepassing van close-reading .
Wat de teksten betreft, worden vragen gesteld aan Vondels „ Vertroosting
aan Vossius '' ( Van Dorsten moderniseert de spelling principieel ) in essay I,
Hoofts berijming van de psalmen 113 en 23, de laatste naast die van Vondel
( II ), Hoofts tijd-sonnetten, „ Schoon Prinsenoog'', bet sonnet aan Anna Roemer Visscher en dat „ Aan een nieuwgeboren jongen'' ( III ), Huygens' sonnetten , , Op de dood van Sterre '' en , , Pasen '' , en een paar passages uit Dagwerk
( IV ), een fragment uit Cats' Trouwring, een sonnet van Simon van Beaumont,
een lied en een sonnet van Joan van Heemskerk ( V ), een paar stukken van
Jeremias de Decker, twee sonnetten van Heiman Dullaert en een paar stukken,
w .o . drie bekende sonnetten, van Jacobus Revius ( VI ) . Geen onaardige wandeling door de 17de-eeuwse ( in hoofdzaak ) lyriek dus .
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Van de tuil geplukte bloemen blijft na de wandeling helaas niet veel meer
over . Vondel komt er bet gunstigst uit : bij hem is er telkens, bij al bet traditionele in ideeen, vormen en uitgangspunten, „ een bijzondere contextuele
relatie waaruit iets nieuws ontstaat'' (14 ) . Hoofts psalmberijmingen blijven
steken , , in behendige versificatie en vlotte woordkeus '' ( 2 3 ) . Ook zijn andere
gedichten, hoezeer de traditie ze ook prijst, lijden aan „ gebrek aan expressieve
kracht in een samenhangende context '' ( 41) . , , Op de dood van Sterre '' vindt
genade, , , Pasen '' zelfs enthousiasme, Dagwerk minder : , , een hoogst onbevredigend geheel'' ( 54 ) . Cats en Beaumont worden de grond ingeboord : ze zijn
gees dichters . Joan van Heemskerk rijst daarentegen met „ Ach ! kusje suikerzoet'' naar bet Gemiddeld Europees Peil ( 68 ) . De Decker reageert „ primair
en krachtig op een beperkte serie indrukken ; maar hij was niet in staat een
complexere samenhang in beeld en ritme vast to houden - of misschien zelfs
to doorzien'' ( 76 ) . De poezie van Dullaert „ schiet, ondanks alle dramatiek,
tekort in directe expressiviteit'' ( 81 ) . Revius tenslotte, zij bet niet direct als
lyricus, blijkt „ een ontdekking . Als Vondel er niet was zou Revius de veelzijdigste en opvallendste van onze 17de-eeuwse religieuze dichters zijn'' ( 90 ) . En
Van Dorsten besluit : „ onze zeventiende-eeuwers worden nauwelijks meer
gelezen . Zijn ze bet niet waard, of zijn de deskundigen in gebreke gebleven ?
Als wij die vraag op bet kritiscbe moment niet willen beantwoorden, dan is bet
straks zeker to laat'' ( 93) .
Het initiatief komt inderdaad op zijn tijd en met de probleemstelling ben ik
bet helemaal eens . Met de lectuur slechts gedeeltelijk . De keuze van de stukken
zelf bepaalt al veel van bet oordeel . Zeer gewettigd vind ik de appreciatie van
Vondel en Revius . Van Dorstens leesmethode haalt de authentieke religiositeit
feilloos naar votes, en als hij die voor onze tijd relevant verklaart, val ik hem
van barte bij . Op zijn reserves t .a .v . weinig poetische verzenschrijvers als Cats
en Beaumont, of een tweederangsdicbter als De Decker heb ik evenmin veel of
to dingen . En dat Hooft nu niet direct onze grootste psalmberijmer is, klopt
ook . Ten aanzien van diens sonnetten echter reageert, met permissie, Van
Dorsten zoals hij bet zelf voor De Decker beschrijft ( zie citaat boven ) . Hoe
voor deze gedichten close-reading toegepast moet worden, heeft Kees Fens in
de Volkskrant van 14
meesterlijk gedemonstreerd . 1k kan Van Dorsten
alleen maar daarheen verwijzen . Dat snort lectuur zal ook voor hem dan
„ Schoon Prinsenoog'' naar verdienste does fonkelen . Blijkbaar kan iemand
wel een orgaan hebben voor de beilige ernst en bet moeten-spreken van Vondel, maar niet voor de distaste enigmatiek van Hooft . Toch is de laatste ecbte,
en vaak prachtige poezie - men moet haar ( en zichzelf) alleen de juiste vragen stellen .
1k meen dat zelfs Dullaert meer verdient dan hij in dit boekje krijgt . De
antitheses en paradoxes van de Rotterdamse dichter zijn meer dan vernuftige
constructies van stijlfiguren of gegoochel met logica .
Dullaert is er klaarblijkelijk door geobsedeerd. Hij beefs de pietistische ontdekking gedaan van die gaps andere God die men toch in zichzelf kan vinden,
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van de omwentelende genade, van de bekering als radicale ommekeer . De
wereidse waarden verkeren in hun tegendeel, was ook een afgronddiep kenprobleem schept . Die visie zoekt nu naar uitbeelding in een rationalistisch wordende tijd, bij een in velerlei opzicht cerebrate figuur als Dullaert . Vandaar
inderdaad hetgeen Van Dorsten signaleert, als bestendig gevaar . Maar de worsteling van deze geest in de afgrond van tegenstrijdigheden en bun opheffing is
authentiek . Het gewilde, geforceerde is niet bet eindpunt . Daarachter licht een
clair-obscur op in haast pijnlijke absoluutheid . Verlichting en pietisme betwisten elkaar deze ziel die mystieke inzichten als openbaringen aan bet licht van
de tij d wit brengen . Het slot van , , De bekeerde moorder '' of , , Christus stervende'' is inderdaad opzettelijk . Toch is mijn eigen leeservaring telkens weer
die van een schok die ik poetisch interpreteer . Voor bet slot van „ Christus bespot'' aarzel ik nog minder : ik onderga een zuiver poetische ontroering . De
paradox roept in ondertonen zoveel op, ook de genade, de vereenzelviging met
Christus, bet eeuwige leven . Mijn lectuur onthult mij bet openwerpen van een
ruimte die niet vermoed was, toch wet een suggestie van mysterie . Dullaerts
spel met paradoxes is niet alleen stilistisch en compositorisch af, bet betekent
in onze letterkunde een onvervangbaar moment, iets uit ons patrimonium zoals
er gees tweede is . Ik moet wet proberen „ archilecteur'' to spelen en ook in
Dullaerts situatie onder to duiken om dat moment to vatten, bet signaal van
dat slotvers op to vangen, bet adembenemende schouwspel to volgen van een
Rembrandtesk clair-obscur dat tot leven probeert to komen via een academisch
penseel . Een Rembrandt words zoiets niet, akkoord . Wel, in poeticis, een Heiman Dullaert . Die mi . ook op bet Europese peil, al steekt bij niet uit, niet
misstaat .
LIEVEN RENS

A . Roland Hod rt, Brieven aan Marius Brinkgreve, 1908-1914, met inleiding
en aantekeningen bezorgd door Margaretha H . Schenkeveld, in : Prive
Domein, nr . 58, Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1981, 238
biz ., prijs B .F . 515 .
In de Inleiding tot de uitgave van de Brieven aan Marius Brinkgreve,
1908-1914, gericbt tot Adriaan Roland Hoist (1888-1976 ), - Marius Roelof
Johan Brinkgreve wend geboren in 1888, en overleed in 1967 ; van zijn aandeel
in deze briefwisseling „is vrijwel niets over'', aldus de uitgeefster, - vestigt
Margaretha H . Schenkeveld er terecht de aandacbt op dat deze 90 brieven, 32
briefkaarten, 2 ansichten en 2 telegrammen door Roland Hoist in zijn
, , Oxfordse jaren '' werden gescbreven, bij uitbreiding zijn , , Engelse tij d '' , to
Lynmoutb, N . Devon .
Die vrijwel terug to vinden in Verzen (1911), zijn eerste bundel, De Belijdenis van de Stilte (1913 ), en zijn latere Keltische sages in proza . Hoewel blijkt
dat hij zich van zijn debuut Verzen in zijn ontwikkeling beefs gedistantieerd,
al dan niet meteen van zijn laten we maar zeggen moeilijke ( literaire ) vriend60

schap met Brinkgreve, toch blijkt uit deze correspondentie, - al komt die ook
van een kant, - dat hierin de wortels zijn to ontdekken van was Roland Hoist
als geestelijke persoonlijkheid, als begrip in zijn tijd, geworden is . En voor ons
nog altijd is . Dit met haar uitgave to hebben kunnen aantonen, lijkt me de
belangrijkste bijdrage to zijn, die de uitgeefster de Nederlandse literatuurgeschiedenis nd Tachtig, en wel van Herman Gorter uit, bezorgd heeft . Het gaat
om de „Ruimte-idee'', met zijn correlates bet Licht, de Zon, bet Apollinisme
om aan bet wereldgebonden Prometbeisme to ontkomen, die veelal de Nederlandse poezie van de generatie 1910 heeft beheerst . Het wereldgebeuren in de
tijd van de Eerste Wereldoorlog zou dit echter andere wendingen geven, o .m .
opnieuw van Herman Gorter uit, niet bet minst bij Henriette Roland Hoist,
taste van Adriaan Roland Hoist, ook bij hem, een wending naar een vorm van
idealistische sociale, socialistische literatuur . Dit tekende zich of in zijn zgn .
„ Russische periode '' toes hij, in Lausanne, omgang had met Marie Baranoff,
een Russiscb meisje, en, ter lees gekregen van zijn taste, Das Kapital van Karl
Marx las . Er kwam echter, was hem betreft, aan deze socialistische vlaag spoedig een einde . Voor de socialistische „ daad'' altbans was hij niet geboren ; ten
hoogste voor de socialistische idealistische „ Broom " .
Genoemd begrip Adriaan Roland Hoist beefs de uitgeefster in de Brie onderdelen van bet boofdstuk De jonge dichter, 1 . Over zijn poezie, 2 . Over zijn
lectuur, 3 . Uitspraken over bet dichterschap, biz . 23 en vlg ., met bet nodige
intuitieve en tekstkritiscbe inzicbt syntbetisch weten to benaderen . Althans was
de betrokken jeugdperiode van de dichter betreft .
Misscbien is hier, steunend op de teksten zelf, nog wel een en ander toe to
voegen .
Het felt nl . Bat de schrijver toes al,
om niet to zeggen altijd,
bewust
was van een „innerlijke tweestrijd'', hij durft zeggen „veelstrijd'' in hem .
Dit heeft hem tot bet „lijden'' gevoerd, een lijden Bat in zijn verzen zeker
niet tot een „ kunstmatig-poetische schepping'' is geworden . Heeft hij de
levensechtheid hiervan, - de levensechtheid van de romanticus, dus,
hoofdzakelijk to danken gehad aan de ontdekking op de Oxfordse Union, na
„ Bat eigenaardige `Prae-Raphaelism' '' van Dante G . Rossetti en W . Morris,
„ bet zien van de ontroeringen, en door bet zien ze to voelen '' , van Paradise
Lost van John Milton, „bet enorme'' ? Hoe ook : „'t was mij alsof ik mijn
eigen woorden las, geschreven heel lang geleden, in tijden nu vergeten'' . Wie
zal bet met zekerheid kunnen zeggen ?
In alle geval, er blijkt hieruit Bat bet romantisme van deze romanticus langs
de herschepping, de omschepping, bet proefvuur van bet beeld, de artistieke
verbeelding is gegaan, en de levensechtheid als zodanig hierdoor is hersmeed
tot kunstwerk, en dus gees levenswerk is gebleven . Is bet Bit Bat hem zo weigerachtig stems tegenover bet decadente van bet , , fin de siecle '' , en hij zich
o .m . voelt to behoren tot bet „commencement de siecle'' ? Immers, wij,
Brinkgreve en zijn generatiegenoten, - wij „ zijn door de gebieden van `blague' , pathos, non-pathos, etc . , etc . , etc . , been, en kunnen bier elkaar niet
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meet mee verlakken . Ik heb hekel aan pathos, maar nog meet aan die grootse
pathos : de non-pathos ' . Daarom wellicht dit soon esthetische naijver bij hem,
als hij zijn vriend bekent : „Jij bent eigenlijk meet constant ruim en licht dan
ik, maar juist omdat in mij altijd die strijd is tusschen dat ruime en het decadente ( waar ik enorm mee to strijden heb ) is in die enkele ogenblikken van
absolute opheffing mijn ruimte-conceptie zoo overweldigend en zoo `ziende'
( want ik zie sours werkelijk ), dat . . , helaas de terugvallen ook weer to dieper
zijn " . De latere Holsttiaanse esthetiek is hier al in een notedop aanwezig
langs genoemd zien als het ware uitbreken uit „ het uitbloeden van de wonden
gegeven door deze tijden " . Derhalve een esthetiek, die tegelijk de schoonheid
beoogt, en een geestelijke therapie is . Jets later noemt hij het dubbelkarakter
hiervan : „ de bevende weerschijn van een stet in 'n modderpoel ", „ licht en
dus strijd " : „ Want wij moeten terug naar het `militairisme van den geest' " .
Speculatief komt dit erop neer de allerhoogste kunst to zien als niet „ alleen
het Schoone ", maar het „ Al-evenwichtige
Immers, er zijn drie evenwichtsmogelijkheden : 1 . het gewoon wereldlijke, waarin het Hoge en het Schone
niet werken ; 2 . het wijsgerige, waarin het Hoge, met sours het Schone in zich,
werkt ; 3 . het artistieke, waarin zij samen werken, zonder voorkeur . Het is was
hij, als „ poete du soleil " ( Georges Bernard, zijn Parijse vriend in Oxford, het
„ zalige " Oxford ), net als Herman Gorter die hij de grootste acht onder de
moderne Hollandse dichters, zal blijven trachten to bereiken . Een wijsgerigschone kunst dus, waarin beide ingredienten evenwichtig samenwerken ; dit is
nog heel iets anders dan de klassieke of classicistische kunst, die al to zeer aan
de vorm offers, , , schoonheid van woorden alleen " betekent, en het , , j e ne sais
quoi " mist, dat de waarachtige kunstenaar kenmerkt, de ,, put-sang artiste " .
Het betekent meteen dat de invloed die de moderne tijd op zijn innerlijk leven
en kunstenaarschap gehad heeft groot is, en, - hoops hij ten minste, - „ ook
groot ( zal ) nawerken
Niet voor niets was hij in Oxford danig bezig met
, , Political Economy ", de theorie van het Marxisme, gezwegen de theorieen
van Henriette Roland Hoist, zijn tante : „ Kerel, was een reuzenvrouw ! " . Wat
niet belet dat hij duidelijk inziet dat de drang van socialisten our een aparte
„socialistische poezie " to scheppen wel degelijk een van hun „ burgerlijke "
eigenschappen is : „ Het is een onnoodige dikbuikigheid die zichzelf gezond
vindt ! " . Daarom liever zijn „ grenzenlooze bewondering en veneering " voor
de mens en de dichter Goethe, in wie hij boven genoemde derde evenwichtsmogelijkheid zal hebben ontdekt ; daarom, als modern kunstenaar, zijn bewondering voor de Grieken .
Het komt in Roland Hoists jeugdtijd, - en vender in zijn ontwikkeling,
steeds op hetzelfde neer : de overgang, de brug niet op to blazen tussen leven
en kunst, het „ voelen van het leven en het ( althans `levend' ) voelen voor
kunst
,, hoe vet hun polen ook van elkaar zijn " . In de uitvoerige brief van
6 .11 .1910 uit Oxford komt hij er rond voor uit : „ Laten wij trachten duidelijk
to zijn : Jk heb de wetenschap niet veroordeeld, noch de wijsheid - maar wel
de mensch, die min of meet gewapend met beide meent dat .zijn oordeel over
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kunst en dat wel vooral over moderne kunst eenige belangrijkheid heeft . Daar
is meer voor nodig . . . '' . En hiermee bedoelt hij : intuitief inzicht en doorzicht,
dat hij bij Brinkgreve mist, en dat gericht moet zijn op die eenheid van voelen
en denken die bij hem voortaan tot een kracht en een geloof is geworden, „ de
kracht van een geloof '' . Er is echter nog iets meer : de grote troost n! . , dat
„ behalve het geheele Leven er nog een ding absoluut is - : de tot volheid
geleefde betrekkelijkheid : een volgroeide bloem, een volgroeid gedicht - : de
eeuwigheid in een oogenblik'' . Hierin ziet hij geen levensopvatting, maar een
levensovergave, die het gedicht heeft to vatten : „ De kwestie is nu maar de
kroon vrij van roest to houden " .
Zoals hieruit blijkt, deze uitgave van de brieven van Adriaan Roland Hoist
aan Marius Brinkgreve, in de Bijlagen gevolgd door een zeldzame brief van de
bestemmeling, een lijst van Particuliere personen, een lijst van Publieke personen, Gegevens over de poezie waarvan in de brieven sprake is, en een lijst van
Illustraties, zal in de toekomst onmisbaar materiaal leveren niet enkel tot een
beset begrip van het jeugdwerk van de dichter en prozaist, maar ook de ontwikkeling van zijn rijper werk op meer gevorderde leeftijd . Niet enkel voor het
wezen van eigen dichterschap en esthetiek, maar ook de scheppende geest van
zijn eigen tijd in het Europa van de 20ste eeuw, verdeeld tussen was Jules
Romains in Le 7 Octobre, 27ste deel van zijn romanreeks Les Hommes de
Bonne volonte (1932-1947), hoofdstuk Presentation de l'Europe en 1933,
genoemd heeft , , l' esprit apollinien '' van , , le choeur des Muses '' en , , !'esprit
prometheen '' als gevolg van , , un abaissement du regard des Muses '' , is deze
sobere, wetenschappelijk bescheiden tekstbezorging van Margaretha H . Schenkeeld een voortaan onmisbare bijdrage .
Vooral daar nu toch gebleken is dat de studie van de generatie 1910, rinds
ettelijke tijd, in het brandpunt van de wetenschappelijke belangstelling is
komen to staan .
Rijksuniversiteit Luik

M . RUTTEN

Werk 8r Criterium . Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices . Nieuwkoop, B . de Graaf, 1981, 264
biz . - Literaire Tijdschriften in Nederland, 4

S . S . HOOGERHUIS,

In december 1981 verscheen als nr . 4 in de reeks Literaire Tijdschriften in
Nederland ( LTN ) het deel gewijd aan Werk en Criterium .
Dat dit Ode deel zo lang na het 3de over De Vrije Bladen (1975 ) en het lste
en 2de over Critisch Bulletin (1975 ) bet licht zag, is niet to wijten aan gebrek
aan kopij maar aan financiele moeilijkheden met bijhorende verwikkelingen van
de initiele uitgever Thespa . B . de Graaf, die thans de reeks publiceert, is erin
geslaagd een aflevering op de marks to brengen die qua uitzicht zo goed als identiek is met de vorige . Op bet losse, gele advertentieblaadj e luidt bet : , , De
tijdschriften Werk en Criterium zijn qua karakter aan elkaar verwant, en daarom
in een deel opgenomen '' . Op p . 12 van de Inleiding words bet leven van beide
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tijdschriften Werk en Criterium zijn qua karakter aan elkaar verwant, en daarom
in een deel opgenomen " . Op p . 12 van de Inleiding words het levers van beide
tijdschriften bondig geschetst : „ Na de eerste jaargang [ in december 1939 ] werd
Werk opgeheven . . . . in maart 1940 verscheen het eerste nummer van Criterium
onder redactie van Cola Debrot, Han Hoekstra en de voormalige Werk-redacteur
Ed . Hoornik . . . In 1942, bij de oprichting van de Kultuurkamer, verdween het
tijdschrift, om in oktober 1945 toch weer op to duiken " . In de bibliografische
beschrijving van Werk ( p . 23 ) had men de naam van Ed . Hoornik wel opnieuw
kunnen vernoemen en in die van Criterium ( p . 29 ) had men in de opmerking
„ Na het april-mei-nr . van 1942 (jg . 3 ) verschijnt Criterium niet meet tot oktober 1945 " het verband met de Kultuurkamer wel kunnen herhalen .
We wensen niet to wijzen op enkele kleine vergissingen, want uit eigen
ondervinding wezen we hoe moeilijk het is, alle inspanningen ten spijt, een
totaal foutloos werk of to leveren .
Indien onze informatie juist is, dan is Bob Stempels, in Werk, niet het pseudoniem van R, van Eulem, maar net andersom . Het overlijdensteken ( t ) bij
zijn naam, is uit het tijdschrift overgenomen en doer een postume publikatie
vermoeden . In het tijdschrift lezen we echter „ de jonge, op 9 .10 .39 overleden
dichter, stuurde ons kortgeleden deze verzen . " Dit brengt ons tot de overweging dat, hoe pijnlijk minutieus alle details o .a . van het omslag worden weergegeven - er wordt bovendien slechts gewerkt met niet ingebonden exemplaten -- dezelfde aandacht niet altijd besteed wordt aan gegevens in het tijdschrift zelf, die voor de gebruiker toch hun belang hebben .
We denken o .a . aan een opdracht bij een gedicht, de datering van een bijdrage, zoals bij voorbeeld „ Hoe zullen wij opnieuw beginners ? " van S . Tas
( Criterium, 4 (1945-1946 ), 8, pp . 342-363 ) dat dateert uit voile oorlogstijd :
1943 .
Een aantal toelichtingen werken o .i . lichtjes irriterend omdat ze weinig of
niet relevant zijn : Criterium 4 (1945-1946 ) 3-4, pp . 183-188 : De Nederland
sche primitieven in het Mauritshui r I toelichting : Over een tentoonstelling van
Nederlandse primitieven in het Mauritshuis . Waarom er dan „ Den Haag "
niet aan toegevoegd ? Soms is de herhaling woordelijk : titel : Het wezen van
de paradox l toelichting : Over het wezen van de paradox ( Criterium 4, 19451946, 3-4, pp . 307-314 ) . En dergelijke gevallen zijn er bij de vleet . Sommige
aanvullingen, die in de aflevering zelf terug to vinden zijn, krijgen we, andere,
die we ergens zelf moeten zoeken en die we dankbaar zouden noteren, krijgen
we niet : Criterium - W . F . Hermans, De tranen der acacia's . De nummering
( I ), ( II ), etc . stems niet overeen met de hoofdstukken van de roman, maar dat
vernemen we niet ; bij het fragment in 5 (1947 )11, pp . 659-673 words verwezen naar de eerste opname in 4 (1945-1946 ), 14, pp . 659-673, waar de vervolgen opgesomd worden, die we in het register toch ook samen vinden ; maar bij
5 (1947 ) 12, pp . 729-750 lezen we : „ Dit is het laatste fragment dat words
gepubliceerd . Het is niet het slot van de roman . " En waarom niet aangeduid
tot en met welk hoofdstuk de roman is opgenomen ?
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Criterium - Simon van bet Reve, Een oudejaarravond - in 5 (1947 ) 11,
pp . 627-646, is bet slot van De avonden, maar daar vernemen we niets over .
Toegegeven, bet staat niet in bet tijdschrift ; maar behoort dit niet tot de informatieve tack van een bibliograaf ?
Bij een reactie op een artikel in bet behandelde tijdschrift staat de volledige
verwijzing, zoals bij Koos Schuur ( p . 131) : , , Reactie op de polemiek van Van
Heerikbuizen in 4 (1945-1946 ) 3-4, 189-192 )'', terwijl we bij Van Heerikhuizen ( p . 130 ) slechts ale informatie krijgen : „ Over Koos Schuur : Normen in
poeticif in Het Woord ( ts . ) 1945 nr . 2 en Hans Redeker : Poetisch perrpectief
in Het Woord 1945 nr . 2 '' ; een kleine controle zou opgeleverd hebben : Het
Woord, 1(1945-1946 ), 2, 4-12 en Het Woord, 1(1945-1946 ), 1(i .p .v . 2) 1421 . Een gelijkaardige kleine controle zou voor de aantekening bij W . F . Hermans ( p . 134 ) opgeleverd hebben : Kritische reactie op A . Helman, De bibit
in De Baanbreker ( weekblad ) van 18 mei 1946 i .p .v . De Baanbreker ( is ) van
mei 1946 .
We geven grit toe dat dit in de 14 afleveringen van onze Bibliografle van de
Vlaamse tijdschriften . Reeks I ook niet gebeurde, maar inmiddels leerden we
wel beter, en in de jaarafleveringen van de Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland words, binnen de perken van bet mogelijke, een volledige verwijzing geboden . Wij vinden bet jammer dat dergelijke
aanvullingen systematisch worden uitgesloten, ook in een aflevering die slechts
7 jaargangen to behandelen beeft .
Nog een opmerking in bet licht van dienstverlening aan de gebruiker
Een verwijzing naar de , , Belgiscbe en Luxemburgse centrale catalogue van
lopende buitenlandse tijdschriften'' (1965 ), kan due voor Werk of Criterium
niet baten .
Werk is ook aanwezig o .a . in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel, Criterium in de Stadsbibliotheek Antwerpen, vanaf 1945 .
En was moet de gebruiker aanvangen met een vraagteken bij de vindplaatsen
Deventer, Tilburg en Leiden m .b .t . Criterium ?
Daar we in onze recensie van Critisch Bulletin ( Spiegel der Letteren, 18,
1976, 1, pp . 60-65 ) uitvoerig handelden over de uitwerking van bet register,
laten we dit bier onbesproken, al lijkt one de opname van de titels van ALLE
gedichten, waarbij we niet eens weten dat bet gedichten zijn, een overbodige
verlenging van een toch al uitgebreid register .
Dat op p . 171-178 een facsimile is opgenomen van de brochure van Georges de
Sevooy Criterium voorbij. Verleden en toekomst, Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, 1942, is in de Inhoud, p . 5, blijkbaar vergeten . Dat een face .
van de titelpagina van Criterium nr . 12, september 1946, net geplaatst is tegenover p . 5 5 , waarop de inboudsopgave van Werk aanvangt, is enigszins verwarrend .
Met deze op- en aanmerkingen willen we geen negatieve kritiek brengen op
bet werk van Sietske Hoogerhuis, die zich voortreffelijk van baar tack beefs
gekweten binnen bet door de redactiecommissie opgestelde werkplan . Misschien kunnen ze bijdragen tot een nog functioneler maken van de volgende
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delen, waarmede de tijdschriften in Nederland zullen ontsloten worden voor de
literatuurstudie .
HILDA VAN ASSCHE

Het lezen van Literatuur. Een inleiding tot een nieuwe literatuurbenadering . Basisboeken/
Baarn, 1980, 148 blz .

RIEN SEGERS,

De onschuldige literatuurliefhebber die zich dit boek zou aanschaffen om eindelijk eens to weten to komen hoe literatuur gelezen moet worden zal zich na
lektuur van dit boek wel bekocht voelen . Want dit boek wil de lezer helemaal
niet uitleggen hoe hij literatuur moet lezen .
Integendeel, de schrijver van dit boek zou zelf wel eens willen weten hoe de
lezer van datzelfde boek een roman, een verhaal, een gedicht of een toneelstuk
pleegt to lezen . En precies daar gaat dit boek over, over her wel eens willen
weten van hoe literatuur gelezen words . M .a .w ., dit boek is een inleiding tot
de grondbeginselen van een discipline die thans meet dan den jaar oud is : de
receptie-esthetics .
Seders de vaders van deze nieuwe tak van de literatuurwetenschap, Hans
Robert Jauss en Wolfgang Iser, in 1970 aan de universiteit van Konstanz met
de uitbouw van de nieuwe discipline van start gingen, is een stroom geschriften
over de receptie-esthetics ontstaan, niet alleen in Duitsiand, maar ook in de
Angelsaksische wereld en in de Lage Landen .
Rien Segers, de grote voortrekker van deze literatuurwetenschappelijke nieuwigheid in de Nederlanden, publiceerde naast tal van artikelen in diverse
wetenschappelijke tijdschriften een drietal boeken over dit onderwerp, nl . The
Evaluation of Literary Texts (1978 ) ( zie hierover de recensie van F . C . Maatje
in Spiegel der Letteren XXII, nrs . 3-4, blz . 292-299), Receptie-esthetics.
Grondslagen, theorie en toepassing ( z , j . ) ( zie hierover de recensie van P . Claes
in Spiegel der Letteren XXII, nrs . 3-4, blz . 299-302 ) en het voorliggende boek .
En al heeft dit boek misschien enig nut omdat het voor docenten en studenten op eenvoudige wijze uiteenzet war receptie-esthetics is en hoe ze werkt ( of
zou moeten werken ), fundamenreel last ze weinig vorderingen zien voor de
literatuurwetenschap .
Zoals her jammergenoeg her geval is met veel literatuurwetenschappelijke
disciplines, die bij hun ontstaan zo veelbelovend schenen, last ook de kennismaking van een nieuwsgierige lezer met de receptie-esthetics hem onbevredigd
achrer . Daar willen we de auteur van deze inleiding evenwel geen verwijt van
maken . Zijn tekst is zo vlot leesbaar, zo helder en levendig dat zelfs een sceptische lezer bijna overruigd zal worden . Op zichzelf is dat natuurlijk al heel was .
Toch kan Segers nier verdoezelen ( en hij wil dat ook nier ) dat er in de
receptie-esthetics meet dan een contradictie zit .
In zijn voorwoord dat men de programmatisch klinkende tire! „ De Lezer
Heil ! '' begint, schrijft hij : „ In dit boek, Her lezen van literatuur, geef ik primair de contouren aan van een toekomsrige receptie-theorie . '' ( blz . 8 ) . Dit
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kan als een waarschuwing worden beschouwd ! Die „ primaire contouren "
does nogal mistig aan . Bovendien gaat bet om toekomstmuziek . Als de pleitbezorger van een nieuwe wetenschappelijke discipline zich genoopt voelt bet
voorwerp van zijn apologie zo sterk to relativeren, kunnen we ons toch al zorgen makes over de wetenschappelijkheid van de discipline . En die bezorgdheid
is echt niet voorbarig . Lektuur van de eerste twintig bladzijden van bet boek
maakt ons al duidelijk dat er blijkbaar gees eensgezindheid bestaat over bet
onderzoeksobject van deze nieuwe wetenschap van de literatuur . Er worden niet
minder dan drie verschillende definities van receptie-esthetics gegeven . Eerst
words de receptie-esthetics een discipline genoemd die de relaties tussen tekst
en lezer systematisch onderzoekt ( blz . 9 ) . Met deze omschrijving kun je nog
alle kanten uit . Maar dan komt bet : „ De receptie-esthetics onderzoekt de literaire tekst vanuit bet standpunt van de lezer . " ( blz . 9 ) . Het gaat dus om
onderzoek van de tekst en niet van de lezer . En voor wie daaraan mocht twijfelen, volgt ties bladzijden verder de bevestiging : „ De receptie-esthetics boudt
zich bezig met bet onderzoek naar de werking en receptie van fictionele teksten
in een historische of contemporaine context . " ( blz . 19 ) . De receptie-esthetics
is dus wel afgestapt van een zuiver ergocentrische tekstaanpak, maar de tekst
blijft primair . In de eerste plaats gaat bet over de werking van literaire teksten
en pas daarna over was de lezer daar eigenlijk van vindt en waarom . Wat ons
tot de vraag brengt of de benaming „ receptie-esthetics " wel adequaat genoeg
is en niet beter vervangen zou worden door „ communicatie-esthetics " . Een
bedenking waartoe Siegfried J . Schmidt 1 reeds in 1975 gekomen was . Is een
wetenschap die niet precies weet was ze onderzoekt eigenlijk wel een wetenschap ?
Er zitten trouwens nog andere vaagheden, dubbelzinnigbeden, tegenstrijdigheden en misverstanden in de receptie-esthetics . In bet eerste boofdstuk van
Het Lezen van Literatuur behandelt Segers de grondbeginselen van de receptieesthetica . Hij wijst daarin op een accentverscbuiving in de literatuurstudie : van
een auteursgericbte, biografiscbe en literair-historische benadering in de 19de
eeuw is men in onze eeuw overgegaan naar een tekstgericbte, ergocentrische
approach ( de close reading ) . Het lag vervolgens in de lijn van Roman Jacobsons tender-boodschap-ontvanger-stramien om na de auteur en de literaire tekst
thans de lezer onder de loep to semen . Maar zoals we reeds zegden en verder
nog hopes aan to tones, is men in dit stramien ergens tussen tekst en lezer
blijven hangen .
Verdere redenen tot scepticisme worden verschaft door twee grondbegrippen
van de receptie-esthetics : verwacbtingsborizon en open plek . Het eerste begrip
werd door Jauss gemtroduceerd en zou als de leeservaring van de lezer begrepen
kunnen worden, nl . de aan de lezer bekende normen van bet genre waartoe de
tekst behoort, de relaties die hij legs met de hem bekende teksten uit dezelfde
1 SIGFRIED J . SCHMIDT, Literaturwissenschaft als argumentierende l/issenschaft ; Zur Grundlegung einer rationales Literaturwissenschaft . Mi nchen, 1975, blz . 128-130 .
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literair-historische periode en de door hem ervaren tegenstelling tussen fictie en
realiteit of tussen poetische en praktische functie van de taal . Uit de verwachtingshorizon leidt Jauss dan begrippen of als esthetische distantie en esthetische
waarde van een tekst, begrippen die tot de waardebepaling van de literaire
tekst zouden leiden . Het is weer zeer opvallend dat de faktoren die volgens
Jauss de verwachtingshorizon bepalen tekstimmanente faktoren zijn . Verder
blijkt nergens dat deze begrippen, als ze dan toch als hypothetisch worden beschouwd, door hun uitvinder aan praktisch lezersonderzoek werden getoetst .
Pas in 1976 wend door Reinhold Viehoff een onderzoek naar de verwachtingshorizon ingesteld ( door Segers in het vierde hoofdstuk behandeld ) . Viehoff
kwam tot vijf heel andere faktoren in zijn onderzoek bij 58 vooraanstaande literatuurcritici in West-Duitsland . Een bredere onderzoeksbasis zou dus nog meet
faktoren kunnen opleveren of zou de relevantie van enkele van de vijf gevonden faktoren in vraag kunnen stellen . H . Van den Bergh en W . Gast wezen
trouwens nog op andere aspecten als bevestiging, inbreuk, herkenning in de
relatie tussen tekst en lezer en op sociale kenmerken bij de lezer .
De receptie-esthetics werkt dus ruim tien jaar met een begrip dat nauwelijks
experimenteel onderzocht wend . Waarom heeft men bijvoorbeeld op nationaal
vlak geen enqueteformulieren laten invullen door studenten letterkunde aan
b ijv . de universiteiten ? Daarbij had aandacht kunnen besteed worden aan de
sociale achtergronden en aan de concrete leeservaring van de ondervraagde personen . Vervolgens hadden meet fundamentele vragen aangesneden kunnen
worden, o .a . waarom leest iemand literatuur ?, was verwacht de lezer van een
literaire tekst ?, welke snort literaire teksten verkiest hij en waarom ?, etc . Dergelijk onderzoek had elk jaar opnieuw ingesteld moeten worden, zodat kon
vastgesteld worden hoe de verwachtingshorizon van een lezer evolueert als zijn
praktische leeservaring groeit, als zijn taalkennis en zijn literaire competentie
toenemen, etc .
Jauss c .s . zijn er overigens altijd vanuit gegaan dat de lezer een lezer is, dat
die dus wel degelijk een verwachtingshorizon heeft . Maar een lezer die niet
leest is ook een lezer - al was het mast een potentiele lezer -, een lezer dus
met een negatieve verwachtingshorizon . ( Het is bijgevolg niet helemaal juist
dat Segers schrijft dat literatuur alleen bestaat bij de gratie van haar lezers . Ook
bij de gratie van haar niet-lezers natuurlijk, want anders zou er heel was minder
literatuur bestaan en /of gepubliceerd worden dan thans het geval is .)
Een onderzoek naar de faktoren waarom mensen niet lezen zou eveneens
verhelderend kunnen werken . Waarom words er bijvoorbeeld in arbeidersmilieus bitter weinig of niet gelezen ? Het zou wel eens best mogelijk kunnen zijn
dat dit door een zgn . negatieve verwachtingshorizon verklaard kan worden .
Even impressionistisch is Isers begrip „ open plek'' gebleven . Hiermee worden de door de auteur al dan niet bewust gewilde „ missing links '' in een
tekststruktuur bedoeld die de verbeelding en de esthetische respons van de
lezer zouden uitlokken en stimuleren . Iser is daarmee nog minder lezergericht
dan Jauss, want het begrip is zuiver tekstimmanent . En Isers hypothese dat een
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lezer een tekst meet als triviaal en vervelend gaat recipieren, naarmate het aantal open plekken geringer gaat worden, zou alweer eerst onderzocht moeten
worden .
In het tweede hoofdstuk schetst Segers de ontwikkelingen van de receptieesthetica tussen 1974 en 1979 . Jauss' begrip „ Horizontverschmelzung'' ( tussen de structuur van een tekst en de verwachtingshorizon van een lezer ) leidde
tot een nieuwe definitie van de begrippen poetica en legetica . Het begrip legetica werd door Armand van Assche in 1979 uitgebouwd door de invoering van
de begrippen accomodatie ( d .i . aanpassing van de verwachtingshorizon aan de
ervaring met de tekst die gelezen words ) en assimilatie ( d .i . reorganisatie van
de verwachtingshorizon door de confrontatie met nieuwe ervaringen ) die het
tekstverwerkingsproces ( legetica ) helpen verklaren .
Voor de poetica kwam Heuermann tot de conclusie dat een struktuurbeschrijving niet meet door een onderzoeker mag worden vastgesteld, mast door
een team wetenschappers die hun meningen t .o .v . elkaar corrigeren en objektiveren .
Verder leidde de receptie-esthetics tot het onderscheid tussen een werkingsinterpretatie, door een of meet onderzoekers verkregen op basis van hun eigen
lezing van een tekst, en een receptieve interpretatie die experimenteel verkregen wordt door een onderzoek naar de lezersconcretisaties van een tekst . Op
het gebied van de evaluatie van literatuur leidde de receptie-esthetics tot de
opvatting dat de struktuur van een tekst ( in de optiek van de lezer ) en het
normsysteem van de lezer de literaire kwaliteit bepalen die aan een tekst words
toegekend .
De gevolgen van de receptie-esthetics voor de literatuurwetenschap worden
in het derde hoofdstuk behandeld . Segers besluit dat de uiteindelijke consequentie de aandacht voor het gehele literaire communicatie-proces is . Dus toch
communicatie-esthetics i .p .v . receptie-esthetics ! Uiteindelijk kan men zich de
vraag stellen of niet beter de hele literatuurwetenschap gereorganiseerd words
op basis van het schema tender-boodschap-ontvanger en of men nu eens eindelijk tot een systematische studie wil komen van towel de auteur, de literaire
tekst en de lezer-toehoorder-luisteraar, als van de relatie tussen auteur en tekst
( o .a . de uitspraken van de auteur over zijn tekst, zijn houding tegenover de
literaire kritiek et vice-versa, het uitgeversbedrijf en de distributie, de verhouding auteur-publiciteit-literatuur, etc . ), tussen tekst en lezer en tussen auteur
en lezer . Segers komt ook tot de slotsom dat de receptie-esthetics de hulp
nodig heeft van disciplines als de semiotiek, de literatuursociologie en de literatuurpsychologie . Deze drie disciplines behandelen de relatie auteur-tekst-lezer
respectievelijk vanuit het communicatieve, het sociale en het psychologische
standpunt .
De interessantste hoofdstukken van Het Lezen van Literatuur komen aan het
einde van het boek . Het vierde hoofdstuk geeft een overzicht van enkele
receptie-esthetische onderzoekingen . Het synchroon receptie-historisch onderzoek van Georg Jager naar de receptie van Goethes Werther in zijn eigen tijd
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leverde een wetenschappelijk verantwoorde verklaring op van de zelfmoordgolf
die dit boek veroorzaakte . Het diachroon receptie-historisch onderzoek van
Elrud Kunne-Ibsch toont zes verschillende receptie-manieren aan van Nietzsches Also sprach Zarathustra in de periode van 1885 tot 1975 . Het onderzoek
dat Segers zelf instelde naar de receptie van vier Amerikaanse short stories aan
twee universiteiten in de States leidde hem tot de vaststelling dat het wel degelijk mogelijk is de waardeoordelen van lezers to achterhalen en van daaruit de
eigenlijke waarde van een literaire tekst of to leiden . Hij wijst op het nut van
deze constateringen voor bijv . het literatuuronderwijs en voor het toekennen
van literaire onderscheidingen . Segers kon ook vaststellen dat de meeste lezers
eenzelfde evaluatiepatroon hanteren en dat literaire waardering dus waarschijnlijk niet zo maar een zaak van persoonlijke smack is .
In het laatste hoofdstuk onderzoekt hij de toekomstmogelijkheden van de
receptie-esthetics . Hij stelt vast dat thans de verhouding theorie-praktijk scheef
loopt, dat de beoefenaars van de receptie-esthetics to veel theoretiseren en to
weinig systematisch to werk gaan . Hij erkent dat de receptie-esthetics behoefte
heeft aan een literatuurwetenschappelijke basistheorie en opteert in dit opzicht
voor de vier uitgangspunten van Siegfried Schmidt
a . literaire communicatie is een vorm van talige communicatie, in hoeverre ze
specifiek is moet blijken uit interdisciplinaire samenwerking,
b . het onderzoeksobject omvat tekstproduktie, tekst, informatieoverbrenging,
tekstreceptie en tekstverwerking ;
c . om verbindingen to kunnen leggen tussen tekststrukturen en lezersreacties
moeten aangepaste analyse-, beschrijvings- en verklaringsprocedes ontwikkeld worden ; en
d . het belangrijkste onderzoeksobject moet dat naar de verschillen tussen tekstreceptie en tekstverwerking zijn . De receptie-esthetics bestrijkt daarmee
meteen een veel ruimer gebied dan een louter lezersgericht onderzoek zou
doen .
Op theoretisch gebied zou deze aanpak kunnen leiden tot een aanvulling van de
bestaande biografische en hermeneutische literatuurgeschiedenissen met een
communicatiegerichte literatuurgeschiedenis . De mogelijkheid om de literatuurwetenschap op experimenteel en empirisch onderzoek to grondvesten words door
de receptie-esthetics aanzienlijk vergroot en tal van literair-wetenschappelijke
termen en begrippen zouden verduidelijkt kunnen worden . De receptie-esthetics
zou dan toegepast kunnen worden in de vergelijkende literatuurwetenschap bij
de vergelijking van het normsysteem van lezers in verschillende landen, bet vergelijkend onderzoek naar de criteria die uitgevers hanteren om tot uitgave van
een tekst over to gaan en die jury's gebruiken om literaire prijzen toe to kennen .
Ook therapeutisch effect van literatuur om persoonlijke conflicten op to lossen .
Het literatuuronderwijs zou door de receptie-esthetics ingrijpende wijzigingen
ondergaan . Niet alleen zouden de handboeken en bet lesgeven veranderen, de
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leerlingen zouden bovendien op een steviger basis literatuur kunnen leren evalueren en inzicht krijgen in de evolutie van hun eigen normsysteem .
Tenslotte zou dit alles kunnen leiden tot een reorganisatie van de faculteit
letteren en wijsbegeerte aan de universiteiten . De huidige verticals strukturering in neerlandistiek, anglistiek, allemanistiek, . . . zou vervangen worden door
horizontals strukturen : literatuurwetenschap, taalwetenschap, taalbeheersing
en -verwerving . Per slot van rekening gelden de algemene regels, principes,
strukturen en funkties van de literatuur voor alle literaturen .
De receptie-esthetics diem zich dus aan als een revolutie . Ze wil de
literatuur-wetenschap hervormen ( of zou dat moeten willen ) en stelt ons voor
de toekomst enkele maatschappelijke veranderingen in bet vooruitzicht . Deze
toekomstbeelden lijken ons fraai en beslist bet overwegen waard . Toch zal de
receptie-esthetics nog een hele weg moeten afleggen om het allemaal waar to
kunnen maken . Mag onze kritiek op de grondslagen van deze discipline dus
was streng geweest zijn, de recente ontwikkelingen zoals Segers ze ons schetst,
lijken ons belangrijk genoeg om de receptie-esthetics nog maar eens tien jaar
krediet to geven . Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd, waarom
zou Konstanz bet dan wel moeten zijn ? De gezonde kritiek op bet gebrek aan
(inter-)nationals samenwerking en op de terminologische vaagheid en verwarring van deze jonge tak van de literatuurwetenschap, die Segers in deze inleiding opneemt, is van aard om ons vertrouwen in to boezemen . In ieder geval
ben ik beniewd of in de loop van de volgende jaren mijn ( althans enigszins
teleurgestelde ) verwachtingshorizon zal gaan samenvallen met die van de welbespraakte en enthousiaste bezorger van dit boek . Of most bet andersom ?
juli 1981

PAUL SCHAMPAERT

Symboliek in moderns poezie . Een proeve van theorie en
beschrijving . ( Amsterdam ), Huis aan de drie Gracbten, 1981, 205 pp .

J .F .P . DE SMIT,

In deze studie onderneemt J .F .P . de Smit een poging om een theorie op to stellen over aard en werking van symboliek in moderns ( d .w .z . post-romantische )
poezie . Daarna gaat hij de methods, die uit zijn theorie voortkomt, toepassen
bij de interpretatie van een cyclus gedichten van Hugo Claus .
De vraagstelling van waaruit hij vertrekt, is deze : wat is een literair symbool,
en hoe functioneert het in de communicatie van de schrijver met de lezer ? Bij
de oplossing van die vragen maakt hij dan gebruik van inzichten uit de literatuurwetenschap, de semiotiek, de taalkunde en de psychologie ; en niet to vergeten : een bele dosis geavoueerde subjectiviteit . Die words van meet of aan
beschreven als „ niet alleen onontkoombaar, maar ook nastrevenswaard '' ( p .
2)
In een eerste hoofdstuk preciseert De Smit zijn tbeoretische uitgangspunten
scherper, o .m . door bet symbool of to grenzen ten opzicbte van andere verschij nselen zoals , , attribuut '' , , , allegoric '' , , , emblems '' en , , myths '' . Het
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symbool als teken words dan gedefinieerd als „ een woord dat binnen een literaire structuur verwijst naar een zaak waarvan de voorstelling de presentatie van
een psychische notie vormt '' ( p . 14) .
Uit deze definitie blijkt al het belang van het psychische aspect . De psychologische basis van het symboolbegrip words dan ook in een afzonderlijke paragraaf verder uitgewerkt, in hoofdzaak met gebruikmaking van begrippen uit de
analytische psychologie van Jung . Diezelfde definitie toont ook de complexiteit
van de werking van literaire symbolen : er is sprake van een woord, van een
zaak, van de voorstelling en van de psychische node . Implicaties daarvan
komen aan de orde in Hoofdstuk 2 : „ Kenmerken van symbolen in moderne
poezie'' . De Smit ziet het literaire symbool als een trapsgewijze relatie tussen
de uitersten van taalvorm en persoonlijke beleving . Daartussen liggen : de betekenis van de taalvorm, die naar een „ zaak'' verwijst ; de voorstelling van de
zaak, die door analogie of associatie een symbolische betekenis oproept ; en die
veroorzaakt op zijn beurt een persoonlijke beleving . Er zijn dus twee vormstadia in het spel, nl . dat van de taalvorm ( = secundaire vorm ) en dat van de
voorstelling van de zaak ( = primaire vorm ) . Die zaak, waaraan zich dan de
symboolbetekenis hecht, moet volgens de auteur zintuiglijk, en liefst zelfs
visueel waarneembaar zijn . Bovendien moet er, tussen de voorstelling van de
zaak en de symbolische betekenis, een „ Vergleichspunkt '' zijn ( een stier kan
symbool worden voor kracht omdat hij sterk is ) . De relatie tussen de zaak waarvan de voorstelling als primaire vorm optreedt, en de symbolische betekenis is
metonymisch .
Een aantal verdere consequenties van dat alles words in de volgende paragrafen toegelicht . Ik vermeld er de interessantste van . In een paragraaf over
symbolische ambiguiteit en ambivalentie, words op nogal drastische wijze met
de mythe van de polyinterpretabiliteit afgerekend : „ Vaak is het negeren van
de context een conditie voor ambiguiteit . Deze bestaat dan bij de gratie van de
uitschakeling van beschikbare disambiguerende factoren'' ( 62 ) . Hoe juist dit
ook moge zijn, het tegendeel is zeker even waar : dat duidelijkheid meet dan
eens bestaat bij de grade van uitschakeling ( over het hoofd zien ) van ambiguerende factoren . zeker in een poezie als die hier aan de orde is, moet terdege
met de ambiguiteit van lexicale en syntactische elementen gerekend worden . Ik
meen dat het al to haastige „ disambigueren '' van De Smit hem daar ( in
hfdst . 3 ) parten speelt . Wanneer gesteld words, dat „ een methode voor het
duiden van literaire symbolen er voor alles op gericht moet zijn de ambiguiteit
binnen een context aan banden to leggen '' (1 S ), dan words het zeer de vraag
of die methode wel geschikt is om er een poezie mee to bestuderen, die zelf in
hoge mate op ambiguiteit toegespitst is .
Dan worden achtereenvolgens denotatie en connotatie van bet literaire
symbool belicht . De denotatie is de psychische node die door de symboolvorm
words uitgedrukt, de connotatie daarentegen bet complex van gevoelens dat
een symbool kan oproepen bij de gebruiker en de lezer . Vooral dat aspect connotatie ( eigenlijk de subjectieve leeservaring ) roept heel was problemen op ;
72

meet dan er eventueel door zouden kunnen opgelost worden . Afgezien nog van
de moeilijkheid our gevoelens`adequaat en genuanceerd to benoemen - anders
dan ze in de literaire tekst zelf opgeroepen worden - lijkt het mij volstrekt
irrealistisch our zelfs maar to denken aan het bestaan van dergelijke emotionele
connotaties bij afzonderlijke symboolwoorden in de context van een heel
gedicht . Al kan hier wel uitzondering gemaakt worden voor enkele sterk op de
voorgrond geplaatste kernwoorden per gedicht . En dan hebben we bet niet eens
over de situationele en persoonlijke verschillen in emotionele beleving van
symbolen . Het dient gezegd dat De Smit zich van dat alles wel bewust is, maar
er toch vrij licht overheen stapt .
In het derde hoofdstuk gaat De Smit zich dan aan de praktische toepassing
wagers . Daartoe koos hij de 14-delige cyclus „Een vrouw'', uit De Ooftakkerfe
gedichten van Hugo Claus, volgens de versie in de Gedichten uit 1972 . En bier
beginners de problemen pas goed . Het is zeer de vraag of poezie, en zeker deze
poezie wel bet geschiktste illustratiemateriaal is . Voor een methode, die toch in
hoofdzaak gebaseerd is op de interpretatie van afzonderlijke woorden, zijn bier
wel erg veel interfererende factoren in bet spel, zoals syntactische figuren allerhande, bet spel met betekenisisotopieen ed . Bovendien is bet zeer de vraag of
de auteur bier wel voldoende inzicht heeft in de teksten van Claus . Uitspraken
over de sfeer van dit dichtwerk „ die de indruk wekt van een toestand tussen
Broom en waken'' (102 ), doers de wenkbrauwen fronsen . En als we vervolgens
vlak na elkaar lezen Bat Claus „ zich zeer direct uit '' en „ weinig stileert '' en
vervolgens Bat zijn poezie „ een grote beheerstheid '' verraadt en „ een verborgen maar onmiskenbare aanwezige structuur'' (103 ), dan words bet plots erg
mistig . Overigens is secundaire literatuur over Claus zo goed als volledig afwezig .
Zelfs als we aannemen Bat Bit een principiele optie is, dan blijft bet wel een
eigenaardige . De subjectiviteit moet niet to vet gaan . Ik begrijp niet welk bezwaar er zou kunnen bestaan our zich to informeren over de achtergronden waaruit Claus graag put, als bet erom gaat de symboliek in zijn werk to interpreteren .
Het eigenlijke werk begins dan met een poging tot thematische parafrase van
de afzonderlijke gedichten . Precies door bet nogal bruute wegwerken van ambiguiteiten komen sommige van die parafrases erg eenzijdig of zelfs onwaarschijnlijk over . Een eenvoudig voorbeeld our Bit to illustreren is de parafrase
van gedicht 3 : „ De man is agressief erotisch, maar twijfelt aan de erotische
gezindheid van de vrouw ; die - verrast - reageert afwijzend, maar wekt toch
zijn hartstocht op'' (105 ) . Met de tekst van bet gedicht ernaast kan net zo
goed ( m .i . beset ) een parafrase verdedigd worden, waarin de klemtoon ligt op
de twijfels van de ik omtrent zichzelf, en zijn sexualiteit . Dergelijke alternatieven kunnen voor vrijwel elk gedicht met meet of minder argumenten voorgesteld worden . Dat is op zichzelf niet zo belangrijk : bet belang ligt enkel hierin
Bat de verdere interpretatie van de symbolen door die algemene parafrase
geleid words in sours dubieuze, meestal eenzijdige banen .
Vervolgens words het eerste gedicht in detail onderzocht . Eerst worden de
potentiele symboolwoorden gesignaleerd . Dat zijn Bus alle woorden die verwij73

ten naar zintuiglijk waarneembare taken . Het is mij niet erg duidelijk waarom
toch sterk zintuiglijke woorden all ,, schaterend ", ,, laaiend ", ,, klatering ",
„ gestrekt ", niet mogen meedoen . Soortgelijke omissies zijn later ook in de
andere gedichten to signaleren .
Dan volgt een „ beschrijving van de denotatie " . Dat is in feite uitermate
eenvoudig . Voor elk van de potentiele symboolwoorden zoekt De Smit in de
Dictionnaire des Symboles van Jean Chevalier en Alain Gheerbrant naar de
mogelijke toepasbare betekenissen, volgens de Jungiaanse „ amplificatiemethode " . Beslissend voor de keuze van sterk, zwak of niet toepasselijke denotaties is de vets-context . Zo blijken bij „ haar " in het vets
Met schaterend haar,
Met meeuwenogen, met een buidel op de buik,
Een moeder of een goede verrader,
Wie kept deze laaiende vrouw ? "

volgende betekenissen toepasselijk : identificatie, wapen van de vrouw, persoonlijkheid, zetel van de ziel, verleiding, macht, onafhankelijkheid en vrijheid . Dat is fraai, maar was all „ haar " nu eens niet symbolisch maar louter
metonymisch, of zelfs letterlijk to lezen valt, of all het staat voor „ schaamhaar ", was alleen al door de klank van „ schaterend " kan opgeroepen worden ? In het eerste geval komt het symboolgewicht bijna helemaal op „ schaterend " to liggen, in het .tweede krijg je een grotendeels andere reeks denotaties . Bijkomend probleem : het is helemaal niet zo zeker hoe de voorzetselconstructies ( met . . ., met . . . ) syntactisch met hun context to verbinden zijn ;
m .a .w . of het hier wel over de vrouw gaat, of misschien tegelijk ook over de
man, of over de wijze van kennen . Zo kan je wel voort gaan, bijna woord voor
woord, vets per vets . In „ Haar nagels naderen mijn hour " words b .v . geen
rekening gehouden met de betekenis van ,, nagels " all ,, spijkers ", en de
daaruit voortvloeiende bij belle referentie, die al aangekondigd wend in de
voorafgaande verzen : „ Een moeder of een goede verrader " . Nog slechts hier
en daar een losse bedenking, voor ik een globaler twijfel uitspreek . Bij de
interpretatie van ,, Het moodernaarszaad schiet woedende wortels ", worden
allerlei denotaties van , , moordenaar ", , , zaad " en , , wortel " gegeven, maar
de toch voor de hand liggende verwijzing naar de legendarische oorsprong van
de mandragora ( nit het zaad van gehangenen ) words niet vermeld . Met alle
gevolgen van dien . Voor „ eiland " in het vets „ In het eiland der gezwollen
liefde ", levert het lexicon van Chevalier de denotaties ,, de andere wereld "
en „ het paradijs, geluk " op . Beide inderdaad toepasselijk . Maar een betekenisaspect all ,, isolement " gaat bier helemaal verloren . Bij ,, netel in bet
gras " geraakt de interpretatie niet vender dan de oppositie , , onaangenaam
verschijnsel " tgo . ,, vreugde ", evt . ,, viriliteit " en ,, vruchtbaarheid ", terwijl
de context toch wel heel sterke suggesties bevat naar de opposities
horizontaal I verticaal, agressief l weerloos, evt . zelfs mannelijk l vrouwelijk,
etc . . .
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Samenvattend kan men stellen dat de aangehaalde voorbeelden van foute
of zeer onvolledige interpretaties bet gevolg zijn van een hele bundel betwistbare benaderingswijzen . Zo worden ambiguiteiten op bet vlak van de taal al
to gemakkelijk gereduceerd ; er words onvoldoende rekening gehouden met
betekenissen die ontstaan uit de verwijzing naar een culturele code, de criteria
our woorden al of niet symbolisch to lezen blijken niet consequent to worden
toegepast, en als ze • toegepast worden, gebeurt dat eerder blind . Hetzelfde
gelds voor bet gebruik dat gemaakt words van Chevalier . Betekenissen die
genetisch verbonden zijn met uiterst exotische rituelen komen bier sours
gemakkelijker terecht dan dicht bij huffs liggende maar niet in Chevalier
geboekstaafde associaties . Bijzonder illustratief hiervoor zijn de bladzijden 164
e .v ., waarin een diacbronische beschrijving gegeven words van de symbooldenotaties uit bet le gedicbt . Overigens 'blijkt dat op weinig uitzgnderingen na
de acceptabele denotaties die zijn die we ook zonder Chevalier, en bij gebruik
van eender welke andere interpretatiemetbode, ook wel zouden vinden en
gebruiken .
Nog veel sceptiscber sta ik tegenover de beschrijving van de connotaties .
Tbeoretiscb klinkt bet nogal overtuigend, en zelfs indrukwekkend, wanneer
De Smit netjes opsomt waar men allemaal mee rekening moet houden bij
bet aanduiden van de connotatie . ° Maar in de praktijk words bet toch niet
meer dan de systematisering van subjectieve en conjecturale namen . Daar
kunnen geen Krech en Crutchfield met bun emotie-schalen was aan doen .
Wie kan mij vertellen waarom , , haar '' in , , Met schaterend haar '' geladen is
met „ antipathie '' ? Ik citeer : „ De connotatie bier words sterk bepaald door
„ schaterend'' . Hoewel dit in bet gewone spraakgebruik samen met lachen
voorkomt, drukt bet in deze versregels jets onaangenaams uit'' : ( ? ? ? ) ! En
zo gaat dat verder . Geef mij dan maar een gewone close-reading of een
analyse met betekenis-isotopieen, waarbij de emotionele respons aan de lezer
gelaten wordt, maar waarbij die lezer dan tenminste zo volledig mogelijk
weet was bet betekenisaanbod is waarop bij zijn respons geeft . Is dit alles
dan waardeloos ? Ik meen van niet . Ik geloof dat bet belang van dit boek
vooral ligt in de theoretische hoofdstukken 1 en 2 . De theorie van en bet
model voor symbool en symboolinterpretatie, die De Smit daar uitbouwt, lijken mij grotendeels bruikbaar . Dat bet dan later, bij de toepassing - in
mijn ogen - zo misloopt is dan ook minder to wijten aan de theorie en de
methode dan aan de ongenuanceerde en exclusieve toepassing ervan . Op
verschillende niveaus miskent de aanpak van De Smit de complexiteit en
fundamentele ambivalentie van deze poezie . Me dunks dat deze aanpak
enkel tot echt vruchtbare resultaten kan leiden wanneer ze ingeschakeld is in
een ruimere analyse van alle betekenisdragende en -structurerende tekstelementen .
HUGO BREMS
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GILBERT KRANZ, Daf Bildgedicht. Theorie . Lexikon . .
Bibliographic Koln,
Wien, Bohlau Verlag, 198 1 (Literatur and Leben, Neue Folge . Bd . 231I-

II) 1357 blz ., DM 278 .
De nieuwe Kranz (vgl . SpL 16, 1974, 305-311) heeft zich tot een indrukwekkende kanjer verzesvoudigd . Het corpus, terug to vinden in de bibliografie die
het hele tweede volume beslaat, bevat ongeveer tienmaal zoveel teksten als in
1973, namelijk meet dan 40 .000 beeldgedichten van 4585 auteurs ( onder wie
287 Nederlanders en Vlamingen ) uit 33 talen en 28 eeuwen .
Meet nog dan door deze ontzagwekkende monumentaliteit dwingt de auteur
respect of door de wijze waarop hij, met een bewonderenswaardige sereniteit,
rekening heeft gehouden met de talrijke recensies, ook die in SpL, welke over
de vorige uitgave zijn verschenen . Tot de op deze manier tot stand gekomen
verbeteringen reken ik o .m . de uitbreiding van het corpus tot niet-Europese
dichters die in een Europese taal hebben geschreven en tot beeldgedichten op
niet-Europese kunstwerken . Uit de titel van bet boek zijn voorts alle historische
pretenties verdwenen, terwijl bet theoretisch gedeelte zelf veel meet is gericht
op de empirische beschrijving van een serie constanten ( een 27-tal ) die de basis
moeten vormen voor een was minder speculatieve theorie van bet genre . Verwante kunst- of dichtvormen worden met meet omzichtigheid behandeld ( i .c .
bet emblema ) en subgenres, als bet portretgedicht, om evidente redenen, veel
minder bij bet betoog betrokken . De typologie beefs bovendien aan helderbeid
gewonnen o .m . door een duidelijker aflijning van de aangewende criteria als
de opzet van de auteur ( b .v . al dan niet panegyriscb ), de z .g . structuur ( b .v .
apostrofisch of dialogiscb of episcb, etc . ) en de betrokkenbeid op de realiteit
( b .v . fictief of cumulatief ) . In zijn geheel is bet theoretisch gedeelte nu trouwens veel overzicbtelijker . Er zijn vier grote capita . Onder de titel Leirtung worden de voor de Bilddichtung typiscbe fenomenen als transpositie, suppletie,
associatie, interpretatie, provocatie, „ spel'' en concretisering bescbreven . Daaraan volgen de voormelde met talrijke voorbeelden geillustreerde typologie, een
hoofdstuk over de aanleidingen tot bet beeldgedicht ( Sitz im Leben ) en een
kapittel over de receptie van bet genre, o .m . in Gedichte auf Bildgedichte,
parodieen, toonzettingen .
Een ware goudmijn vormen de twee rijk gestoffeerde registers : een Lexikon op
de namen van de kunstenaars ( voor anonieme of minder bekende werken op de
bewaarplaats of de titel van bet kunstwerk ) waarin verwezen words naar de
dichters en de - nu wel aanwezige - illustraties ; de Bibliographic, gerangschikt op de dichtersnamen, telt niet minder dan 720 blz . en biedt ontzettend
veel informatie, zoals de levensdata van de auteur, een vindplaats van bet
beeldgedicht, bet jaar van de eerste publicatie ervan, gegevens over bet type van
bet gedicbt en bet kunstwerk of de artiest waarop bet betrekking beefs, signalement van een eventuele afbeelding van bet kunstwerk en talrijke verwijzingen
naar secundaire literatuur en naar bet theoretisch gedeelte . Meet dan duizend
bibliotbecarissen, vorsers en auteurs
, zijn Kranz bij dit titazegslieden
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nenwerk ter hulp gekomen . Alle gegevens werden via autopsie geverifieerd .
Zulke loyale revisie wekt bewondering en zet de recensent aan tot bescheidenheid . Toch heb ik nog enkele bezwaren .
Een eerste betreft ( weer ) de wijze waarop de schrijver het embleem in zijn
studie heeft betrokken . Naar aanleiding van een aantal reacties op de eerste uitgave heeft hij kennelijk onraad geroken : nu beschouwt hij nog enkel die
emblemen als beeldgedichten waarvan vast staat dat de plaat aan de tekst voorafging . Deze regel wordt evenwel niet consequent toegepast . Cats' tekenaar, A .
van de Venne - en niet Vaenius zoals op p . 110 words beweerd - werkte volgens instructies van de dichter, terwijl Daniel Heinsius' beroemde en innoverende Quaeris-bundel (1601), die duidelijk aan de hand van bestaand platenmateriaal werd geschreven, niet words vermeld . De kwaal zit echter dieper . De
wijze waarop prent en tekst zich in het emblema onderling verhouden, kan
nauwelijks als een van de specifieke Leistungen ( 27-171) van het beeldgedicht
worden beschouwd . De prioriteit van de pictura betekent nog niet dat deze pictura, zoals het kunstwerk, zich in een absolute onafhankelijkheid tegenover het
gedicht bevindt . De emblematische pictura heeft een bijzonder statuut dat niet
samenvalt met dat van het kunstwerk tegenover het beeldgedicht . Ik herinner
hierbij aan de interessante beschouwingen van Bernhard Scholz over het
„Emblematice scribere'' ( I/olfenbutteler Barocknachrichten, 1982, 397-402) .
Ook waar Kranz de embleemprent, in navolging van W . Heckscher en K . A .
Wirth als een snort raadselopgave definieert ( 206-207 ), gaat hij aan de specificiteit van het embleem voorbij .
De overigens boeiend toegelichte beschrijving van de z .g . Leistungen, had
misschien vanuit het standpunt van de wetenschappelijke beschrijving en inventarisatie was steviger gestructureerd of zelfs geformaliseerd kunnen zijn . Een
categoric als Interpretation kan uiteindelijk alles dekken . Overlappingen zijn
trouwens niet van de lucht . Wat op p . 112 Interpretation heet, lijkt weinig van
de Assoziation to verschillen . Kan het fenomeen van de Statuophilie (123 ) niet
eveneens als een psychologische reactie op het beeld worden beschouwd ? Waar
precies zit het verschil tussen manieristische Transposition en het schertsgedicht
( 31 vs . 143 ), tussen figuurdicht, pictogram (154 ) en figurerende transposities
als Carduna's vets op Bruegels Blinden ( 36-37 ) ? Hoe verhouden zich Transposition en Konkretisation ?
De typologie blijkt eveneens en empirisch betrouwbaar en stevig . Slechts in
een geval vraag ik me of of het wel om een beeldgedicht gaat, m .n . Eddy van
Vliet's gedicht Te Padua (199-200 ) uit de bundel Columbus tevergeefs
(1969 ) . Bovendien valt een pejoratieve reactie op Donatello in deze tekst niet
to onderkennen . Hiermee zijn we beland bij Kranz' illustrerende interpretaties
van bepaalde gedichten . Die zijn in enkele zeldzame gevallen nogal schraal of
zelfs betwistbaar . Ik beperk me tot enkele voorbeelden . Ze betreffen het type
van het z .g . didactisch-moraliserend beeldgedicht . In contemporaine verzen op
was wij maar het pikante repertorium van 16e- en 17e-eeuwse historieschilderkunst zullen noemen ( Venus, Leda, Danae, Bathseba en andere Suzanna's ), is
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de moraliserende teneur vaak meet schijn dan werkelijkheid . De ontstaansgeschiedenis van Barberini's ( de latere pans Urbanus VIII ) beroemd distichon op
Bernini's Daphne, door Kranz nogal eenzijdig als een .verschralende moralisatie
aangezien ( 207-209 ), leers ons hoe voorzichtig we zulke teksten moeten lezen .
Achter de toedekkende moralisatie gaat een concetto schuil over de natuur van
de liefde, een demonstratie van humanistische , , wit '' , met zelfs een zeker
komisch effect, dat gecultiveerde tijdgenoten trouwens duidelijk hebben onderkend . Deze dubbelhartigheid of, als men wil, deze speelse afstandelijkheid van
de moralisatie komt nog duidelijk tot uiting in Vondels Op Jupijn en Leda, of
diens, in Kranz.' repertorium niet vermelde, gedicht Op een Italiaensche schil
derv van Susanne . Het speelse Leda-gedicht ( 209 ) is slechts oppervlakkig een
waarschuwing tegen aanstotelijke kunst . Men merkt dat onmiddellijk als men
ziet op welke wijze de dichter aan een toenmalig gebruik - het aanbrengen
van gordijnen voor kunstwerken - of zelfs aan een bekend tekenkundig gegeven - het gebruik van het gordijn als een diepteverwekkend repoussoir - een
schijnbaar moraliserende functie geeft . Dit belet Vondel evenwel niet de verisimilitude en de levendigheid van het beeld - teen twee belangrijke esthetische
kwaliteiten - to gaan prijzen aan de hand van een concetto dat ondubbelzinnig evolueert op het gebied van de tactus, traditioneel het zintuig van de we!lust . Dezelfde lofintentie ligt ook aan de basis van de slotpointe : het tot kunst
gebeelde overspel geeft op zijn beurt, als kunst, west aanleiding tot overspel,
zo echt is het, of, zoals Vondel bij een beeld van Marcus Aurelius en Faustina
schertst
Wie uit dit paar niet vryen leers,
Is zelf in marmersteen verkeert .

De grap neutraliseert de moralisatie volkomen . Bovendien vertaalt Kranz verkeerd . . Voor ( v . 2 ) hoort bij schuif en betekent zeker niet vooraleer ( Ehe ), vertaling die bovendien de ekphrasis zest ongeloofwaardig zou maken . De picturale traditie beeldt trouwens vrijwel steeds de samenkomst uit, met of zonder
de prolepsis ( Castor en Pollux die uit het zwaneei geboren worden ) . Dit gelds
towel voor Michelangelo - bij wie Kranz Vondels gedicht zonder enige bewijsgrond laat aansluiten - als voor de plaat van Sandrart waarover de dichter het
werkelijk heeft en die de afbeelding bond van een antieke Leda uit de Galleria
Giustiniana . ( Vgl . WB-uitgave, IV, 598) .
Tot slot nog enkele bedenkingen bij de werkelijk indrukwekkende bibliografie die ik liever een repertorium zou noemen . De gebruiker mag niet uit het
oog verliezen dat volledigheid niet wend nagestreefd, noch in het oeuvre van de
vermelde auteurs, noch binnen de nationals literaturen . Een klein onderzoek
van het Nederlands materiaal leverde de volgende bevindingen op . Bij auteurs
als by . Bilderdijk, Buckinx, Claus, Dullaert, Vondel, Jooris, De Vree etc . blijft
de bibliografie onvolledig . Anderen als by . de Harduijn, Luyken, Schierbeek
of Snoek worden niet vermeld . Een belangrijk criterium voor opname was de
Yang-bloemlezing uit 1974 ! Men zoeke dus bij Kranz geen beeld van de
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Nederlandse beeldpoezie, maar enkel een vrij toevallig ontstane reeks van
namen, waarin jongeren of dichters van het derde plan sterk zijn vertegenwoordigd . De secundaire literatuur words niet systematisch en zonder duidelijke
verantwoording aangehaald, sours ook onkritisch war in het geval van Bredero
by . tot verkeerde toewijzingen leidt . Toch blijft dit corpus indrukwekkend en
zal bet voor elke toekomstige onderzoeker een onmisbare bron zijn .
K . PORTEMAN

VERDER ONTVINGEN WIJ
De eerste aflevering van T .N .A ., Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans .
Eerste jaargang, 1983 maart . Uitgever : Franz J . Lukassen Verlag, Keulen . Redactieadres : Institut fur Niederlandische Philologie der Universitat zu Koln, LindenthalgUrtel 15a, 5000 Koln 41, Bundesrepublik Deutschland . Het T .N .A . verschijnt drie maal per jaar ; ± 350 blz . per jaargang . Abonnementsprijs DM 38- .
Het tijdschrift heeft als doel „ de kennis van de Nederlandse en Afrikaanse taal
en cultuur in bet buitenland . . .te bevorderen . . . Engelstalige en Duitstalige bijdragen zullen sterk vertegenwoordigd zijn, zonder evenwel Nederlands en Afrikaans to verdringen . Voor zover zij beantwoordt aan de doelstellingen van
T .N .A ., kan ook de wetenschappelijke behandeling van thema's uit de Engelstalige en Duitstalige wereld een bescheiden plaats krijgen . Dit gelds in bet bijzonder voor studien op bet gebied van de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap, de cultuurreceptie, en de contrastief-vergelijkende studie van landen en volkeren '' . Aldus bet editoriaal .
Deze eerste aflevering bevat bijdragen over Vondel, Eug . N. Marais, Th . de
Vries, Afrikaanse Lehnuberstezungen uit het Frans, Primitivism and South African Artists, Reineke Fuchs andJakkals, H. Mulisch, Luyken en Heinrich Gustav
Hotho . Wij wensen de boofdredacteur Prof . Dr . H . Vekeman en zijn ploeg alle
succes toe in bun onderneming .
Ook een ander, heel was bescbeidener tijdschrift, ging van start : Documents . Mededelingen van bet Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst
Gent-Tijdscbrift voor theater . Het . genoemde Centrum is gevestigd op de
Rozier 44, 9000 Gent, waar men zich kan abonneren tegen 250 B .F . of fl 28- re
storten op rekening 290-0012255-54 . Het eerste nummer telt 77 blz . Documents zal opstellen brengen over bet drama - de gescbreven tekst - en bet
geheel van bet theatergebeuren . Het tijdschrift zal veel aandacbr besteden aan
bet bedendaags toneel, maar ook historiscbe bijdragen worden in bet vooruitzicbr gesteld . Nr . 1 bevat een bijdrage over Goethes „Torquato Tasso'' en de
opvoering door Jan Decorte ( door L . Lamberechts ) en Over de complexiteit en
chaos ; een analyse van „ De Opdracht'' ( door An-Marie Lambrechts ) . Verder
twee korte toneelrecensies .
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Roman van den Riddere metter Mouwen, opnieuw naar het hs . uitgegeven
en van een inleiding en glossarium voorzien door Dr . Bertha M . van der Stempel . Leiden .-A .W . Sijthoff's Uitgevers-Mij . 166 blz . ( Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde onder redactie van Prof. Dr . J . Verdam ) Aria
Reprints . Serie Letterkundige Werken onder redactie van drs . J . C . Feller I drs .
A . J . Reijnders ) .
Arla-Reprints verzorgt heruitgaven van belangrijke wetenschappelijke werken
die reeds lang uitverkocht zijn, maar waarvan herdruk op beperkte schaal zeker
gewenst is . Daarnaast staan reprints op stapel van oorspronkelijke uitgaven uit
vroeger eeuwen op literair en historisch gebied .
De oplage van „ De Riddere'' bedraagt 300 genummerde exemplaren . Niet
meet dan enkele tientallen zijn nog beschikbaar . De prijs bedraagt f 40,- per
exemplaar, exci . port . Te bestelien bij Aria-Reprints, Postbus 8542, 5970AA
Grubbenvorst, Nederland .
FR . VAN EEDEN : De kleine Johannes . Verzorgd door FR . DE SCHUTTER . De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1983 . 95 blz . 145 F . ( Een bloemlezing
voor schoolgebruik ) .
VERDAM : Middelnederlandr Handwoordenboek . Supplement door J . J . VAN
DER VOORT VAN DER KLEIJ . Mart . Nijhoff, Leiden I Antwerpen 1983 . 354 blz .

Van de Kon . Bibliotheek Albert I to Brussel
Cinquante ans d'avant garde . 1917-1967 . Catalogue redige par Jean Warmoes . Avant-propos de Serge Fauchereau . Brussel 1983 . 248 blz . + 44 illustraties in en buiten de tekst .
De Munt in de Nederlanden van de 7de tot de 16de eeuw . Tentoonstellingscatalogus . Brussel 1983 . 2 3 blz . + 16 blz . illustraties .
Van De Stomme van Portici tot de Lentewijding . Brussel 1983 . 127 blz .
Geill . ( Over de geschiedenis van de Muntschouwburg ) .

Lexikon des Mittelalters . Bd 2, 5-6 (Buckler-Caecilia ) . MUnchen en Zurich,
Artemis verlag, 1982 ; kol . 897-1344 ; DM 35 ,- per aflevering .
In deze twee afleveringen heeft slechts een bijdrage rechtstreeks betrekking op
de Mnl . literatuur : Buskenblarer ( kol . 1117 ) door H . van Dijk . Verder signaleren we nog notifies over Bukolik ( kol . 909-913 ) en johannes Busch ( kol . 11151116 ; met een storende drukfout in de bibliografie : KREITWAGEN lees
KRUITWAGEN ) en enkele uitgebreide artikelen, gewijd aan Burg ( kol . 9571103), Burger, Burgertum (kol . 1005-1041) en Burgund (kol . 1005-1041) .
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MARIKEN VAN NIEUMEGHEN
EN DE ANTWERPSE VOLKSBOEKCULTUUR

Antwerpen, de erkende metropool van de Nederlanden in de zestiende eeuw, trok bewoners aan uit alle windstreken van de Lage Landen
en zelfs van buiten de grenzen . Men heeft wel eens beweerd dat er enige
noordneerlandismen in M, v. N. zouden to vinden zijn, die dan eventueel
in verband kunnen worden gebracht met de herkomst van de schrijver,
die zijn hoofdpersoon uit de streek van Nijmegen laat komen . Grote
overtuigingskracht heeft dit argument nooit gehad, al was het dan maar
dat wij over de geografische spreiding van lexikologische eenheden omstreeks 1 500 niet zo precies zijn ingelicht 1 . De taal in M, v. N. is overwegend Brabants vermengd met enkele Vlaamse eigenaardigheden . Vanuit
de oudere Vlaamse literaire traditie was er tot op zekere hoogte een standaardisering in taalgebruik tot stand gekomen, die doorwerkt in de
latere Brabantse letterkunde z .
Er is in Antwerpen een bijzondere omstandigheid aanwezig waardoor
de oudere literatuurtaal in M, v . N. zijn sporen heeft nagelaten . Het
mirakelspel is tot stand gekomen in het Antwerpse milieu waarin ook de
oudere literaire werken van de middeleeuwen tot volksboeken werden
omgewerkt . Dit houdt in dat men zich intensief heeft bezig gehouden
met de oudere Ease van de literatuur, die voor een aanzienlijk gedeelte
van buiten Brabant kwam .
Het nauwkeurig lokaliseren van een middeleeuwse tekst op taalkundige gronden is lang niet makkelijk . Onze kennis van de middelnederlandse taaltoestanden is verre van volledig . Bovendien is de verhouding
van de autograaf, indien die al bekend is, tot het afschrift, de orthografie waarvan men zich bediende, steeds een zaak van wikken en wegen .
1 B . van den Berg, De Noordnederlandsche afkomst van Mariken van Nieumeghen ( in ) De
Nieuwe Taalgidr XXXVIII (1945 ), 114-115 ; Vgl . W . A . F . Janssen, Studies over Mariken van Nieumeghen ( in ) Leuvense Bijdragen 56 (1967 ), 1-99, blz . 3 .
z Over de taal van M.v .N. : Mariken van Nieumeghen, uitgave L. Verhofstede . Antwerpen 1952,
xxix-xxxi ; uitgave H J .J .M . van der Merwe . Pretoria 1969, 47-57 ; uitgave W . H . Beuken . Zutphen
1972, 9-11 ; uitgave C . Kruyskamp . Antwerpen 1978, xvi ; uitgave L . Debaene . Den Haag 1980,30 ;
vooral ook Janssen 1967, passim .
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In het algemeen neemt men aan dat een aanzienlijke bemvloeding van
Vlaanderen naar Brabant, en van het zuiden naar het noorden heeft
plaats gehad .
De taalkundige bewijsvoering kan gelukkig vaak door de inhoud van
de geschriften en hun verluchtingen worden aangevuld . Deze convergentie van gegevens is ook ter sprake gekomen bij de bestudering van de
verhouding van bet volksboek Mary of Nimwegen, s . d. , en bet Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516 ), die beide een boutsnede
gemeenschappelijk hebben met bet bekende Mariken van Nieumeghen .
Het is een scene waarin een vrouw met een boodschappenmandje in de
nabijbeid van een weelderig struikgewas door een geboornde man words
benaderd . Uit de respectievelijke teksten blijkt dat bet om de verleiding
van de jonge vrouw gaat, die in een toestand van radeloosheid aan de
bekoring door de duivel wordt blootgesteld . Telkens gaat bet om een
meisje dat in een grote stad tot zedeloosheid words verlokt . Mariken
komt in Antwerpen in slecht gezelschap en words de sletere van Moenen
( vs . 602 ), Margarieta words bijna bet sleterken van de duivel op een
door hem georganiseerd festijn to Athene 3 .
Het meisje met bet boodschappenmandje past beter bij M, v . N. dan
in bet verhaal van de adellijke jonkvrouw van Lymborch . Met de boutsnede uit M, v. N. is ook de tekst van bet volksboek van Margr. van
Lymb. mede bemvloed door M, v. N. , zoals nog zal worden betoogd .
Men kan bet met M . E . Kronenberg eens zijn dat de houtsneden uit de
gedramatiseerde tekst van M, v . N. , vaak aangeduid door A, en die van
bet volksboek Margr. van Lymb . , beide uit de drukkerij van Willem
Vorsterman to Antwerpen, bet meest met elkaar to maken hebben 4 . Die
uit bet Engelse volksboek M, v . N. is in details afwijkend, zoals ook de
tekst in zijn inhoud opmerkelijke verschillen vertoont met de dramatische tekst . Alleen de prozagedeelten in deze laatste tekst vertonen
onmiskenbaar zeer sterke overeenkomsten met bet Engels prozaverhaal,
zodat men vaak beweerd heeft, dat aan beide een gemeenschappelijke
bron ten grondslag ligt . Niet alle onderzoekers zijn bet daarover eens ~ .
Konden de gelijkbeden en overeenkomsten in beeld en geschrift in bet
spel M, v. N. en Margr . van Lymb . voor J . van Mierlo van dien aard zijn 6 ,
3 Volkfboek van Margarieta van Lymborch (1516 ), uitgegeven . . . door J . Schellart . Amsterdam
en Antwerpen MCMLII, 7-9 .
4 Mariken van Nieumeghen . Naar de letter I . Tentoonstelling Instituut de Vooys . Utrecht 1968,
18-23 .
5 Beuken 1972, 4, 23-31 ; Kruyskamp 1978, xxii- i ; Debaene 1980, 5-6, 23-29 .
6 Jj van Mierlo, Losse aantekeningen bij de uitgave van Margarieta van Lymborch door Dr . Fr .
Schellart ( in ) Versl. en Mededel. Kon . VI. Acad, v . Taal en Letterkunde 1953, 95-121, blz . 116 .
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dat hij van , , de eenheid van auteur voor beide werken '' spreekt, zo
meen ik in de volgende bladzijden aanwijzingen naar voren to kunnen
brengen dat de auteur in zijn M. v . N. blijk geeft de middelnederlandse
brontekst van het volksboek Margr. van Lymb . to hebben gekend . Dat
kan een belangrijke steun zijn voor de bewering dat de schrijver van
M, v . N. en de auteur van het volksboek Margr, van Lymb . een en
dezelfde persoon zijn .
Misschien wel het belangrijkste onopgeloste probleem in de filologie
van M. v . N. is de vraag naar de bron(nen), de filiatie en chronologie van
was aan teksten en houtsneden aanwezig of achterhaalbaar is . Het
Engelse volksboek ( D ), het Nederlandse M, v . N. ( A ) en Margr, van
Lymb, van 1516 zijn de vaste gegevens die ieder hun voorgeschiedenis
hebben, en tegelijkertijd rechtstreeks of onrechtstreeks in relatie tot
elkaar staan . Ook hier zijn nieuwe inzichten welkom, en m .i . mogelijk.
I.
De gedachte dat de schrijver van M, v, N. kennis heeft genomen van
het middelnederlands epos Heinric en Margriete van Limborch komt op
als men in het mirakelspel Marikens priester-oom hoort zeggen ( vss .
912-913)
Om sterven dat is in deser noot wensch(e) .
O h, Antropos, coem en doerschiet mi lichte !
c

laatste woorden reflecteren een bijbelse voorstelling van de dood,
zoals wij die vinden in psalm 7,13-14' ;
De

Dan spans en richt Hij zijn bong,
Houdt moordende wapens ( vasa mortis ) gereed,
Maakt zijn pijlen als brandende schichten .

Deze bijbelplaats weerlegt Enklaars bewering dat de dood met pijl en
bong niet rechtstreeks uit de bijbel zou zijn overgenomen, maar
gegroeid zou zijn uit de voorstelling van de dood met een speer g . Het is
echter merkwaardig dat een door de bijbel geinspireerde gedachte in verband words gebracht met de schikgodin Atropos, die in de Griekse
mythologic de levensdraad van de aardse mens afbreekt . Over de spel7

De Heilige Schrift . Vertaling . . . „ Petrus Canisius'' . Utrecht-Brussel MCMXLVIII, 606 .
s D . Th . Enklaar, De Dodendans. Een cultuur-historische studie . Amsterdam 1950, 107-111 ; D .
Th . Enklaar, „ Waster noch achter staet ins briefken'' ( in ) De Nieuwe Taalgids XLIV (1951), 227229, blz . 227 .
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ling Antropos voor Atropos in M, v. N. en over bet feit dat de vrome
oom van Mariken op een kritiek ogenblik een verzuchting richt tot een
heidense figuur, heeft men zich herhaaldelijk verbaasd . Drie problemen
dienen to worden besproken : 1 . Hoe komt de schrijver van M, v. N. aan
de schrijfwijze Antropos voor Atropos ; 2 . Hoe ontstond de veranderde
voorstelling van Atropos-Antropos, die niet langer de levensdraad
afbreekt maar nu met een piji of pijlen bet mensenleven beeindigt ;
3 . Waarom wends priester Ghijsbrecht zich tot een mythologische figuur
van heidense origine ?
In tekstcommentaren en bijdragen tot de studie van M. v. N. treft men
aan, dat de -n- in Antropos to wijten zou zijn aan een drukfout . C .
Kruyskamp wijst echter op een enkele tekst waarin de schrijfwijze Antropos voorkomt . Dat is bij Eduard de Dene, die ruim vijftig jaar na
M, v .N. schrijft : Antropos mach slevens ieught of spinnen ~ . Ondertussen gebruiken andere auteurs en vertalers van literaire werken in de vijf
tiende en zestiende eeuw de schrijfwijze Atropos 10 . De vraag is of Antropos met -n- een speleigenaardigheid of verbastering van latere datum is .
Zo schrijft J . Vanderheyden, dat de vrome oom van Mariken „ meent
dat hij ook moet toonen dat hij iets van de oude mythologic uit de boeken geleerd heeft en versukkelt in den naam Antropos'' . Vanderheyden
brengt naar voren dat deze kennis opkwam door de Renaissance op bet
einde van de vijftiende eeuw 11 . Ook Enklaar laat zich in de zelfde zin
uit, als hij schrijft dat bet bier gaat om „ een antieke berinnering, waarbij men kan twijfelen, of die de Middeleeuwen door is blijven leven,
dan wel in de morgenscbemering van bet Humanisme herleefd is ' ' 12 ,
Wie echter de middeleeuwse Roman van Heinric en Margriete van Limborch, ontstaan omstreeks 1300, doorleest, komt in boek III van dit lijvige epos tot de ontdekking, dat de middeleeuwer we! degelijk een
gedetailleerde kennis kon bebben van de Griekse mythologic . In bijna
twee honderd verzen worden de ervaringen van her Heinric geschilderd,
die in bet bos van Venus kennis maakt met Juno en Pallas, met Pluto,
der he//en coninc, en diens docbters Cletos, Lancheis, Antrepos . Deze
drie laatsten zijn de drie scbikgodinnen, die bet !even geven, voortzetten
9 Daarop wijst Kruyskamp 1978, 62, naar een tekst in Belgisch Museum 9 (1845 ), 454 . Anderzijds gebruikt De Dene de juiste spelling Atropos in zijn Testament Rhetoricael : Jaarboek' „ De
Fonteyne " XXX (1978-1979 ), 161 .
10 Enklaar 1950, ibidem ; Jan Vanderheijden, Het thema en de uitbeelding van den
Dood. . .Gent (1930 ), 315-319, 275 .
11
Vanderheijden 1930, 260, 275 . Over de zogenaamde drukfout zie men ook : G . W . Wolthuis,
Duivelskunsten en Sprookjesgestalten . Studies over literatuur en folklore . Amsterdam, 1952, 19,
126 ; W .J .M .A . Asselbergs, Nijmeegse Colleges . zwolle 1967, 85 .
12
Enklaar 1951, 227 .
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en afbreken . Ook bier is Antrepos met -n- geschreven . Haar activiteit
words als volgt onder woorden gebracht 13

1305

1310

Maer bet brinct den droeven dach
Antrepos die derde vrouwe
Sie brinct droefheit ende rouwe,
Want si bids den draet ontwee,
Dan en mach leven niet mee .
Dese doet mi de meeste pine ;
Als is entie jonfrouwe mine
Soe court die vrouwe met hare cracht
Ende slaetse doer algader ;
Consten
oec si daden mi quader .
Si

In bet Brusselse handschrift uit bet einde van de veertiende eeuw words
de schrijfwijze Antropos ( III, 1264 ) met die van Antrepos ( III, 1295)
afgewisseld . Hieruit moge blijken dat de in M, v . N. gebruikte spelling
van de Griekse naam in de middelnederlandse literatuur al vanaf de
veertiende eeuw bekend was . Dat is twee eeuwen voor bet ontstaan van
bet mirakelspel . Belangwekkend is ook bet feit dat de middelnederlandse Roman van Heinric en Margriete van Limborch in bet begin van
de zestiende eeuw to Antwerpen tot bet Volksboek van Margarieta van
Lymborch wend omgewerkt, en dat door een scbrijver die men voor de
auteur van Mariken van Nieumeghen zoo kunnen bouden .
Het tweede probleem, namelijk dat van bet veranderde attribuut van
Attopos-Antropos - deze words in M, v . N. niet langer met de levensdraad maar met bet doorscbieten met pijl en bong in verband gebracht
kan ook worden opgelost vanuit de overlevering van de middeleeuwse
Roman van Heinric en Margriete van Limborch .
De wisseling van bet attribuut ligt besloten in de uit bet middelnederlands vertaalde Duitse versie van bet verbaal, Die Kinder von Limburg
van Jobannes von Soest . De vertaling kwam tot stand tussen de jaren
1476-1480 . De reeds eerder geciteerde passage kwam er in bet Duitse
bewerking als volgt uit to zien
144

1380

dy dryt dy ist das bossest wybel
fyrwar, dy ye geboren it .
sy slecht myr dot myt argelist
al myne kynd and fort sy heym

13 Roman van Heinric en Margriete van Limborch, . . .uitgegeven door L . Ph . C . van den Bergh .
Leiden 1846, 171 . - In bet volksboek ontbreekt de hele passage : Luc . Debaene, De Nederlandse
volksboeken . Antwerpen 1951, 109 .
Johannes von Soest, Die Kinder von Limburg . Ediert nach Cod .Pal .Germ . 87 von Manfred
Klett . Wien 1975, 69 .
14
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1385

mit yr alsam durch apposteym
and truss and bum, da sy von sterben .
dy selb dy wurt mych gantz verterben,
Atropos heist sy ongefer .
ich woke, das sy lang tzyt weer
von dissem leben ab gewend .

De laatste woorden geven er blijk van das Johannes van Soest, die ook
op andere plaatsen in zijn vertaling laat zien das hij de klassieke mythologic en geschiedenis goed kept 15 , de naam Atropos in zijn betekenis
heeft herkend : a-tropos : afgekeerd, afgewend . Atropos words in Die
Kinder von Limburg in verband gebracht met een reeks van ziekteverschijnselen, die stuk voor stuk de kenmerkende symptomen zijn van de
zwarte pest : zwerende gezwellen, abcessen ( apposteym, apostema ),
ontstekingen van de klieren ( truss ), kwaadaardige builen ( bumn ) . Als er
een verschijningsvorm van de dood in de veertiende en vijftiende eeuw
wend gevreesd, dan was het wel de Zwarte Dood of de pest . Niet slechts
de hoge mortaliteit van deze ziekte, die aan de uitroeiing van de mensheid gelijk wend gesteld 16, was angstaanjagend, ook de christelijke traditie droeg er toe bij om de mensen in een apocalyptische sfeer to brengen . Men zag in de builenpest het werk van de pestengel uit het Boek
der Openbaring 16,2 , , Kwade en boosaardige zweren braken uit op de
mensen, die het merkteken droegen van het Beest, . . . '' . Dit is de eerste
van de zeven schalen van Gods gramschap ( phiolae irae Dei ), die over
het zondige mensdom worden uitgestort .
Men kan zich nu afvragen, welke de mogelijke samenhang is tussen
A(n)tropos, die iemand doodt door hem to „ doorschieten'', zoals in
M, v . N. words aangeduid, en A(n)tropos die door de pest de mensen
laat sterven ? De connectie is naar alle waarschijnlijkheid gelegen in het
feit, das in de middeleeuwse iconologie en symboliek de pest(engel) als
attribuut pijlen had, die de slachtoffers dodelijk troffen 17 . De voorstelling das de dood als jager met pijl en bong de mensen achtervolgde was
ten tijde van het ontstaan van M . v, N. bekend, zoals men kan zien in de
Straatsburgse sermoenen van Geiler von Kaisersperg (1514 ) . In woodd
15 Wilhelm Wirth, Johann von Soest. Sangermeister in Heidelberg and Bearbeiter des Romans
Die Kinder von Limburg '' . Dis . . Heidelberg . Ludwigshafen a .Rh . 1928, 86 : Antike Bildungselemente .
16 T .S .R . Boase, Death in the Middle Ages . Mortality, Judgment and Remembrance . London
1972, 97-98 .
17 Vanderheijden 1930, 260 ; Manfred Lurker, I7orterbuch der Symbohk . Stuttgart 1979, 582 .
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en beeld wend weergegeven wat reeds bij de oudere kerkvaders wend aangetroffen over Mors-Venator 18 .
Het is wel niet zonder belang om er bier op to wijzen dat de gevreesde
pest een bepaalde devotie in bet leven riep, die van de „ mantelmadonna" . Maria, de Moeder Gods, gehuld in een brede mantel geeft
haar vereerders bescherming tegen de pest door hun toegang to verschaf
fen onder haar mantel . Deze devotie wend vooral door de patens dominikanen gepropageerd 19 . In een eerder betoog wend reeds uitgebreid gewezen op de belangrijke invloed van deze geestelijke orde wat betreft de
historische en godsdienstige achtergronden en voorstellingen die de
inhoud van bet mirakelspel Mariken van Nieumeghen bepalen 20 .
Een derde probleem dat om opheldering vraagt, is dat van bet gedrag
van de vrome priester Ghijsbrecht die plotseling zich zelf de dood wenst
door tussenkomst van Antropos . Een Nijmeegs borgher, waarmee de
oom in gesprek is gekomen, is daarover hogelijk verbaasd . Hoe meslaet
di u aldus ? is zijn vraag . De priester heeft de normen van bet passende
overschreden . Uit de context is duidelijk dat bet vragen om de dood op
zich nog wel oorbaar is . Althans, er worden geen aanmerkingen
gemaakt, wanneer Mariken en de priester verzuchten : Och eerde, ontdoet u, ende mi beluyct ( vss . 868, 918 ) . Ghijsbrecht gaat de grens van
het toelaatbare to buiten als hij Antropos oproept . De filoloog en literair
bistoricus W .J .M.A . Asselbergs kan zijn verbazing niet onderdrukken en
vraagt zich of : , , Is dit niet ineens van bet humanisme teveel ? ' ' 21 ,
De zieleberder slaakt zijn kreet op bet ogenblik dat hij Mariken op de
straatstenen heeft zien ploffen, nadat de duivel haar vanuit de lucht
heeft laten vallen . Voor de priester lijkt bet alsof Mariken voor goed verloren is . Geheel en al in de war en de wanboop nabij, laat hij zich op
een onchristelijke manier gaan . De christelijke standvastigbeid maakt
plaats voor een zich opdringende heidense wereld . Niet slecbts bet
ontredderde Mariken raakt verstrikt in de bumanistiscb renaissancistiscbe
wetenschap die de duivel haar aanbiedt, ook de vrome priester ervaart in
is Maximiliani Sandaei . . . Condones de Morte . In quibus Symbola Mortis . . . Monguntiae
M .D .C .XXIV, 44-53, 630-632 ; Geilers von Kaisersberg . Ausgewahlte Schriften . . . hrsg . von Philipp
de Lorenzi . Erster Band . Trier 1881, 133 : „ die bei uns herkommliche Darstellung des Todes . . .
eines Bogenschutzen, den seine todlichen Pfeile entsendet . . . .Die scharfen Pfeile werden auf die
Junglinge and Manner, wenn sie in den Fulle ihrer Kraft stehen, losgedruckt . Es sind hitzige Fieber,
ansteckende Krankheiten, Schlagflusse and andere Ubel, womit sie den Tod wie im Fluge
erreicht, . . . "
19 J . J . M . Timmers, Symboliek en Iconographic den ChristeIi ke Kunst . Roermond-Maaseik 1947,
495-497 .
20 L . Peeters, De Historic van Mariken van Niemeghen . Historic - Retorica - Ethica ( in ) Spiegel
den Letteren 1983 .
21 Asselbergs 1967, 86-87
.
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een emotioneel en onbewaakt ogenblik dat het heidense gevaar zich van
hem meester maakt . De schrijver van M, v . N. heeft waarschijnlijk willen
tot uitdrukking brengen, hoe zeer men op zijn hoede moet zijn voor de
humanistisch-renaissancistische vernieuwing van zijn dagen .
Mariken van Nieumeghen die haar ziel aan Moenen overlevert in ruil
voor een grondige kennis van de zeven kunsten, vooral van „ de
schoonste alley kunsten '' , de retoriek, is niet langer een middeleeuwse
jonge vrouw 22 . Het typeert de auteur van M, v . N. en zijn tijd dat hij
Marikens zondige leven koppelt aan haar humanistisch-renaissancistische
aspiraties, en haar bekering ziet als een terugkeer naar het middeleeuwse
geloofsleven, dat zij herontdekt in en door het middeleeuwse Spel van
Masrcheroen 2 3 . Het mirake pel M, v . N. is in wezen een conflictstuk op
natuurlijk en bovennatuurlijk niveau : Mariken is tot tweemaal toe het
slachtoffer van haar tijd . De Gelderse troebelen concretiseren zich voor
haar in een filcse ruzie met haar moei, de humanistisch-renaissancistische
vernieuwing brengt haar in de macht van Moenen, de intellectuele
nieuwlichter .
In M, v . N. ligt een pleidooi besloten voor een , , retour au moyen
age '' , maar het mirakelspel is niet van middeleeuwse herkomst . Er is
geen enkele aanwijzing dat Mariken een middeleeuwse literaire figuur is
geweest, aan wie de eer to beurt viel tot een nieuw bestaan gewekt to
worden in volksboek of spel, dat terug gaat naar een middeleeuwse literaire bron. Als Jan van Doesborch in de eerste helft van de zestiende
eeuw een reeks van beroemde vrouwelijke sterren uit de middeleeuwse
letterkunde de revue laat passeren, words Mariken niet genoemd . We!
lezen wij van Helenen, Viennen, Blanceflour, Sandrijne, Kathelijne,
Flandrijne, etc, en niet to vergeten „ van Limborch Margrete '' 24 . Het
zijn allen figuren uit de volksboeken van die tijd, waarvan de uitgever
van Doesborchs Refreinenbundel, C . Kruyskamp, het aannemelijk acht,
dat de rederijkers als bewerkers en vertalers optraden 25, Over de
bemoeienis van de schrijver van M, v . N. met het Volkfboek van Margarieta van Lymborch (1516 ) is in het begin van deze bijdrage een en
ander meegedeeld . Vooral de besproken houtsnede heeft ruimschoots de
aandacht getrokken . Dat kan men niet zeggen van de begeleidende
tekst .
22 Samuel IJsseling, Retoriek en Filosofie. IVat gebeurt er wanneer er gesproken wordt . Bilthoven
1975, 69 .
23 Peeters 1983 .
24 De Refreinenbundel van Jan van Doesborch . Uitgegeven door C . Kruyskamp . Leiden 1940 . II
Deel, 126 .
25 Kruyskamp, Ibidem, Inleiding, xvi-xvii .

88

De indruk words gewekt dat de in bet volksboek van Margr, van
kenbaar gemaakte kwade bedoelingen van de duivel om Marga,
,
tot oncuysheit met practycken of anders '' to verleiden, na haar in
rieta
een toestand van „ desperacien'' to hebben gebracht ( viii . capittel ),
zijn geinspireerd door bet verhaal van M, v . N. , waarin Mariken zo in
„ dispayer'' is geraakt, dat zij bereid is de „ paramours'' van de duivel
to worden 26 . In de middelnederlandse Roman van Heinric en Margriete
geeft het als camerieren verklede helse gespuis niet zulke voorbedachte
overwegingen ten bests, de duivels brengen Margriete zonder veel
omhaal naar een festijn op een kasteel nabij Athens . De jonkvrouw is
wel op haar hoede voor haar merkwaardige gastgevers, maar van desperacien en vertwivelingen, - men vergelijke ook M . v . N. vss . 154, 192 : in
wanhopen -, die in Margr, van Lymb . zo beklemtoond worden, merkt
men in de middelnederlandse brontekst niets 27 . Het ligt voor de hand
dat de schrijver van bet volksboek deze details samen met de bijpassende
houtsnede uit bet verhaal van M, v . N. beefs overgenomen .

Lymb .

II .
Het onderzoek van M, v . N. is al tientallen jaren lang een exercitieveld
van filologische argumentatie pro en contra de oorspronkelijkbeid van
bet proza dat in de dramatiscbe tekst staat, en dat men in de vertaling
van Engelse volksboek haast letterlijk kan vinden . Men beefs zelfs gesproken van een „ twistgeschrijf'' 28 , dat m .i . niet to negatief mag worden beoordeeld . De gevoerde discussies belpen bet (deel)gelijk to ontdekken, dat ons in combinatie met nieuwe inzicbten in staat stelt de
ontstaansgescbiedenis van M . v . N. nader to preciseren . Men kan daarbij
steunen op de tekstgeschiedenis van proza en dichtvorm, en op bet
gebruik en de kwaliteit van de boutsneden in de teksten .
E . M . Kronenberg en W . A . F . Janssen hebben betoogd dat een
verloren Nederlands prozaverhaal de gemeenschappelijke bron most
zijn geweest van bet Engelse volksboek ( tekst D ) en van de Historie
van Mariken van Nieumeghen ( tekst A ), waarin gedeelten van de
oudere Nederlandse prozatekst zijn overgenomen 29 . De negen boutsneden met dezelfde voorstellingen, die towel de Engelse als de Nederlandse tekst verluchten, zijn niet van dezelfde houtblokken afgeVolkfboek van Margarieta van Lymborch (1516 ), 7-9 .
27 Vgl . Roman van Heinric en Margriete van Limborch, Boek I, vss . 463-675 .
28
Kruyskamp 1978, xciv .
29 E . M . Kronenberg, Het mirakelspel van Mariken van Nieumeghen en bet Engelsche volksboek (in) De Nieuwe Taalgids XXIII (1929), 24-43 ; Janssen 1967, 1-85 .
26
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trokken 30 . De veel besproken houtsnede in de Margr, van Lymb, staat
ten nauwste in relatie met de overeenkomstige houtsnede uit tekst A .
Beide teksten kwamen trouwens tot stand bij Willem Vorsterman to
Antwerpen, terwijl de Engelse tekst wend verzorgd door Jan van Doesborch in dezelfde stad . Hoewel de houtsneden van Van Doesborch door
een betere vakman zijn gesneden, getuigt zijn produkt toch van enige
slordigheid bij bet overbrengen op papier . Dit verklaart goeddeels de
mankementen die men aan de prenten waarneemt 31 ,
Het Engelse M .v .N, heeft iets bijzonders, namelijk een afbeelding,
voorstellende een zelfbewust geklede beer en een chique uitgedoste
dame . Qua stijl en compositie past deze houtsnede niet bij de overige
ofbeeldingen . Men heeft dan ook gemeend dat bet een aanvulling is van
Van Doesborch, die niets to maken heeft met bet verbaal van M, v . N. 32 .
Men kan bet daarmee slecbts gedeeltelijk eens zijn . Van Doesborch beefs
naar mijn mening wel degelijk een verband met de tekst bedoeld . Alle
houtsneden staan in de tekst zo verspreid, dat zij keen• op keen een uitbeelding zijn van was in de tekst volgt . De omstreden toegevoegde
houtsnede is bierop geen uitzondering . In bet daarop aansluitende tekstgedeelte overleggen Moenen en Emmeken om de stad Antwerpen to verlaten en terug to keren naar Gelderland . Zij zijn op de houtsnede joyeus
en modieus gekleed, zoals men in bet zwierig Antwerps milieu, waarin
zij zeven jaren hebben geleefd, mag verwachten . Een soortgelijke aanpassing van de kleding ziet men ook in de overige houtsneden : Moenen
als galante duivel met horens als bij Mariken benadert, als duivel op zijn
middeleeuws als bij zijn slacbtoffer naar bet leven staat ; Mariken als
huishoudster van baar oom-priester en Mariken als boetvaardige vrouw .
De stoere borgbers uit bet Nijmeegse (12v en 13v in de druk ) zijn in
bun voorkomen ook duidelijk to onderscheiden van de Bourgondischsteeds uitgedoste Moenen en Mariken als dezen de grote stad Antwerpen
verlaten . Van Doesborcbs aanvulling op de reeds aanwezige houtsneden
is dan ook inboudelijk ver,antwoord, bovendien stelde de nieuwe prent
hem in staat zijn kleine volksboek juist op een plaats to verlucbten waar
anders in vergelijking met de rest van bet boekje een to lang stuk tekst
zonder afbeelding zou zijn ontstaan .
Wat de tekst betreft, zijn de problemen verre van eenvoudig . Simplististische oplossingen hebben bet nadeel niet genuanceerd to zijn . De
30 E . M . Kronenberg, De houtsneden in Mariken van Nieumeghen en bet Engelse volksboek ( i n )
Het Boek XVIII (1929 ), 177-186 ; Mariken van Nieumeghen . Naar de Letter I, 20-23 .
31 Kronenberg 1929, 183-185 ; Naar de Letter I, 20-21 .
32 Kronenberg 1929, 181 ; Beuken 1972, 28 .
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overtuiging dat aan de oorsprong van de ons bekende versies een zuiver
berijmde tekst ten grondslag ligt ( Barnouw ) of een zuivere prozatekst
( Kronenberg, Janssen ), is omstreden . Men denkt dan ook aan een
tussenschakel 33 . Een vergelijking van de Engelse en de Nederlandse tekst
wijst uit, dat tekst D sours geen of nauwelijks duidelijke parallellen heeft
in de gemengde tekst A 34 . Het gaat our vss . 98-106 : Marikens Moeye
beschuldigt haar nichtje van onzedig samenleven met haar oom-priester ;
vss . 110-136 : ruzie van Moeye en Marikens wanhoopsklacht ; vss .
387-402 : Ghijsbrechts weeklacht ; vss . 505-521 ; Marikens aanprijzing
van de zeven vrije kunsten, vooral van retorica ; vss . 618-647 : Moenens
monoloog over zijn verderfelijk werk ; vss . 922-929 : Moenens gejammer .
Het is bijzonder merkwaardig dat Marikens beroemde rederijkersrefrein
( vss . 524-555 ) en het wagenspel van Masscheroen ( vss . 708-857 ) in het
Engelse prozaverhaal niet herkenbaar terug to vinden zijn .
Ondanks de frapperende gelijkheid van de prozagedeelten en de
daarbij horende houtsneden in D en A, moet men rekening houden met
de mogelijkheid, dat het ontbreken van de inhoud van ruim tweehonderd zestig verzen uit A in de prozatekst van D, die voor de inhoud van
de zingeving van de gedialogiseerde versie, afgewisseld met een achttal
rederijkersgedichten, zo belangrijk zijn, wijst op twee verschillende
bewerkingen van een in oorsprong zelfde verhaal . Tekst A is aanzienlijk
uitgebreid, en inhoudelijk en in opzet van karakter veranderd, ook al
zou men willen aannemen dat D op enkele punten gecondenseerd is .
Het is zeer waarschijnlijk, dat de schrijver of verzorger van de prozatekst zich ook bewust was van het feit, dat zijn tekst niet kon gelijk gesteld worden met een ander in omloop zijnde versie, die mogelijk tekst
A of zijn voorloper was . Dit is m .i . de betekenis van de opvallende
mededeling in D, als de schrijver zich „the fyrst maker of this boke'' 35
noemt . Er was blijkbaar een aanleiding voor de schrijver our die eer uitdrukkelijk voor zich op to eisen . Men moet dan ook de mogelijkheid
overwegen dat de Engelse tekst een vertaling is van een versie die door
de dichter van A via uitbreiding en bewerking in extenso is geversifieerd
en gedramatiseerd . De gelijkheden in het proza tonen aan dat de vertaler en de dichterlijke bewerker van dezelfde tekst zijn uitgegaan . Hun
eindprodukten zijn verschillend en niet langer identiek . De reactie van
de prozaist is een belangrijke aanwijzing, dat het afleiden van D uit A of
een soortgelijke tekst wel op een erg onwaarschijnlijke hypothese berust .
Kruyskamp 1978,
.
34 Wolthuis 1951, 54, 89 .
35 Tekst in Janssen 1967, 99 . Vgl . Kronenberg 1929, 40 ; Wolthuis 1952, 60 .
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Een nader onderzoek van A wijst ook in deze richting . Daarbij dienen beide
teksten allereerst op hun eigen merites bekeken to worden om een voorbarig „post hoc, ergo propter hoc'' bij de vergelijking daarvan to vermijden .
Een tweede twistpunt van belang is de vraag of de verloren oorspronkelijke tekst reeds een gemengde tekst, bestaande uit proza en vers, was .
In de Engelse versie is geen berijming aanwezig, hoewel W . H. Beuken
en A . J . Barnouw wel in deze richting argumenten hebben gezocht om
de bewijsvoering van E . M . Kronenberg to ontzenuwen 36 . Het was inderdaad gebruikelijk dat in de volksboeken in het begin van de zestiende
eeuw versgedeelten voorkwamen, maar dan niet in die omvang als tekst
A van M, v . N, ons laat zien . Uit bepaalde onderdelen van het Engelse
volksboek zou men zeer wel kunnen concluderen dat de oorspronkelijke
tekst berijmde partijen heeft gehad . Men kan zich, de literaire gebruiken van de tijd in aanmerking nemend, niet anders voorstellen dan dat
volgende woorden slaan op episodes in dichtvorm
than sayde Emmeken whyle that I must nedes shewe unto you that
poynte of iemotrye than muste ye all kepe our pece & speke nomore l
for rethoryke wyll be harde I . . .
than went Emmeken and harde the playe and the playe was a synfull
lyuynge and there she sawe hyr lyuing playen before hyr face . . .

Her Engelse volksboek drukt hier samenvattend uit wat in de Nederlandse situatie van rederijkerij en toneel in versvorm moet zijn geweest .
Wat er nu in die verzen heeft gestaan, is van het allergrootste belang
voor een verdere orientering .
Indien wij slechts kennis zouden hebben van de tekst in D, zouden
wij in alle redelijkheid moeten besluiten, dat Marikens verzoek om de
geometrische proef to geven van zoveel druppels in een wijnglas, , , want
rethorycke wil gehoord zijn '' , toch nauwelijks doelt op Marikens pleidooi en klacht in zake de kennis van de zeven vrije kunsten, en dat met
nadruk op rethorycke . Men kan hier verwijzen naar M, v . N. , vss . 507508 : gheerne rethor cke hantieren Om die seven vii consten daer met to
vermeerene . Retorica diende ertoe om scientie - de consten - to
omgorden met het levende woordt door vercierlijck spreken 37 . In het
36
A . J . Barnouw, Mary of Nimwegen ( in ) The Germanie Review VI (1931), 69-84 . - Wolthuis
1952, 56-57 werd niet overtuigd door Barnouws bewijsvoering ; W . H . Beuken, Mariken's eerherstel
(in) Tijdschr. voor Taal- en Letteren IX (1931), 111-122 .
Beuken 1972, 26-27 bestrijdt Janssen 1967, die Kronenberg volgt .
37 L . Roose, Dwelck den Mensche aldermeest tot consten verwect . De poetica der Brabantse rederijkers in 1561 ( in ) Hulde-Album Prof. Dr. J. F Vanderheyden . Langemark 1970, 91-108, blzz .
101-102 .
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vervolg van de gedramatiseerde tekst words retorica echter verabsoluteerd. Mariken schenkt geen aandacht aan de geometrische druppeltellerij . Het valt trouwens op dat in tekst A Mariken hierover niet begins,
zoals in D bet geval is, maar wel Moenen . In de gedramatiseerde tekst
blijven dergelijke kunstjes slechts op bet tweede plan aanwezig, en dat
om bet sfeertje condom Moenen en de zijnen to illustreren .
De Franse Neerlandicus Pierre Brachin heeft er op gewezen hoezeer
Marikens apologie van retorica op een vreemde manier uit de toon valt
in tekst A 38 . Zoals reeds eerder wend betoogd, staat deze tekst echter
niet los van bet ingelaste 1/agenspel van Masscheroen ( vss . 708-857) :
De auteur van de gedramatiseerde tekst heeft in en door de bewerking
van zijn bron een nieuwe zingeving aan bet geheel verleend . De herbergsscene en bet wagenspel werden op een vindingrijke wijze geproblematiseerd in een antithese, waardoor Marikens kennisdorst en de bevrediging daarvan in bet gezelschap van de duivel words geplaatst tegenover de christelijke geloofs- en genadeleer, die uitvoerig ten soon words
gespreid in bet Spel van Masscheroen 39 . Dat verhaal kan men onmogelijk distilleren uit tekst D . Het heeft ook wel niet in zijn brontekst gestaan, zoals uit de betekenis van de Engelse woorden kan worden afgelezen .
Afgaande op was de Engelse tekst ons meedeelt, zal men moeten aannemen dat Mariken een spel ziet van , , een zondig leven " ( synfull
lyuyinge ), waarin zich een bekering voltrekt . Het is in die zin voor de
toeschouwster een voorbeeld dat navolgbaar is en aan haar leven een
andere wending geeft . Men zal daarbij aan een „ Handlungsdrama "
moeten denken 40 . Een voorbeeld daarvan, dat zich in de late middeleeuwen in de Nederlanden opdringt, is bet leven van Maria Magdalena, de
temperamentvolle zondares uit de bij bel . Haar leven en bekering waxen
bijzonder populair 41 . Het feit dat bet spel words opgevoerd op de verjaardag van een kerkwijdingsfeest ( dedycacion of a churche ) suggereert
dat de vertoning van bet „ zondige leven " alles to maken heeft met bet
38 P . Brachin, En marge de Mariken van Nieumeghen ( in ) Etudes Germaniques 17 (1962 ), 313318 .
39 L . Peeters, Het Wagenspel van Masscheroen (In) De Nieuwe Taalgids LXIV (1971), 90-111 .
40 Oskar Sengspiel, Die Bedeutung der Prozessionen fur das geistliche Spiel des Mittelalters .
Breslau 1932 ; Hildesheim-New York 1977, 119 .
41
Leo van Puyvelde, De geestelijke spelen in de middeleeuwen . Antwerpen 1913, 18 ; Elisabeth
Frenzel, Stoffe der l/eltliteratur . Stuttgart 1962, 409 ; Francis Rapp, Les „ mysteres'' temoins des

croyances et des sentiments religieux a la fin du Moyen Age ( in ) Bulletin de l'Association Guil
laume Bude 1980, 134-137 . - Het is mogelijk, dat „the playe was a synfull lyuynge and there she
sawe hyr lyuing playend before hyr face than she began to be sort' and take repentance'' in verband
moet worden gezien met het vervolg van het verhaal : „ Howe Emmeken was a none at Mastryck of
the orders of saynte Mary Magdalena that resume fro theyr vycyouse lyuynge " .
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leven van een bekeerde zondares die als patrones van een kerk words
gevierd . Een dogmatisch en juridisch gemspireerd dispuut tussen Masscheroen en Maria voor Gods troop kan moeilijk worden geidentificeerd
als een „synfull lyuynge'' dat Mariken tot voorbeeld strekt . Soortgelijke
disputen zijn „Rededramen'' ter onderscheiding van de juist genoemde
„ Handlungsdramen'' 42 . Dat blijkt ook uit Marikens woorden : Ick hour
flier redenen ende argumenten vele ( vs . 808 ). Dit is iets anders dap de
goede exempelen uit vers 719, die ik in middeleeuwse zip met Curtius
interpreteer als „ Musterbeispiele menschlicher Vorzuge and Schwachen
zur Erbauung'' 43, die evenwel goed passen bij het verhaal van een heiligenleven zoals hierboven beschreven . Men moet zich dap ook afvragen
of de schrijver van M, v . N. hier niet is bemvloed door zijn brontekst .
Het centrale probleem condom M, v . N, is nog steeds een heet hangijzer : Steeds weer keert de vraag terug, of het een „ toneelstuk'' was flat
tot prozaboek wend omgewerkt, of flat het een prozaroman is met buitengewoon veel dialogen in versvorm . L . Debaene is van mening flat
tekst A voor het toneel geschreven is, maar als „ lectuur'' wend uitgegeven . W . M . H . van Hummelen plaatst M, v . N. , , tussen de versdialogen
in prozaromans enerzijds en de contemporaine toneelstukken anderzijds'' 44 . Vanuit de praktijk van de moderne toneelregie heeft men zich
het hoofd gebroken over de vraag, of het proza in M, v. N. noodzakelijk
is of niet, en zo ja, in welke gedaante de „ expositor ludi'' of „ explicator'' moet worden ingeschakeld om het proza to spreken . Een soortgelijk
probleem doer zich ook voor in de Engelse en Duitse literatuur van de
zestiende eeuw . Daarbij heeft men geconstateerd flat het invoegen van
proza op die plaatsen in de tekst is gebeurd, waar de handeling van het
verhaal was betreft plaats en situatie verandert 45 . In M, v. N, is flat niet
anders . De prozastukjes markeren de plaatsen waar het verhaal zich of
speelt : Gelderland, Nijmegen, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Antwerpen, Nijmegen, Keulen, Rome, Maastricht . De verplaatsingen zijn het
talrijkst op het eind van het stuk, vandaar flat men daar ook een aanzienlijke hoeveelheid proza aantreft . Men kan deze teksten zien als inleidende monologen van de schrijver . Ook de sprekers in het stuk uiten
zich nogal eens in monoloogachtige ontboezemingen . Zij worden evenSengspiel 1977, 119 .
43 E . R . Curtius, Europaische Literatur and lateinisches Mittelalter . Bern 1967, 69 . Over het verschil van argumentum en exemplum, Hz . 367 .
44
Luc Debaene, Rederijkers en prozaromans ( in ) De Gulden Passer 27 (1949 ), 1-23, blz . 23 ;
W . M . H . Hummelen, versdialogen in Prozaromans . Nijmegen 1971, 18 .
45 Jorg 0 . Fichte, Expository Voices in medieval drama. Essays on the Mode and Function of
Dramatic Exposition . Nurnberg 1975, 61-63 .
42
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eens ingeleid met een stukje proza . Vooral ook de talrijke rederijkersstrofen, die in bet geheel zo een aanzienlijke plaats innemen en mede de
structuur van bet geheel bepalen 46, worden aangekondigd met proza 47 .
M .v .N . vertoont een gelaagdheid van soorten teksten . Men kan drie
niveaus onderscheiden : inleidend proza dat bet toneelgebeuren situeert
en proza dat rederijkersverzen of langere monologen inleidt ; monologen
en rederijkersgedichten ; gedialogiseerde verspartijen . Door middel van
verschillende tekstsoorten words een resultant bereikt, dat vergelijkbaar is
met dat van de laatmiddeleeuwse literaturen om ons been . Lettend op
bet onderscheid tussen de narratieve en de dramatische component in
M, v . N. zou men mutatis mutandis kunnen zeggen ;
, , exposition in the early vernacular drama was more a matter of structure and arranging of non-dramatic sources to fit the playwright's purposes than of providing the audience with vital information not to be
gleaned from the dialogues'' 48 .
De niet-dramatische elementen in de gemengde tekst van M, v . N. zijn
ten dele de restanten, en ten dele de toevoegingen die een rederijkerdramaturg in zijn produkt heeft verwerkt . De prozagedeelten komen uit
een volksboek, dat overwegend een narratief karakter had ; de talrijke
rederijkersstrofen zijn waarschijnlijk goeddeels van de onbekende auteur
van de bekende tekst . De conflictsituaties die aanwezig waxen in de
oudere tekst beefs hij in dramatisch perspectief verder ontwikkeld . Daarbij beefs hij zeer bewust de ambiguiteit van de beoefening van retorica
en de vrije kunsten in bet geding gebracht . De Historie van Mariken van
Nieumeghen is in de zestiende eeuw ongetwijfeld een zeer actueel literair werk geweest 49 . De interpretatie ervan en de studie van zijn bronnen
kunnen nog steeds boeien .
46 R . L . J . Bromberg, De plaats van Moeyes dood in de Mariken van Nieumeghen ( in ) De
Nieuwe Taalgids LXXI (1978 ), 39-47 .
47 Het gnat om de rederijkersstrofen in vss . 137-156, 329-347, 348-355, 403-416, 433-440, 590617, 648-655, 1103-1126 en de monologen in vss . 158-173, 556-589 .
48 Fichte 1975, 62 . - Het middeleeuws ( geestelijk )
tonedl had vaak een sterk episch karakter : K .
P . Roddy, Epic Qualities in the Cycle Plays` ( in ) Stratford-upon-Avon Studies 16 : Medieval
Drama . London 1973, 155-171 .
49 Lucas D'Heere schrijft in 1565 : „ onse conste ( diemen t'onrechte Rhetorijcke naemt ) tot
noch toe niet en heeft connen vervveruen de gracie vande curieuse gheleerde '' : Lucas D' Heere,
Den Hof en Boomgaard der Poesien, met inleiding en aantekeningen door W . Waterschoot . Zwolle
1969, 4, vgl . 113 . Omstreeks 1535 verschijnt in Engeland Redford's JVit and Science, waarin Wit
de voor- en nadelen uiteenzet van de humanistische beoefening der letteren : Edgar T . Schell, On
the Imitation of Life's Pilgrimage in the Castle of Perseverance ( in ) Jerome Taylor and Alan H .
Nelson ( editors ), Medieval English Drama . Essays Critical and Contextual . Chicago and London
1972, 279-291, blz . 291 - De „linguae cultus sermonisque venustas'' van de humanisten waarover Paul Bissels, Humanismus and Buchdruck . Nieuwkoop 1965, 11 - kon zelfs volgens een
leraar in de retorica, P . Canisius (1521-1597 ), de wetenschap belemmeren .
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Het bovenstaande onderzoek richtte zich aanvankelijk op de relatie van
de M . v . N. tot bet volksboek van Margr, v . Lymb . en diens bron, de Roman
van Heinric en Margriete van Limborch . Een houtsnede en de bijgaande
tekst in bet volksboek bevestigen de opvatting, dat een versie van M, v . N.
van invloed is geweest bij bet schrijven van de gederimeerde tekst van bet
middeleeuwse werk . Anderzijds kan de Antropos-episode in de tekst A van
M . v.N. , vss . 912-914 de gedachte voedsel geven, dat deze tekst is ontstaan
door toedoen van een rederijker die de middeleeuwse Roman van omstreeks 1300 goed heeft gekend . Het vermoeden komt op, dat de auteur
van tekst A en de schrijven van bet volksboek als een en dezelfde persoon
enerzijds bet volksboek van Margr, v . Lymb, in een bepaalde passage door
zijn kennis van M, v . N. heeft bemvloed, anderzijds zijn bewerking van bet
verhaal van M, v . N, heeft gemaakt onder gebruikmaking van een reminiscentie uit de middeleeuwse brontekst van de Margr, v . Lymb . .
In tweede instantie wend aandacht besteed aan de verhouding van de
teksten van M, v . N. onderling . Het Engelse volksboek van M, v . N. uit de
drukkerij van Jan van Doesborch, tekst D, en de Historie van M, v . N. , tekst
A, gaan qua stof terug op een gemeenschappelijke brontekst, maar ieder
den overgeleverde teksten geeft die bron niet letterlijk weer . De Engelse
versie is een aanpassing van een oudere Nederlandse tekst, die geschikt gemaakt is voor bet boekenfonds van Van Doesborchs uitgaven : Uit economische overwegingen gaf bij de voorkeur aan kleinere volksboeken . Tekst
A is een bewerking van de verloren bron door een rederijker-dramaturg,
die zijn M. v . N. een eigen zin en een eigen gezicht beefs gegeven .
De verregaande overeenkomsten tussen de prozagedeelten van A en D
kunnen worden verklaard door de bijzondere functie die deze in de versies A, D, en naar men mag aannemen in de brontekst, hebben . Zij
scbragen bet verhaal door de opeenvolgende episodes van de bandeling,
die door plaats- en situatieveranderingen worden ingeluid, op een baast
stereotiepe wijze kenbaar to maken . Daardoor worden deze stukken
tekst, als bet ware, tot constanten, die zich continueren in alle versies,
en dan ook onmiskenbare gelijkheden blijven vertonen . De bij deze prozafragmenten passende boutsneden, die eveneens worden overgenomen,
onderstrepen deze structurerende werkwijze . In dit verband kan ook de
in Van Doesborchs uitgave toegevoegde houtsnede worden verantwoord .
Men zou bier kunnen spreken van een „ Sprache den Bildfugung''
die
men ook in andere literaire teksten kan aantreffen .
s0 ,

S 0 De term „ Sprache den Bildfugung'' komt uit Wilhelm Messerer, Illustrationen zu Wernhers
„ Drei Liedern von den Magd'' ( in ) Deutsche Literatur im Mittelalter . Kontakte and Perspektiven .
Hugo Kuhn zum Gedenken . Herausgegeben von Christoph Cormeau . Stuttgart 1979, 447-472,
blzz . 455-459 .
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De belangrijkheid van het proza is voor de schrijver van M, v. N. in de
bloeitijd van de volksboekcultuur, waaraan hij zelf bijdroeg, waarschijnlijk iets vanzelfsprekends geweest . Proza als inleidende, begeleidende en
verbindende expositie van de handeling was voor hem een primair gegeven in het presenteren van een verhaal dat hij , , historie " noemde . De
prioriteit van het proza kan moeilijk losgekoppeld worden van de prioriteit van het „ volksboek " .
Universiteit van Amsterdam
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IN- EN UITSPRONG IN GEZELLES „ RIJMSNOER"
,, . . . an art
In profile ."
Ezra Pound, Mauberley
In 1932 noemde F . Baur de bundel Rijmsnoer om en om her jaar van
Guido Gezelle „ een schat van afwisselende vormen van metra en strofiek, zooals geen andere, mij bekende lyrische verzameling in de Nederlanden'' 1 . Een aspect van die uniek gebleven verskunst willen wij hier
behandelen : de wijze waarop in- en uitsprong her aanschijn en de werking van Gezelles strofen bepalen . Aangezien het grafisch aspect van
verzen altijd al stiefmoederlijk behandeld is, is her niet verwonderlijk
dat hierover met betrekking tot de dichtkunst van Gezelle weinig of niet
geschreven is . Geheel ten onrechte, want de dichter van Rijmsnoer heeft
bewust en systematisch aandacht aan dit aspect besteed en zo virtuoze
effecten bereikt, die wij in war volgt uitvoerig zullen illustreren .
Vooreerst enkele definities . In- en uitsprong zijn (typo)grafische stijlfiguren . Zoals de meeste stijlfiguren zijn zij afwijkingen van een norm, in
dit geval de afstand tussen bladrand en begin of einde van de eerste
regel . Linkerinsprong heet een relatief vender begin van een volgende
regel, linkeruitsprong een relatief dichter begin . De rechterin- en uitsprong relateert men met her oog veeleer tot de rechterbladrand : de
rechteruitsprong nadert die meer, de rechterinsprong minder . Zijn de
linkerin- en uitsprongen even groot als de rechterin- en uitsprongen, dan
spreken we van een symmetrische in- en uitsprong : de regels zijn dan
gecentreerd op een denkbeeldige vertikale as . Bij de meer voorkomende
asymmetrische in- en uitsprong ligt alleen de linkerzijde van de tekst
grafisch vast . Dat her linkerprofiel geaccentueerd words, ligt aan her feit
dat wij van links naar rechts schrijven en dus alleen her begin van de
regel grafisch echt onder controle hebben ; waar de regel eindigt hangs of
1 F. BAUR, in : Jubileumuitgave van Guido Gezelle 's volledage werken, Rijmsnoer 2de deel,
Brussel-Amsterdam : Standaard-Boekhandel, 1932, p . 225 . - Wij baseren ons op de eerste uitgave
van Rijmsnoer om en om het jaar ( Roeselare : J . De Meester, 1897) .
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van de beschikbare ruimte op het blad of van de toevallige lengte van de
regel . De insprong geeft de strofe een grafisch aangezicht . Is hij symmetrisch, dan is het een gezicht en face ; is hij asymmetrisch, een gezicht in
linkerprof el .
De bundel Rijmsnoer bevat 147 gedichten ( we laten hier en in wat
volgt de gedichten van de Aanhang buiten beschouwing ) . Daarvan is er
slechts een symmetrisch : , , Adoro to '' . Omdat daarbuiten de rechterinen uitsprong geen rol spelen, kunnen we bet verder gewoon over in- en
uitsprong hebben, waar eigenlijk linkerin- en uitsprong is bedoeld .
De in- en uitsprong kan enkelvoudig of meervoudig zijn, naargelang
in een strofe slechts een of verschillende soorten van afwijkingen tegenover bet normale versbegin voorkomen . Onze bundel heeft 113 gedichten
met enkelvoudige in- en uitsprong, 17 met tweevoudige, 3 met drievoudige en 2 ( , , Adoro to '' en , , Eeuwelingen '' ) met veelvoudige in- en
uitsprong . Slechts 12 gedichten vertonen helemaal geen in- en uitsprong : een merkwaardigheid die op zichzelf een studie als deze verantwoordt .
Wij behandelen nu de diverse functies van in- en uitsprong en illustreren die telkens met typische strofen . In elk gedicht is er minimaal een
strofe die de functie draagt : de andere strofen worden door de dichter
wat dit betreft vaak op de koop toe genomen . Wij onderscheiden een
esthetische, een prosodische, een ritmische, een semantische en een iconische functie .
1 . De esthetische functie

Het procede van de insprong is wellicht zo oud als de typografie . Het
is ontstaan als een middel om een evenwichtige bladspiegel to bekomen
met regels van ongelijke lengte . Het gemakkelijkst is dit na to gaan bij
gedichten die bestaan uit zeer ongelijke regels . Indien men dergelijke
regels allemaal op gelijke afstand van de linkerbladrand last beginners,
ontstaat aan de rechterkant een rafelige rand, die binnen een esthetics
van de harmonic alleen maar als onfraai kan overkomen . Daarom last
men in dergelijk geval de langere regels eerder beginners dan de kortere .
Zo krijgen we een symmetrische of althans een naar symmetric tenderende in- en uitsprong . Daar die symmetric beantwoordt aan de klassieke esthetics van bet evenwicht, is bet wel geen toeval dat dit procede
in onze onklassieke tijd bijna geheel uit de mode geraakt is ( zelfs titelpagina's worden tegenwoordig vaak niet meet gecentreerd ! ) .
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In de 19de eeuw daarentegen was dit typografisch middel algemeen
verspreid, zoals een vluchtige blik in bloemlezingen leers ( voor het
Nederlandse taalgebied zie men bijvoorbeeld Gerrit Komrijs De Nederlandse poezie van de 19de en de 2Oste eeuw ) . De bewaarde handschrif
ten van Rijmsnoer tones aan dat die esthetische typografie gees fantasie
was van Gezelles drukker, maar wel degelijk door de dichter zelf zo
gewild was . Het esthetisch effect is des to frappanter naarmate de verzen
meet in lengte verschillen, zoals in deze strofe van „ Schoonheid''
Hoe schoon zijn de ongekunstenaarde
boomen, die
'k, erkenbaar uit elkander, in den
hemel zie
geschoten staan, en dragende elk een
beeltenis,
daar 't werken van Gods hand nog aan to
vinden is !

Dergelijke insprongen onderstrepen de grafische tweedimensionaliteit
van het gedicht . Naast de hoogte van de strofe die wisselt met het aantal
regels, krijgen we nu binnen de strofe zelf een wisselende breedte . De
zo ontstane categories hoog l laag en breed / smal kunnen, zoals we vender
zullen zien, semantisch worden geinterpreteerd . De wisselende insprong
kan echter niet alleen op de vertikale, maar ook op de horizontals as een
symmetrisch effect bewerken 2 . In „ Betula alba, L . '' is die horizontals
symmetric wellicht gemspireerd door de eveneens horizontaal symmetrische letter B
„ Berk'' , zoo hiet de noordsche B,
een den zestien ruinenstaven,
die, onroomsch, to weten gauss
wat ons voorvolk dacht en des .
Bij de esthetische functie dient ook het decoratieve element vermeld
to worden . Zoals bij een vacs de bovenrand, het handvat of de voet door
een nadrukkelijke versiering afgebakend kan worden, zo kan ook een inof uitsprong aan het begin of bet einde of in bet midden van een strofe,
dit deel isoleren en beklemtonen . De strofevorm met , , voet '' komt verscheidene keren voor, ondermeer in , , Oudheid ''
2 Volgens F . BOAS (Primitive Art, New York : Dover, 1955 (1927)) komt symmetric aan weerszijden van een vertikale as veel meet voor dan symmetric tegenover een horizontals as, en dit reeds
in de natuur ( vgl . bet menselijk lichaam ) .
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't Is wonder hoe men 't oude maar
en acht als oud, dat menschenhanden
bewrochten, en dat, duizend jaar
misschien daarna, komt aan to stranden,
op de oevers van de zee, entwaar,
der tijdlijkheid ! o Menschenhand,
onleefbaar is uw werk, en geenen tijd bestand !

2 . De prosodifche functie

De insprong kan bepaalde aspecten van de prosodie onderstrepen,
zoals de metrische lengte van de regels, de plaats en bet genus van bet
rijm . Reeds vroeg hebben drukkers de insprong gebruikt om regels met
mannelijk en vrouwelijk rijm van elkaar to onderscheiden . Mannelijke
regels werden conventioneel als korter beschouwd dan vrouwelijke regels
en kregen dus insprong . De gewoonte stamt waarschijnlijk uit Frankrijk,
waar een afwisseling tussen mannelijke en vrouwelijke rijmen regel is .
Deze conventie bestond ook in de 19de eeuw nog, al volgden niet alle
dichters bast even stipt op als Gezelle
Twintig meezenvoetjes
hippelen in 't groen,
zurkelende zoetjes,
zoo de meezen doers .

Deze strofe van „ Meezen'' toont aan dat de esthetics van de symmetric bij deze „rijminsprong'' geen rol meet speelt . Verzen 3 en 4 zijn
typografisch even lang en toch springs regel 4 in ten opzichte van regel
3 . Er is dus enige aanvulling nodig bij de , , regel '' die J . F . J . Heremans
in 1863 gaf voor de in- en uitsprong in Gezelles poezie : „ Meermaals
onderscheiden zich zijne verzen alleenlijk daardoor van de proza, dat zij
met eene hoofdletter beginners, en naar evenredigheid van hunne lengte
min o meet uit- of mspringen . '' 3
Wij zouden de regel als volgt willen formuleren : METRISCH KORTERE
REGELS SPRINGEN BINNEN DE STROFE IN TEN OPZICHTE VAN METRISCH
LANGERE REGELS . „ Metrisch korter'' kan bier twee dingen betekenen

(a) bij verzen met een ongelijk aantal heffingen : die met bet minst aantal heffingen ; (b) bij verzen met een gelijk aantal heffingen : die met
een „mannelijk'' einde ( een beklemtoonde lettergreep ) tegenover een
„vrouwelijk'' einde ( een onbeklemtoonde lettergreep ) ; een einde met
een onbeklemtoonde lettergreep gelds als korter dan een einde met twee
onbeklemtoonde lettergrepen .
3 J. F. H.

HEREMANS, in : Nederduitrch Maandschrift, lste jg . (1863 ), dl . 2, p . 245 .
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Een zuiver formeel element, de metrische lengte, bepaalt dus de typografie . Ter illustratie de eerste strofe van , , Vogelzang "
1 Ik hoore 't, gij vogelkens,
2
luide genoeg
3
herhaalt en herhaalt gij
4
uw' spraken ;
5 maar, hoe ik mijn beste doe,
6
spade ende vroeg,
7
' k en were er geen zin van
8
to maken .

Hier zijn verzen 4 en 8 metrisch de kortste ( een heffing ). Zij springen dus
in. ten opzichte van verzen 2 en 6 ( twee heffingen met mannelijk einde ),
die op hun beurt inspringen tegenover verzen 3 en 7 ( twee heffingen,
maar met vrouwelijk einde ), terwijl die laatste dan weer inspringen tegenover verzen 1 en 5 ( twee heffingen, maar met een nog „ vrouwelijker ",
glijdend einde ). Bij de verzen 2-6 en 4-8 onderstreept de insprong ook
nog het rijm en zijn genus . Uit de handschriften blijkt dat de dichter dit
gedicht eerst met enkelvoudige insprong geschreven had en daarna wijzigingen aanbracht om het met meervoudige insprong to laten drukken .
De hier geformuleerde regel verklaart waarom de 12 gedichten van
Rijmfnoer die metrisch even lange regels hebben, geen insprong vertonen . Het is ook interessant om de uitzonderingen na to gaan . Op het
eerste gedicht zijn dat er 24 . Een daarvan, het gedicht ,, Terwe ", valt
weg omdat het niet strofisch is en dus niet met onze regel beschreven
kan worden . In het gedicht ,, De koning is gekommen " verspringen inen uitsprong vanaf de vierde strofe . Dit is niet het geval in het handschrift . De eerste uitgever heeft zich vergist, en met hem ook alle latere
uitgevers ! We bekijken nu de 22 andere uitzonderingen .
Een eerste groep uitzonderingen bestaat uit dertien gedichten met
drietoppige verzen : ,, Nihil ", ,, Oudheidkunde ", ,, Het borelingske ",
, , Het gets ", , , Hoe weer gij 't dan zoo wel . . . ", , , Muggen ", , , Roozemond ", ,, Oorloge ", ,, Courtrai ! ", ,, 't Groeit ", ,, Avondrood ",
„ Mater dolorosa " en „ Vertijloosheid " . Bij nader toezien gaat het hier
en de manuscripten bevestigen dit in een aantal gevallen - om
alexandrijnen die aan de cesuur gesplitst zijn en over twee regels verdeeld . De gesplitste alexandrijn met mannelijk rijm springs hier in zijn
geheel in tegenover de gesplitste alexandrijn met vrouwelijk rijm . De
typografie onderstreept dus dat de alexandrijnen ondanks hun visuele
opdeling toch telkens als een eenheid dienen gelezen to worden . De
eerste strofe van ,, Vertijloosheid " kan dit illustreren
1 02

Vertijloos, al den dag,
en zie 'k, in 't nauw gesteken,
geen' blijden zonnengang
de duistere wolken breken ;
en zie 'k noch bol noch boom,
noch hour noch iet dat groent
en, met den kwaden dag,
mijn' kwaden zin verzoent .

Op twee gesplitste alexandrijnen met vrouwelijk rijm volgen er twee met
mannelijk rijm : de laatste springen in ten opzichte van de eerste . Onze
formule behoeft geen wijziging als we specifieren dat een gesplitste
alexandrijn voor Gezelle blijkbaar als een versregel gold . Jets dergelijks
hebben we wellicht ook in het gedicht „ Boomen'' met zijn afwisselend
vier- en drietoppige verzen . De typografie daarvan is normaal als we die
verzen als gesplitste zeventoppige verzen opvatten .
Er blijven nu nog maar acht gedichten over met een min of meet
onregelmatige insprong . Vijf daarvan ( , , De avondtrompe '' , , , Blootakker '' , , , Het winterspook '' , , , De regenbuie '' , , , Mortis imago '' ) bestaan uit oktaven met afwisselend vier en drie heffingen . Sommige van
de drieheffingsregels hebben een mannelijke, andere een vrouwelijke
uitgang . Toch gebruiken alle bestaande uitgaven hier alleen een enkelvoudige insprong . Dit is ten onrechte gebeurd voor de eerste drie
gedichten, waarvan de manuscripten een tweevoudige insprong aangeven . Het handschrift van , , De regenbuie '' is verloren gegaan en dat van
, , Mortis imago '' heeft inderdaad enkelvoudige insprong ( een vergetelheid van de dichter of een vermijding van een to speelse insprong bij
een dergelijk ernstig gedicht ? ) . - Duidelijk iconisch zijn twee andere
uitzonderingen : , , Hoe zeere vallen ze of '' en , , Eeuwelingen '' . In het
gedicht „ Wintermuggen'' is de afwijking misschien semantisch gemotivender)
veerd ( zie.
Een paar keren springen de strofen zelf in hun geheel in tegenover
elkaar . Dit is het geval in „ Uslandvaarders'' ( met zijn dialoogvorm ) en
„ Drakenaren'' ( met zijn iconische typografe ) . Wij kunnen besluiten
dat ondanks deze uitzonderingen de regel door de dichter nauwgezet
wend toegepast . Aan de hand ervan kunnen we dan ook vele typografische fouten die in onze Gezelle-uitgaven geslopen zijn, verbeteren . 4
4 Een toevallige greep . In de eerste uitgave hebben v . 11 van „Adorn to'' en v . 2 van „'t
Vriest'' een onregelmatige insprong ; de laatste drie strofen van „De koning is gekommen'' hebben een omgewisselde in- en uitsprong . Baur ( 0, c . , p . 203 ) merkt in zijn bespreking van Rijmsnoer op : „ Ook aan het typografisch beeld van zijn verzen besteedt de dichter nauwziende zorg !
Het hs . van stukken als De zonneschicht, l7ierookgraan, Vogelzang draagt op 'n millimeter na
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3 . De ritmische functie

Aan de ritmische functie van bet bier beschreven typografisch procede
ligt een motorisch aspect ten grondslag . Vooral bij snel schrift is een
afwijking naar rechts van de echte of denkbeeldige marge een normaal
verschijnsel, dat to verklaren is door bet principe van de inertie of energiebesparing . De hand gaat dus minder ver terug naar links, zodat automatisch een min of meet grote insprong ontstaat . Uit Gezelles handschriften blijkt dat ook bij geneigd was zijn regels meet naar rechts to
laten terugwijken . Het is veelbetekenend dat de eerste regel bij hem in
de meeste gevallen tegenover de volgende uitspringt ( slechts in 28 op
13 S gevallen krijgen we een eerste regel die inspringt ). Het gaat bier dus
telkens om een stilering van zijn natuurlijke neiging .
Met de motoriek van de handbeweging bij bet schrijven correspondeert de motoriek van de oogbeweging bij bet lezen . Ook bier is de insprong een energiebesparend element, omdat bet oog minder ver naar
links hoeft uit to wijken . Het ritmisch effect hiervan is een vloeiender
beweging en een grotere leessnelbeid . Bij enjambementen bijvoorbeeld
kan dit een nauwere aansluiting tussen de eerste en de tweede regel
bewerken . Vergelijk de werkelijke typografie van deze regels uit
„ Terug "
Boven die vodden zijn
blommen gesprongen

met een door ons bedachte met uissprong
Boven die vodden zijn
blommen gesprongen

In bet tweede geval komt bet enjambement als een ritmische schok,
waardoor de tweede regel een groter relief en bet woord , , blommen "
een sterker accent krijgt . Dit brengt ons tot de conclusie dat de uitsprong tegenover de insprong bet verrassende, ritmisch gemarkeerde element is .
nauwkeurig aangegeven teekens voor de in- en uitsprongen der versregels, opdat bet strofebeeld
toch maar duidelijk en sprekend uitkome .'' . Toch heeft hijzelf in zijn uitgave een twintigtal foutieve insprongen, o .m . in „ Adoro to'' (v . 11 ), „ Elisabeth'' (v . 4 ), „ Boomen'' (v . 49),
„ Storme op zee'' (v . 12 ), „ Vogelzang'' (v . 35 ), „ De oude kopwulge'' (v . 4 ), „ Twee horsen "
( v . 15 ), „ Courtrai ! '' ( v . 1) . In de jongste uitgave ( Boets, 1982 ) noteerden wij de volgende onregelmatigheden : „ Ware beke'' ( v . 20 ), „ Vogelzang'' ( v . 42 ), „ Casselkoeien'' ( v . 30 ) . C .
D'haen bekent bier met schaamte dat in haar Gezelle-vertalingen de typografie compleet verkracht
wend, omdat zij toen nog geen oog had voor dat aspect .
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Gezelle demonstreert, jaren voor Van Ostaijens „ ritmiese typografie '' , het ritmisch effect van afwisselende in- en uitsprong in de aanvangsregels van , , Weldadig zonneweer ''
Weldadig zonneweer,
hoe lang heeft ons verlangen
gewacht naar uwen troost,
geveterd en gevangen
in 's winters lastigheid !

Hier springs het tweede vets werkelijk en figuurlijk „eruit'', waardoor
het semantisch effect van , , hoe lang '' ook ritmisch words ondersteund .
De insprongen van v . 3 en 5 versluieren de enjambementen tussen verzen 2 en 3 en tussen verzen 4 en 5, zodat de woorden „verlangen'' en
„gevangen'' hun nadrukkelijkheid blijven behouden . De uitsprong van
vets 4 maakt dit nog sterker dan dit door zijn allitteratie al is .
In dit en andere verzen ervaart de dichter zijn eigen ritmische virtuositeit als genotrijk en spreidt ze ostentatief ten soon . Het procede van inen uitsprong is een zuiver poetisch middel tot desautomatisering van
onze leesgewoonten en daardoor ook tot informatievermeerdering . Bij
elke versregel words immers telkens opnieuw beslist of hij in- of uitsprong zal krijgen . Gezien de grote variatie van strofevormen die de
dichter hanteert, is het resultant van die keuze nooit voorspelbaar .
4. De .remanti.rche functie
Op zichzelf genomen zijn in- en uitsprong geen drager van betekenis .
Toch kunnen zij in bepaalde contexten een semantische functie krijgen,
doordat ruimtelijke aspecten van de typografie in min of meet afgeleide
of zelfs overdrachtelijke zin worden geinterpreteerd en met de inhoud
van het gedicht in verband worden gebracht .
Zo kan de typografische categoric breed l smal, die voor uit- en inspringende regels kan worden gebruikt, geprojecteerd worden op categorieen die statische semantische tegenstellingen uitdrukken, zoals
uitgestrekt l eng, algemeen / beperkt, lang / kort, groot / klein, machtig /
zwak, enz . ( Volledigheid is niet mogelijk, omdat de context toch altijd
weer nieuwe associaties kan oproepen . ) Op analoge wijze kan de afwisreling tussen uit- en insprong geinterpreteerd worden in categorieen die
een dynamische semantische tegenstelling aanduiden, zoals uitbreiding /
inkrimping, verlenging / verkorting, vergroting / verkleining, versterking /
verzwakking, veralgemening / beperking . In de hier opgesomde categorieen is de eerste term telkens de semantisch gemarkeerde, zoals onder105

meet blijkt uit de gewone volgorde bij een conjunctie van de twee termen : hoog en laag, breed en smal, groot en klein . . . Het is dan ook
geen toeval dat in bet gedicht , , Wintermuggen '' , met zijn afwijkende
typografie ~, de gemarkeerde termen of de gemarkeerde volgorde ervan
in de door uitsprong gemarkeerde regels komen to staan, terwijl de
ongemarkeerde in de ongemarkeerde regels verschijnen
Ze varen hooge, in 't vloe ;
ze dalen diepe, in de ebbe ;
ze weven, heen en weer,
hun' witte winterwebbe . ( . . )
Ze draaien op en of
en of en op en omme ( . . )

Wij geven nu enkele voorbeelden van de semantische functie van inen uitsprong . In , , Winterstilte '' is de uitsprong met de betekenis gecorreleerd : zoals de wintersprei zich spreidt, zo verbreedt zich ook de
strofe
Een witte spree
ligt overal
gespreid op 's werelds akker ;
geen mensche en is,
men zeggen zou,
geen levend herte wakker .

In de gedichten , , Tusschen de twee '' en , , Lentegroen '' staan de
korte regels voor bet ingeklemd-zijn tussen twee ruimere gehelen . In bet
eerste gedicht words dit mede onderstreept door de prosodie : de
gebruikte amfibrachys is eveneens een voet waarin een beklemtoonde
lettergreep tussen twee andere lettergrepen zit, en het mannelijk rijm zit
tussen drie vrouwelijke uitgangen geprangd
Die binnen
de bergen
to wonen
verkiest,
des morgens,
zijn deel in
de tonne
verliest .
5 Het hs . van „Wintermuggen'' vertoont de „normale'' insprongen . Wschl . is er een tussenhs .
geweest en is de semantische intentie des to sterker .
1 06

In „Lentegroen'' zijn de verzen eigenlijk gesplitste alexandrijnen met
de vijfde en de tiende regel als een overtallig stukje . Daarin words de
nietige ik omvat door bet overweldigend natuurleven
't Is lentegroen genoeg,
voor honderdduizend oogen ;
eilaas, ' k en hebbe er ik,
o grondig groene zee,
maar twee
wie kander moedeloos,
den dwang mij doen gedoogen
van 't geen mij tegenhoudt
nen tocht in al dat groen
to doen ?

In bet al geciteerde gedicht , , Schoonheid '' staan de lange regels voor
bet wijde van de ongesnoeide bomen . In de laatste strofe van „ De zonneschicht '' daarentegen suggereren de uitspringende regels een penetratiebeweging
Maar stooten doer de zonneschicht
mij, door en door de lijfsgewanden,
't geweld, dat in de hemelpanden
geboren en geborgen ligt ;
het doer me een' vreemde deugd : in de aren
gevoele ik vochtig vier mij varen !

Zoals in , , De zonneschicht '' words in , , Ze slapen nog '' de strofe door
twee gelijke uitsprongen onderstreept . Het contrast tussen de porrende
zon en de dode bomen words eerst door de wisselende insprong en tenslotte door de twee „ halsstarrige'' eindregels getekend
De tonne wilt, er schietende onder
met scherp geschut, en onversaagd,
ze wekken, weken lang al, zonder
gepor van iet dat roert of waagt
ze blijven stiff en stram, verdord en
onroerbaar als een lijk geworden .

In „'t Vriest'' krijgen de twee onderstrepende eindregels een speciale
betekenis omdat bet woodd „twee'' zo nadrukkelijk in de eerste strofe
aanwezig is . Tweeledige opsommingen spelen een aanzienlijke rol in de
rest van bet gedicht en , , twee '' words ook gesuggereerd door bet ( dubbele ) rijsp eur van den wmterwagen " .
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Vaste in 't ijs staan al de beken,
effenboords, en volgezeeuwd
uitgeweerd twee wulgenreken,
weg is 't al, en witgesneeuwd,
al, dat nog mijne oogen zagen,
rechts geleen twee winterdagen .

In , , De wilde wind ' illustreert het onverwachte van de insprongen
samen met de grilligheid van het rijm de wispelturigheid van de wind .
De langst uitspringende verzen bevatten de langste woorden en dragen
de heftigste windbewegingen
Deur 't haaghout raamt
de wilde wind
verblind
zijn' reuzensprongen
en al dat ooit
hem tegenstaat
verlaat
hij, losgewrongen .

Een meer speelse variant van dat veranderlijke biedt „ Meizang "
Herhaalt mij nu weerom dat
schoone lied,
'n last geen lieve leise ervan
verloren,
want op en of uw' lippen
loops er iet,
dat in of om den biekorve is
geboren !

Hoe de grilligheid van de zang toch bedwongen words, drukken zowel
bet strofebeeld als de inhoud uit van „ Vogelzang "
Daar leerde toch iemand u 't
liedergeluid
naar maten en wetten
bedwingen ;
nu heffen, nu leggen : dan
in en dan uit,
van 't hoogere in 't leege
verspringen !

Deze verzen zijn op zichzelf een prachtige beschrijving van was Gezelle
met de in- en uitsprong doer !
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S . De iconische functie

Al in de Alexandrijnse poezie bestonden zogenaamde „ carmina figurata ", gedichten die door hun grafische vorm het beschreven object
afbeelden . Dergelijke figuurgedichten waxen populair in de renaissance
en de barok . Apollinaire introduceerde ze in de moderne literatuur .
Gezelle heeft nooit echte figuurgedichten geschreven, zoals bijvoorbeeld
George Herbert, die bet gedicht „ The Altar " de vorm van een altaar
gaf. Toch staan er in Rijmsnoer diverse gedichten waarvan de iconische
of afbeeldende functie onmiskenbaar is . De iconische functie veronderstelt altijd een visuele analogie tussen de strofevorm en een object, dit in
tegenstelling met de semantische functie, waarbij een verband gelegd
words tussen in- en uitsprong en woordbetekenis .
Een iconisch gedicht is bijvoorbeeld , , Sempervivum Tectorum L."
( bet daklook, een plant die op de daken groeit ) . Hier vormen de uitspringende eerste twee verzen een snort afdakje voor de laatste twee . De
functie blijkt vooral uit de voorlaatste strofe
Maar, en komt niet af, van boven
t stroodak onzer boerenhoven ;
noch en laat hun huffs voortaan,
donderbare, onveilig staan !

Hetzelfde procede words gebruikt in bet gedicht „ De dakpannen "
waarin de uitspringende regels de inspringende lijken to beschutten
De nude roo dakpannen schijnen zoo schoon,
schuren bedekkende en boeien,
laat er de zonne, van uit heuren throon,
vierige vonken op gloeien .

In bet onmiddellijk daarop volgende „ Terug " is een dergelijke dakvorm ook to herkennen
Scheef is de poorte, van
oudheid, geweken ;
zaalrugde 't dak van de
schure ; overal
stroo op de zwepingen
zit er gesteken ;
vodden beveursten het
huffs en den stal .

Nog pregnanter is bet effect in , , Goenavond '
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Gaan schuilen flu
ook, meet als moe,
gaan stillekens, beneden
hun eigen dak,
de menschen, met
hun afgewrochte leden .

In zijn gedicht , , De donderroe '' stelt Gezelle op originele wijze de uitstekende bliksemafleider voor, door de vierde regel van elke strofe to
laten uitspringen . In de verkrachting die het onweer voor de dichter is,
verbeeldt de uitsprong de , , glavietip '' van de , , roede ''
Wel honderd bommen, al medeens gelost,
herhalen 't bassen : 't huilt, en 't hossebost,
en 't ratelt, overal, in 't wolkenschip,
daarin de donderroe duvet heuren glavietip .

In het gedicht , , Eeuwelingen '' maakt elke nieuwe uitsprong de strofe
verder tot een beeld van de breedwortelende bomen, waarvan de voet
zelfs verder reikt dan de kruin
Mijn' handen, uitgestrekt, en konnen, eiken,
beuken, op wel twee drie vamen naar,
vamende u om 't lijf, malkaar bereiken,
noch meten uwen stain, die, machtig zwaar,
die machtig diepe staat, den grond beneden,
in de onuitroeibaarheid van uwe wortelsteden .

De afwijking naar links lijkt in bet gedicht „Tranen'' op bet schuine,
aarzelende vallen van de regen to wijzen
't Is nevelkoud,
en, 's halfvoornoens, nog
duister in de lanen ;
de boomen, die 'k
nog nauwlijks zien kan,
weenen dikke tranen .

De, nu minder gelijkmatige, afwijking naar rechts geeft in „ Hoe zeere
vallen ze of'' bet zigzaggend neerdwarrelen van de bladeren weer
Hoe zeere vallen ze af,
de zieke zomerblaren ;
hoe zinken ze, altemaal,
die eer zoo groene waxen,
to grondewaard !
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In „ Muggen '' is het compact of en aan zwermen to horen en to zien
Wat hoore ik in de lucht,
terwijl de zonnestralen
mij baden, of en aan,
een aardig liedje malen,
dat volgt alwaar ik ga,
nu helder en, zoo zaan,
gedempt, alsof het ware,
en in nen doek gedaan ?
't Is verre nu, 't is bij
'k en were 't waar besteden,
maar, immer, hoore ik iet
dat zings mij achtertreden .

Het gedicht „ Wierook'' suggereert iconisch het opkrinkelen van de
rook ( en eventueel ook het heen- en weerslingeren van het wierookvat )
door de afwisseling van korte en lange regels
o Wierookgraan,
in 't veer gedaan,
en rookende uit mijns herten midden,
van aardsch en grauw
words hemelsch blauw
gaat, wierookgraan, den Heere aanbidden !

De eerste strofe van „ Het hingstdier'' lijkt de rookpluim weer to geven
uit de news van de omhoogkijkende hengst
Uit zijn groote longerpijpen
rooks bet ros, dat 't schauwe geeft ;
stampvoets stoot bet, stiff en stevig,
dat de stompe steenweg beefs
sterk van lijve, staal in de ooge,
kop omhooge,
huid ondrooge,
voorwaards voert bet nij' g en trotsch,
't hossebossend wielgeklots .

In „ Drakenaren'' laat de dichter de strofen zelf slingeren om zo het
heen en weer zwieren van de papieren vliegers na to tekenen
Met draken, hedendaags,
zijn vast- en volgeladen
de snoeren, over 't land,
der lange koperdraden .
Gevangen zijn, och arme,
en lijf en leen outlet,
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de vlugge waaiers, als
een' vliege, in 't kobbenet .
Het snoer is afgesneen,
daaraan ze veilig waxen
gehouden, in de hand
der jonge drakenaren .

De strofe van „ Hostiebloemen ' schijnt een kelk voor to stellen
( waarboven dan de „hostie " van de hostiebloemen zelf zou verschijnen ? ) . Daarnaast lijkt de gekartelde rand van bet strofebegin toch ook
de bladeren ( bet , , rad " ) van de margriet weer to geven, zodat de korte
regels als een stengel kunnen worden gemterpreteerd en de slotverzen als
kraagbladeren .
Dun van stamme en lang van lijve,
ringsom, als een rad gedaan,
zie 'k u geren, zie 'k, en 'k blijve
geren voor u, blomkes, staan
'k zeg dan, naar u neergestopen
„ Rekwijd open
staan uw' knopen,
zonder dock of deksel our
zijt mij, blomkes, willekom ! "

Het iconisch effect kan sours van strofe tot strofe wisselen, gezien de
wisselende inhoud ervan . Zo verbeeldt de tweede strofe van „ Casselkoeien " de koeien die op „ de wijde weide " staan, terwijl de vierde de
schaduw schildert die de koeien bij zonsondergang op , , de weidegronden " werpen
't Is prachtig overal,
't is prachtig, hoe de huiden
diet koeien liefgetal
van vouwe en verwen luiden ;
't is prachtig, hoe ze staan, gebeiteld en gesneen,
lijk beelden, over heel die wijde weide heen .
Al langzaam langer speelt,
dwersdeur de weidegronden,
't zij welker koe een beeld
van schaduw bijgebonden ;
en, wangedrochtig groot, in 't donkey gets, voortaan,
zie 'k zwarte spoken van gevlerkte koeien staan .

We kunnen dit deel bet best besluiten met een strofe die bet beeldgedicht bet dichtst benadert, namelijk de vertikale visvorm, die men herkennen kan in , , Ichthus eis aiei '
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God, van wien me, in de oude dagen,
dekkende uw' geheemen, zei,
mondlinge, of in beeld geschreven
„ Nut den Visch, Hij zal u geven
't eeuwig leven . "
Helpt ons, Ichthus, eis aiei !

Bes,?uit

Welke conclusies kunnen uit dit onderzoek getrokken worden ?
Vooreerst moeten we vaststellen dat de betekenis van de typografie in
Gezelles Rijmsnoer ( en we kunnen die conclusie misschien uitbreiden
tot het geheel van zijn oeuvre ) veel aanzienlijker is dan tot nu toe wend
aangenomen . De interpretatie en appreciatie van Gezelles gedichten zal
ook bet strofebeeld met zijn diverse functies moeten verrekenen .
Indien dit waar is, dringt een tweede conclusie zich op . Telkens als
bet strofebeeld door de dichter gewild wend ( en de aanwezige handschriften kunnen daarover sours uitsluitsel geven ), dient bet door de uitgevers gerespecteerd to worden : bet beboort immers tot de tekst . Helaas
is de grafische Gezelle precies door de typografen lang niet altijd
gediend geweest . Zo beefs bet gedicht „ Een bonke keerzen kind " bonderdtwintig jaar moeten wachten voor bet weer is afgedrukt zoals de
dichter bet gewenst had 6 . Alle uitgaven wemelen van fouten en inconsequenties op dit gebied . Het strofebeeld words vaak door „versieringen "
verstoord : van de decoratieve eerste letter van J . De Meester (1897 ) tot
bet in kapitaal gezette beginwoord van elk gedicht in de uitgave Boets
(1982 ) . Ook veranderingen in de door de auteur gebruikte spelling verbreken bet grafisch beeld en verarmen de totaalbetekenis van de tekst .
Een derde, algemenere conclusie kan zijn, dat men ook bij de analyse
van poezie die niet in hoofdzaak op bet grafische gericht is, toch met de
mogelijke werking van dit aspect rekening moet houden, daar bet op
verschillende niveaus werkzaam kan
: tekens zijn tekeningen voor
ze betekenissen worden .
PAUL CLASS
CHRISTINE D' HAEN

6 c . D'HAEN, Versregellengte en insprong in Gezelles „Een bonke keerzen kind, in : Verslagen
en Mededelingen van de Koninklijke Academic voor Nederlandse Taal en Letterkunde, 1980, p .
307-317 .
7 Vgl . N . RUWET, Blancs, rimes et raisons . Typographic, rimes et structures linguistiques en poesie, in : Rhetoriques, semiotiques (10118 ), Paris : Union Generale d'Editions, 1979, p . 397-426 .
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IN MARGINS
VAN SCHIJNBARE WERKELIJKHEID TOT WERKELIJKE SCHIJN
„ INWIJDING'' VAN MARCELLUS EMANTS
Sinds Pierre H . Dubois zijn levensbeschrijving van Marcellus Emants 1 lies
verschijnen is de belangstelling voor deze ondergewaardeerde schrijver erg toegenomen . Vele van Emants' boeken werden sindsdien ( voor 't eerst sours ) herdrukt en bestudeerd, en vooral het boek Inwijding mocht zich in een vernieuwde belangstelling verheugen, ongetwijfeld mede door het onderzoek dat
Ton Anbeek er over verricht(te) 2 . Zo kon Inwijding voor vele lezers een Inwijding worden in tal van opzichten : een eerste stag in het oeuvre van Emants,
een kennismaking met de evolutie in de verteltechniek aan het einde van de
19de eeuw, een ontmoeting met het werk van de gangmaker van het naturalisme in Nederland, en vooral, een Inwijding in het boek waarover Frans Coenen schreef dat Emants' complete levensbeschouwing erachter voelbaar is 3 .
Deze levensbeschouwing komt, veel to kort gezegd, neer op een rationeel
pessimisme dat, uitgaande van al was de wereld dagelijks aan droevigs en
gelukkigs laat zien, onbarmhartig tot de conclusie komt dat het aandeel van
het verdriet onnoemelijk veel groter is dan dat van het geluk, en dat het beetje
geluk dat to vinden is, steeds illusoir blijkt to zijn . Elke hoop, elk geloof, ieder
verlangen loops onherroepelijk uit op een ontgoocheling, een doorbreking van
de illusie . De uiterste consequentie van dit rationeel pessimisme is de zelf
moord ; niet als tragisch-dramatische wanhoopsdaad, maar gewoon als „ een
recht, dat ieder heeft our een einde to maken aan een bestaan waarom hij niet
gevraagd heeft'' 4 . Doch meestal belet de instinctieve levensdrang de mens uit
het leven to stappen en dan poogt hij zijn verdriet to boven to komen door
ofwel weer blindelings to geloven in nieuwe illusies, die weer ontgoochelend
zijn . . . ofwel door vrede to nemen met de fundamentele onvolkomenheid van
het bestaan en door - zoals Emants zelf ook aan Mender Da Costa schreef
to trachten „ to make the most of it '' 5 .
1 DUBOIS, Pierre H ., Marcellus Emants. Een schrijversleven, 's Gravenhage, Nijgh en van Ditmar, 1964 . ( Tweede, herziene en uitgebreide druk 1980) .
2 1k denk hier o .m . aan De schrijver tussen de coulissen, Amsterdam, Athenaeum-Polak en van
Gennep, 1978 en aan Over de romanschrijver Emants, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981
( Synthese ) .
3 Geciteerd door Pierre H . DUBOIS, o .c ., p . 240 .
4 Brief aan M . B . Mender da Costa van 6 jan . 1912, geciteerd door Pierre H . DUBOIS, o . c . , p .
290 .
5 Ibid.
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Dat deze visie op bet leven meteen ook bet grondmotief moest worden van
nagenoeg geheel Emants' oeuvre vloeit logisch voort uit zijn opvattingen over
literatuur en kunst . Geheel in bet spoor van Multatuli's herhaalde oproepen tot
waarheid en oprechtheid betoogt hij : „ Laat ieder schrijver vrij bet leven reflekteren naar den aard van zijn spiegelende fantazie en verg alleen volkomen
oprechtheid, veroordeel alleen bet streven naar welke schijn ook'' 6 . Vandaar
ook dat volgens Emants , , alleen oppervlakkige boeken of boeken over oppervlakkige menschen zonnig kunnen zijn . Het bestaan van den intens-levenden
mensch is of een voortdurende pijnlijke schuring of eene korte, maar hevige
ontploffing . In beide gevallen overweegt pijn, smart enz . en liegt eene schildering, die bet tegendeel doet vermoeden '' ' . Dat dit grondmotief ook bet boek
Inwijding schraagt en doorzindert hoeft dan ook geen betoog . Maar wat mij
vooral bezighoudt is de vraag hoe Emants bet structureel uitwerkt . M .a .w . hoe
kiest en combineert de verteller Emants elementen als motief, ruimte, tijd, personages . . . om ons van de overal aanwezige illusie bewust to maken ?
Bij bet begin van bet verhaal leeft de pas afgestudeerde jurist Theodoor van
Onderwaarden rustigjes thuis in de kunstmatige geborgenheid van een bij uitstek burgerlijk-middelmatig milieu . Deze toestand van relatieve schijnrust
words vender in de roman - wanneer hij aan deze initiale situatie terugdenkt
- als volgt beschreven : „ Zijn denken leek hem dikwels een klein, hel verlicht
veld, omgeven door dichte duisternis . Voorheen had hij die zwartheid voor een
grenslijn gehouden, waarachter niets meet to ontdekken viel en zich ingebeeld,
dat al wat er to weten was - zelfs bet door hem niet bestudeerde - binnen
zijn verlicht sirkeltje lag'' ( p . 167 ) 8 . De schijnrust die thuis heerst is dus in
wezen gegrondvest op de illusie van een afgegrensd wereldbeeld : aan de ene
kant afgebakend door de lijn van bet verstandelijke, maatschappelijke en berekende, die positief gewaardeerd words, aan de andere kant door de lijn van bet
zinnelijke, verborgene en spontane ( de wereld van demi-mondaines ) die negatief beoordeeld words . Deze twee lijnen, die zich in de loop van bet boek tot
motieflijnen zullen ontwikkelen, geeft Emants reeds in zijn eerste hoofdstuk op
verschillende wijzen aan . Vooreerst door een gesprek in to lassen waarin ze allebei aan bod komen en geevalueerd worden ( p . 9-30 ) . De maatschappelijke lijn
van je deftig houden, comedie spelen, overal aanwezig zijn op feestjes en
recepties, relaties leggen om ze uit to buiten enz . , words op p . 13 treffend verwoord door oom Huizingen, een jurist die inderdaad carriere gemaakt heeft en
bier als vertegenwoordiger bij uitstek beschouwd kan worden van de eerste
motieflijn . Theodoor stems met de positieve waardering van zijn oom onvoorwaardelijk in, want
zo zegt ons de verteller - „ Huizingen had nu geheel in
6 EMANTS,

Marcellus, Kunst en Toekomst, in : De Gidf, 1898, IV, p . 186 . Ook in Pierre H .

DUBOIS, o.c., p . 236 .
7 EMANTS, Marcellus,

Brieven aan Frits Smit Kleine . Ingeleid en van aantekeningen voorzien
door Pierre H. Dubois, Amsterdam, Joost Nijsen, 1982, p . 94 .
8 De paginering verwijst naar de Prisma-editie van Inwiding ; UtrechtlAntwerpen, Spectrum,
1982 ( Prisma-boeken 2015) .
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Theodoors geest geredeneerd " ( p . 13 ) . De motieflijn van de zinnelijkheid vinden we in de discussie rond Dumas fils' Dame aux camelias ( p . 17 v .v . ) .
Alweer denkt Theodoor erover zoals oom en ma : „En zo'n vrouw . . . 't spreekt
van zelf, dat die niet eens weet was liefde is . ( . . . ) Koket, sensueel . . . goed ;
maar verliefd, verliefd met d'r hart . . . dat kunne zulke vrouwen onmogelik
weze " ( p . 18) .
Ook in de typering van de personages maakt Emants van diezelfde tweedeling
gebruik : „ Hij ( = Theodoor ) maakte echter een veel teerdere indruk dan zijn
zusters door zijn tengere bouw, zijn magere wangen en zijn erg lichte ogen,
waarvan de weifelende uitdrukking nu eens meet overhelde naar het zinnelijk
aanhalige van Willemien, dan weer naar het verstandelik afwerende van Anna"
( p . 16, ik cursiveer ) . Dat Willemien even verder de verdediging van de Dame
aux camelias op zich neemt en Anna precies het tegenovergestelde doer mag ons
derhalve niet verwonderen . Theodoor is een weifelende figuur, hij laveert voortdurend tussen twee extremen, in hem steekt , , noch een geestdriftige hervormer, die de mensheid op wil zwepen voor zijn grootse plannen, noch een eenzame strijder, die het bestaande minacht en des noods alleen een iedeaal tracht
to verwezenliken " ( p . 13 ) . Wie het verdere verloop van de roman kept denkt
hierbij automatisch aan het pleidooi dat Theodoor in deel II zal houden in een
poging our „ geestdriftig hervormer " to zijn, en aan de verwezenlijking van
zijn ideaal met Tonia, waarvoor hij het bestaande poogt to minachten . Doch
sevens words hier reeds op het failliet van beide ondernemingen geanticipeerd,
want - in naturalistische termen uitgedrukt - noch zijn race, noch zijn milieu
zullen dulden dat hij van de mediocriteit afwijkt en door zijn aangeboren weifelen is elke keuze voor een extreem tot mislukking gedoemd .
Maar het eerste hoofdstuk is niet enkel een expositie van karakters en motief
lijnen, dock sevens een voorstelling van de belangrijkste ruimtes en hun verbindingen met de reeds vernoemde elementen . Mediocriteit ( of m .a .w . de ruimte
binnen de twee motieflijnen ) hoort bij het thuismilieu ( p . 7-23 ), geloof in
verstand en maatschappelijke carriere wellen in Theodoor op wanneer hij zich
buiten, in de maatschappij vertoont ( p . 23-30 ) en de plaats voor de sensualiteit is de kamer van Tonia, de liefdevolle demi-mondaine, in de Nieuwe
Havenstraat ( p . 30-38 ) . Aan de bezoeken bij Tonia is overigens ook een vaste
tijd verbonden : de avond .
In deze beginsituatie van schijnrust die gebaseerd is op vaste elementen in
een vaste ordening is alles aanwezig our een ontwikkeling op gang to brengen
door de vaste orde ( of beter : de illusie van orde ) to doorbreken . Door het
invoegen van nieuwe personages, de omkering van vaste appreciaties tot hun
tegendeel, de doorbreking van ruimte en sours ook tijd zal Emants het illusoire
van alles gestalte geven en aldus zijn grondmotief realiseren .
Een eerste keerpunt situeert zich reeds aan het einde van hoofdstuk I . Theodoor brengt een bezoek aan Tonia in de overtuiging dat zij zich aan hem zal
geven, maar hij loops een blauwtje : de ware Tonia blijkt in het geheel niet to
beantwoorden aan het beeld dat hij van demi-mondaines heeft . De grenslijn
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van zijn bekrompen blikveld words overschreden en hij ervaart voor 't eerst dat
er in de vermeende zwartheid daarachter licht bestaat, want „ zonder to beseffen van waar hem de gevolgtrekking kwam, voelde hij eensklaps scherp de
oppervlakkigheid van zijn oordeel, t'huis zo pedant over alle Dames aux camehas geveld'' ( p . 34 ) . Zelfs haar haar tegenover zijn milieu begins hij to begrijpen omdat „ hij het gegronde van die haar ook aan de overzij meende to voelen en in to zien'' ( p . 37 ) . Romantechnisch gezien voegt de verteller in feite
een nieuwe motieflijn toe aan gene zijde van de zinnelijk-negatieve, met name
een zinnelijk-positieve, vast verbonden met het personage Tonia .
In hoofdstuk II words deze lijn verder ontwikkeld . Al is de relatie TheodoorTonia verre van probleemloos to noemen, toch words ze hoe langer hoe meet
als positief ervaren en evolueert zelfs naar „ echte'' liefde . Ondertussen zet
Emants ook een ontwikkeling in op de maatschappelijke lijn . Keerpunt is hier
de grafrede aan het begin van hoofdstuk IV . Theodoor aanhoort een grafrede
die hem diep schokt en zijn geloof in de maatschappij een stuk ondermijnt
omdat ze uit niets anders bestaat dan allerverdienstelijkste loftuitingen aan het
adres van een volstrekt onverdienstelijk man . En het meest stuitende van al is
dat geen van de aanwezige toehoorders gechoqueerd is . Met deze negatieve
appreciatie van was hij vroeger positief waardeerde neemt, omgekeerd, zijn
waardering voor Dora van Ouderhoorn toe . Zij wend geintroduceerd in hoofdstuk II en vertegenwoordigt welds op haar beurt een nieuwe motieflijn : die
van maatschappelijk idealisme en engagement . Waar Theodoor haar aanvankelijk smalend afkeurde als een van de „ fatsoenlike armen'' van zijn moeder (p .
49 ), vindt hij haar nu „volstrekt niet onplezierig'' ( p . 96) .
Theodoors negatieve appreciatie van de maatschappij concretiseert Emants in
de ontmoeting tussen Theodoor en Richard van Ouderhoorn, broer van Dora,
die ten volle de ambitie, carriers en maatschappelijke vooruitgang door smoeltrekkerij en kuiperijen belichaamt . Bij zijn introductie in hoofdstuk VI maakt
hij bepaald geen aangename indruk ( p . 115 ) en, hoewel de overige personages, geheel conform aan hun nog steeds ongewijzigde opvattingen, hun
mening spoedig herzien, blijft Theodoor een permanents afkeer koesteren,
slechts getemperd door bewonderende afgunst om zoveel openbaar succes .
Zo heeft de verteller de lezer tot het punt geleid waarop Theodoor de beide
grenzen van zijn initiaal wereldbeeld overschreden heeft en er nieuwe ruimtes
heeft ontdekt die hij positief waardeert, waardoor zijn vroegere appreciaties in
hun tegendeel omgeslagen zijn . Een conflict kan niet lang meet uitblijven .
Hoofdstuk VII schetst ons inderdaad een avondlijke discussie thuis, tussen
hoofdzakelijk Theodoor en zijn moeder, waarin alle motieflijnen aan bod
komen . Het eerste onderwerp van discussie vormt Richard ( en daarmee de
verstandelijk-maatschappelijke lijn ) . Vervolgens komen de twee zinnelijke lijnen aan bod : de Dames aux camelias komen west ter sprake en daarmee ook
Tonia . Beide worden thans positief geevalueerd door Theodoor want „ hij zag
( . . . ) in, dat Tonia en de Dame aux camelias voorheen in zijn schatting vrij wel
op dezelfde lijn hadden gestaan en tegenwoordig niet meet, terwijl 't hem
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tegelijkertijd was of hij elke Dame aux camelias in zijn bescherming moest
nemen '' ( p . 164 ) . Even verder komt bet gesprek op Dora, die , , in
ongenade'' gevallen is ( p . 167 ), omwille van haar socialisme, en zelfs de schijn
van bet thuismilieu words doorprikt als blijkt dat mevrouw van Onderwaarden
wel bereid is de eerste de beste arme ( mevr . Keins ) to helpen, maar niet de
broer van haar overleden man ( p . 172 ) . In de schijn van dit thuismilieu zal
Emants ons trouwens verder inwijden door bet mislukte huwelijk van Willemien en Japie in to lassen, evenals de totaal onverwachte verloving RichardAnna . De verteller besluit dan ook zeer terecht met de beschouwing : „'t Was,
of alle begrippen van waarheid, ernst, goedheid, plicht, oprechtheid, eerlikheid
enzovoorts, op wier scherp-begrensde vastheid hij ( = Theodoor ) tot nog toe
had vertrouwd, zwiepend werden als net, kneedbaar als was, veranderlik als een
golf, waarvan de glasachtige groene druppels aanstonds omkrullen tot wit
schuim, neervallen en weer oprijzen in een nieuwe gedaante'' ( p . 183 ) . Maar
dit boek zou geen boek van Emants zijn als niet verder zou blijken dat ook de
nieuw ontdekte lijnen illusoir zijn, en ook hierop anticipeert de verteller
( alweer ) wanneer hij over Theodoor schrijft : „ Hij voelde geen behoefte aan
een eigen zelfstandige overtuiging . Moest hij de ene opgedrongene laten varen,
dan volhardde hij net zo lang in een onaangename twijfeltoestand, tot zich een
nieuwe suggereerde, die evenmin uit zijn eigen denken ontsproot . Wat hem
lokte, was een bestaan als dat van de soldaat, die zijn kleren niet hoeft to kiezen, zijn plicht afgebakend ziet en zijn kameraden zich toebedeeld . In een ruimere vrijheid was hij niet op zijn gemak ; in een enge band zou Theodoor zich
handig een beperkte vrijheid weten to verschaffen'' ( p . 183) .
De waarheid van deze voorspelling blijkt nog op bet einde van hoofdstuk
VII, wanneer ook de liefde met Tonia een begoocheling blijkt to zijn . De
mooie illusie wordt ondermijnd door Theodoors twijfelen en vooral door
Tonia's ziekelijke jaloezie, en tot overmaat van ironie is een begoocheling van
Tonia de oorzaak van de breuk : zij verdenkt Theodoor van een verhouding
met een zwarte vrouw die zij meent een zekere Emma to zijn .
Hoofdstuk VIII is vanuit compositorisch standpunt slechts een herhaling van
bet slot van bet vorige hoofdstuk . Een nieuwe brief van Tonia roept Theodoor
terug, maar weer blijkt de hernieuwde illusie van liefde een broze begoocheling to zijn . Het enige nieuwe element dat bier de dramatiek verder opstuwt is
dat Tonia op haar verjaardag alleen is geweest ( p . 216 ), iets was zich een jaar
later, aan bet einde van deel II, zal herhalen, maar dan onomkeerbaar definitief.
De beginsituatie van deel II is er weer een van schijnbaar evenwicht en
oppervlakkige rust, dock voelbaar ondermijnd door de diepe, onuitwisbare sporen die al bet beleefde en gebeurde nalaten . De grenzen zijn inmiddels doorbroken, de zwartheid daarachter is bekend als een groter licht dan binnen die
grenzen mogelijk was en daardoor words bet ondoenlijk om de schijn van
geborgen zekerheid lang aan to houden . Emants zorgt dan ook voor een
bruuske ontnuchtering door reeds aan bet slot van hoofdstuk I een onverwachte
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ontmoeting tussen Theodoor en Tonic's vader to laten plaatshebben . Terzelfdertijd doorbreekt hij de ruimte, want de ontmoeting heeft buiten plaats . De
inhoud van het korte onderhoud is al even ontnuchterend : Tonic ligt doodziek
to bed ( p . 261) en even later moet Theodoor van Tonic zelf vernemen dat zij
een kind van hem heeft laten wegmaken ( p . 266 ) . Hier bereikt hun relatie een
ontroerend hoogtepunt van innigheid, wat, zoals steeds, de nodige consequenties heeft voor Theodoors houding tegenover de andere motieflijnen en personages . „ Ze moge me zien . . . ze moge van me vertellen was ze wille ! Wat kan
ten slotte de hele wereld me schele ? '' ( p . 263 ), besluit hij, wanneer hij haar
weer gaat opzoeken, en de heldhaftigheid van dit besluit laat Emants op verschillende manieren doorwerken . Vooreerst door in hoofdst . II en III een harde
discussie in to lassen met respectievelijk oom Huizingen en moeder, waaruit
enerzijds duidelijk words dat de situatie van Theodoor inderdaad door de halve
stad geweten is en bepraat words ( p . 285 ) en, anderzijds, dat hij stelling
neemt tegen oom en moeder in . Om de scherpte van deze stellingname to
accentueren maakt Emants alweer gebruik van een ruimtedoorbreking wanneer
hij Theodoor laat zeggen : „ Tonic is niet gemeen, moeder . ( . . . ) Ik zal ze
trouwe . . . als u ze ontvangt ! '' ( p . 301) . Een andere troef die de vertellen uitspeelt is het pleidooi van Theodoor voor de socialist ( hfdst . V ), waarmee hij
zich openbaar can de zijde schaart van diegenen die door zijn milieu afgekeurd
en genegeerd worden . Het is hierbij frappant hoe Emants herhaaldelijk de
keuze voor Tonic en voor de socialist met elkaar verbindt, of m .a .w . de twee
perifere lijnen van positieve zinnelijkheid en maatschappelijk engagement can
elkaar relateert in hun gemeenschappelijk kenmerk van heldhaftigheid ( o .a . p .
253, 314, 315, 361) . Maar alweer laat hij het illusoire van deze roekeloze cooed
uitschijnen . In hfdst . IV loops de verhouding met Tonic weer eens op een afscheid dood en in hfdst . V words het pleidooi voor de socialist en van de bitterste en meest verpletterende ontnuchteringen uit het hele boek .
Uiterst scherp is dan ook bet contrast met de aanvang van hfdst . VI, waarin
Theodoor zijn oom in gedweee onderdanigheid gehoorzaamt en volgt . Deze
definitieve keuze voor de mediocriteit words geaccentueerd door bet motief van
bet token . Oom Huizingen rooks steevast een sigaret als hij op visite is, Theodoor nooit ( p . 8, 283, 404 ), maar op bet voor zijn carriere zo belangrijke diner
( p . 412 ), maakt hij bet plan om, net als zijn oom „ under bet token zijn best
to doen'' . Bovendien voert Emants op datzelfde diner een nieuw personage in
freule Jeanne van Hoekenburg, bet brave, middelmatige, opinieloze vrouwtje,
van wie bet Theodoor bij bet afscheid is „ of zij een zwijgende afspraak maakten elkander vooreerst niet to vergeten '' ( p . 412 ) . Dora is immers, na bet
mislukte pleidooi, uit bet gezichtsveld verdwenen en met de tijding van
Tonic's dood in hfdst VI ( prachtig voorafgespiegeld door de ontroerende
beschrijving van de dood van haar poes in hfdst . IV ) is ook die relatie voorgoed
en onomkeerbaar afgesloten . Met bet afscheid van Dora en Tonic sluit Theodoors wereld zich opnieuw tot het beperkte blikveld van de aanvang, de
extreme motieflijnen van verboden liefde en gewaagde inzet vallen er voorgoed
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buiten, was Emants nog eens extra bevestigt d .m .v . de epiloog . De algehele
ontnuchtering words op deze wijze ook door de totaalstructuur van het boek
bevestigd : het eindigt waar het begon 9 , alleen, Theodoor heeft nu alles gehad
en van alles het breekbare en onwerkelijke ingezien . Hij is derhalve armer dan
voorheen, armer cars illusies omdat hij overal de zwartheid kept en geen licht
meet ziet dan „ to make the most of it '' ; daarom ook kiest hij voor carrieremaken . Maar hij is ook rijker dan voorheen omdat hij van de schijnbare werkelijkheid de werkelijke schijn kept, en dus juister ziet dan eerst .
Deze beschouwingen over was men zou kunnen noemen „ de structuur van een
inwijding in de illusies van het levers aan de hand van een Haags voorbeeld'' is
schetsmatig en doer onnoemelijk veel to kort aan de rijkdom van de roman,
want Emants gebruikt nog vele andere structuurmiddelen om de werkelijke
breekbaarheid van alle kunstmatige schijn to schetsen . Ik denk hier o .m . aan
contrastwerking ( v b . d e verwachting t go . de realiteit van het huwelij k
Willemien Japie ; de afwijzing van Richard door Anna tgo . haar later huwelijk
met hem ; de hoopvolle verwachting bij de bezoeken aan Tonia en haar noodzakelijke desillusies enzovoort ), ik denk aan spiegelingen ( vb . oom Huizingen
Theodoor ; de dood van de poes en de dood van Tonia enzovoort ), en vooral aan het subtielere gebruik van ruimte en vooruitwijzingen, waar ik heel even
op inga .
Vooreerst de ruimte, waar ik terloops al op wees . Emants voert naast de
genoemde ruimtes nog een paar andere in, die heel functioneel zijn : de kamer
van Theodoor en de voorkamer bij Tonia . Via de kamer van Theodoor, waarover bij herhaling gezegd words dat ze zelden door iemand anders betreden
words, dringen de andere lijnen a .h .w . binnen in zijn milieu . Tweemaal ontvangt hij er een brief van Tonia ( p . 45, 211) ; als Dora er binnenkomt (p .
247 ) is het om de zaak van de socialist to berde to brengen . Op een ongewoon
uur komt Richard er even op bezoek ( p . 325 ) om mee to delen dat een of
andere protege benoemd is voor een plaats waar Theodoor eigenlijk recht op
had, en de laatste intrusie is ongetwijfeld de meest bruuske : Tonic's vader
verschijnt er met de droeve tijding van Tonic's dood ( p . 415 ) . De voorkamer
bij Tonia vormt eerst de schuilplaats voor Theodoor terwijl zij boven een eind
maakt aan haar relatie met Jansen, waardoor hun liaison kan beginners ( hfdst .
II ), later is het in diezelfde voorkamer dat de dode Tonia opgebaard ligt ( p .
419 ) . De plaats van een beginnende illusie van liefde is sevens de plaats van
het onherroepelijk einde ervan . Groter ontnuchtering is nauwelijks denkbaar .
De vooruitwijzingen in de roman zijn van diverse card . Er zijn de auctoriele
( waaraan hoger al een paar keen wend gerefereerd ), die in de vorm van echte
voortekens ( dus binnen de handeling gesitueerd ), deze die gedacht of uitgesproken worden door de personages enzovoort, mast ze dienen alle hetzelfde
doel : een aanvreting van elke verwachting, een ondermijning van ieder geloof ;
9 In de mening dat dit door Emants bewust bedoeld is en ook de functie heeft die ik er meen
aan to mogen toeschrijven, word ik enigermate gesteund door een uitspraak van hem m .b .t . Te
last. Aan Frits Smit Kleine schrijft hij : „Vertel haar ( = de vrouw van Smit Kleine ) eens, dat van
Hamel mij over Te last schreef : `met bet slot kan ik 't niet vinden, omdat alles bij bet oude blijft .'
( N .B . dat heb ik juist gewild ) . '' Brieven aan Smit Kleine, p . 110 .
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zij makers elks Broom tot een doodgeboren kind . De continue ondermijning
die deze talloze anticipaties teweegbrengen draagt in sterke mate bij tot de
sterkte en de zwakte van een roman . Zwakte voor wie van een roman verwacht
Bat ails vlekkeloze dynamiek naar een paroxysms van geluk zal leiden om Ban
genadeloos ineen to storten en tragisch to eindigen, of omgekeerd . Sterkte voor
wie ervaart Bat het boek juist door deze voortdurende twijfel dieper boors en
laat zien hoe de noodzakelijke ontgoocheling elks mens op ieder ogenblik
kwelt en treft en niet in een uitzonderlijke en gefantaseerde situatie bij een verzonnen personage, Bat slechts bij de gratis van de literatuur bestaat .
En ook deze voortdurende twijfel kan - met het verlies aan nuances Bat elks
schematisering eigen is - teruggevoerd worden tot de polen verstand en zinnen, want het is tussen deze twee Bat Theodoor gedoemd is to weifelen . Dat
ook motieflijnen, personages, ruimte . . . rond deze twee geweven zijn, zal
naar ik hoop - duidelijker geworden zijn . Maar de fundamentaliteit van deze
tweedeling moge tot slot eens to meet blijken uit het feit Bat ze richtinggevend
is voor een andere karakteristiek van Emants' levensfilosofie, die logisch uit het
voorgaande voortvloeit : , , Bat een mens niet verantwoordelik mag gesteld worden voor zijn karakterfouten, die hij doorgaans geerfd heeft'' 10 . Want,
ondanks de venijnige epiloog, spreekt uit Bit boek een mild medelijden met
Theodoor ( en ook met de andere personages ) omdat geen van alien verantwoordelijk gesteld kan worden voor was hij denkt en voelt, doer of laat . Vanuit
de initiate typering words alles eens en voorgoed vastgelegd en het levers voor
de mensen is : „ werktuig to zijn om van een machtigere macht de wensen to
vervullen, in de waan to willen was hun zelven wens'lik dunks'' 11 . Het medelijden Bat in het boek doorschemert is dan ook niet op to vatten in gebruikelijke zin, het is het medelijden Bat men „ eigenlik met iedere mens hebben
( most ), omdat ieder mens wet eigenschappen bezit die hij graag zou, maar
onmogelik kan veranderen'' 12 . En ook Bit aspect van Emants grondmotief
words nog eens extra bevestigd door bet slot, Bat in wezen een terugvallen is op
het uitgangspunt .
Zo blijft, voor wie bet totaal illusoire van bet levers inziet, zelfs niet de troost
er een strafbare schuldige voor to vinden . Slechts de , , machtigere macht '' kan
men aanwijzen, maar was baat bet aan to wijzen als men niet bij machte is iets
to ondernemen ? Tegenover deze macht kan de mens slechts de illusie plaatsen
van to kunnen kiezen, en dan nog altijd „ tussen twee kwade en nooit tussen
een goed en een kwaad'' 13 en zo blijft ook voor Theodoor geen andere
„keuze'' dan voor bet minst kwade : een schitterende carriers opbouwen . Of is
ook Bat een troosteloze illusie ?
PHILIP VERMOORTEL

10 Brief aan A . M . de Jong van 3 maart 1917 . Geciteerd in Pierre H . DUBOIS, o .c ., p . 315 .
11
Deze woodden legs Emants in de mond van Dokter Ahasverus in bet gelijknamige toneelstuk .
Zie Pierre H . DUBOIS, o . c. , p . 306 .
12
Brief aan freule van Nispen tot Sevenaer van 1 januari 1918, geciteerd in DUBOIS, PIERRE H .,
o .c ., p . 311 .
13 Brief aan mevr . A . G . H . M . Browns-Hartogh Heys van Zouteveen van 6 aug . 1911 in DUBOIS,
Pierre H ., o,c ., p . 289 .
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BORDEWIJK EN DOSTOJEWSKI : ENKELE BESCHOUWINGEN N .A .V .
HET DUBBELGANGERSMOTIEF IN DR . TESTALS DUBBELGANGER 1
VAN F . BORDEWIJK
Tussen

en 1924 publiceerde de
toen debuterende - F . Bordewijk
een drietal novellenbundels onder de gemeenschappelijke titel
Fantastische Vertellingen : tezamen dertien verhalen, waarvan het zgn . „ fantastische'' aspect meestal alleen ligt in de keuze van een eerder uitzonderlijke,
vaak psychopathologische stof. Onder deze verhalen dan is er een, nl . Dr. Testals dubbelganger, dat de lezer van meet of aan verwijst naar de haast gelijknamige roman van Dostojewski De dubbelganger 2 (1846 ) : niet alleen door de
titel en het hiermee bedoelde hoofdmotief, maar ook door het feit dat Bordewijk, bij wijze van motto, precies een citaat uit Dostojewski's roman koos . De
vraag rijst dus : waartoe deze expliciete verwijzing ? Bestaat er soms een diepere
overeenkomst tussen beide werken ? Heeft Bordewijk met dat motto soms zelf
willen aandringen op een vergelijking met De dubbelganger ? Heeft hij verder
bewust ontleend of geciteerd ? Voor zover ons bekend heeft Bordewijk zich
daarover nooit uitgesproken .
Vast staat in elk geval reeds, dat in beide werken een psychopathologisch
geval wordt behandeld . De dubbelganger, een verhaal dat men dikwijls met
Gogols Uit her dagboek van een krankzinnige (1835 ) en De Neus (1836 ) in
verband heeft gebracht, speelt to Petersburg . De hoofdpersoon, Goljadkin, is
een gefrustreerde ambtenaar die blijkbaar de druk van de depersonaliserende,
bureaucratische maatschappij niet heeft kunnen verdragen . Na een reeks bespottelijke, maar voor hem sterk vernederende incidenten ontmoet hij zijn perfecte dubbelganger . Goljadkin I en II lijken niet alleen sprekend op elkaar,
maar ze dragen ook dezelfde naam en bekleden dezelfde functie, en wel op
hetzelfde kantoor . De razende bedrijvigheid van de dubbelganger bestaat erin
dat hij alle plannen dwarsboomt die Goljadkin senior vormt, hem altijd voor is .
Hij komt steeds vaker opdagen, en zijn optreden gaat telkens gepaard met een
nieuwe nederlaag voor zijn slachtoffer, totdat deze aan zijn eigen identiteit gaat
twijfelen ( p . 231) en in een krankzinnigengesticht moet worden opgenomen .
Zo ongeveer vergaat het ook de held uit Dr. Testals dubbelganger . Ook hij is
een eenzelvige zwakkeling die de spil van een nachtmerrieachtig avontuur
words . Hij heeft moeten vluchten omdat hem het brood uit de mond werd gestoten door iemand „ wiens naam ( hij ) niet eens weet, en van wie ( hij ) alleen
maar weet, dat hij als twee druppels water op ( hem ) lijkt'' ( p . 161) . Net als
Goljadkin treedt Testal in gesprek met zijn dubbelganger en ontvangt hij zelfs
een telegram van hem . Dat mysterieuze personage valt hem herhaaldelijk lastig
en vervolgt hem tot in de verstgelegen oorden . Pas door de zelfmoord van de
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1 Vgl . F . Bordewijk, Fantastifche Vertellingen, 's-Gravenhage, 1981 . ( Bzztoh ) .
2 Vgl . F . M . Dostojewski, Verzamelde l7erken, dl 1, Amsterdam, 1958 . (Van Oorschot . )
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hoofdfiguur words daar een einde aan gemaakt . Hiermee words, net als met
het slot van De dubbelganger - het overbrengen van Goljadkin naar bet gesticht - uitdrukkelijk gewezen op de uiteindelijke val van de hoofdfiguur, op
zijn verpletterd worden door bet eigen spiegelbeeld .
In beide verhalen worden dus dezelfde gegevens gebruikt . De hoofdpersoon
words met zijn alter ego geconfronteerd, en deze confrontatie words bet uitgangspunt van een reeks onaangename lotgevallen, waar de dood, of in elk
geval een algehele psychische ondergang op volgt .
De verhaalstructuur is daarbij telkens vrij traditioneel . De handeling neemt
slechts een paar dagen in beslag en loops chronologisch naar een hoogtepunt
toe - respectievelijk bet wegbrengen van Goljadkin naar een krankzinnigengesticht en de zelfmoord van Testal . Ook plaatsen towel Dostojewski als Bordewijk de lezer middenin bet gebeuren, zonder expositie of ook maar enige inleidende commentaar betreffende de situatie van de hoofdpersoon . Wanneer wij
met Goljadkin kennis maken, staat hij blijkbaar op bet punt een stag to ondernemen waardoor zijn hele bestaan zou veranderen . Eveneens heeft Testal, wanneer hij de ik-verteller in een trein ontmoet, een beslissende stag gedaan om
voor zijn benarde toestand een oplossing to vinden .
Dat er verwantschap bestaat tussen beide werken is dus onbetwistbaar . Maar
ook al zijn hoofdgedachte en algemene inkleding dezelfde, toch is de manier
waarop beide schrijvers van bet dubbelgangersmotief gebruik bebben gemaakt,
in menig opzicht verscbillend .
Onder bet lezen worden wij, ruw genomen, vooral getroffen door de veel
grotere complexiteit die Dostojewski's Dubbelganger kenmerkt, towel was de
formele problemen als was de draagwijdte van de psychologiscbe peiling
betreft . Bij de ambiguiteit van bet standpunt, de vrij fijnzinnige karakterontleding en het grotere menselijkheidsgehalte van de hoofdpersoon steken de eenvoud en strakbeid van Bordewijks verhaal af . Getuige bijvoorbeeld bet zwartwit-contrast tussen de zwakbeid en goedaardigbeid van Testal, aan de ene kant,
en de nergens door gewettigde wreedheid van zijn vervolger, aan de andere
kant ( p . 159 ) . Wat dat betreft, zijn de personages uit De dubbelganger heel
was moeilijker om to karakteriseren . Dostojewski maakt bet bijv . duidelijk dat
Goljadkin „ junior'' ( de dubbelganger ) eigenlijk alle karaktertrekken bezit die
de hoofdfiguur voor zichzelf zou wensen : hij is ambitieus, geestig, scherpzinnig, hij weet hoe met andere mensen om to gaan . M .a .w . : hij is een man van
de daad, een sterkere versie van Goljadkin I, hij weet bet er goed of to brengen
waar Goljadkin meestal slechts een pover figuur weet to slaan . Deze koestert
voor hem dan ook veel bewondering en wil zijn vriend worden . Maar anderzijds
beschrijft hij hem ook herhaaldelijk als een gemene, kleingeestige bedrieger die
bet op zijn ondergang heeft gemunt . Opvallend is daarbij ook dat hij bepaalde
eigenschappen bezit die hij bij zijn tegenstander smaadt, want al raakt hij niet
uitgepraat over eigen edelmoedigheid en waardigheid, ook hij doer niets anders
dan allerlei listige intriges bedenken om zijn rivaal to belasteren en is graag
wreedaardig en arrogant met ondergeschikten .
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Dit wijst er al op, dat De dubbelganger vooral als een rijk gestoffeerde
„psychologische " roman uit de verf komt . Dostojewski's visie reikt diep in de
gekwelde zielstoestand van zijn romanheld, motiveert die op genuanceerde
wijze . Als totaal van de buitenwereld vervreemd individu, dat aan vervolgingswaanzin lijdt, verkrijgt hij psychologische consistentie . In wezen is de lilliputter
Goljadkin bang voor het leven, voor iedere vorm van geldingsdrang en verantwoordelijkheid, en hij sluit zich dan ook geheel in zichzelf op . zijn eigen
standpunt waarmaken kan hij niet, een echte beslissing nemen evenmin . Daar
hij steeds op zoek is naar een eigen, bevredigende identiteit projecteert hij ten
einde raad zijn angst en verdrongen verlangens op een dubbelganger die, zoals
gezegd, de geslaagde belichaming is van het ideale beeld dat hij zich van zichzelf voorspiegelt, d .i . van zijn „ ik-ideaal " . Logisch is dus dat deze dubbelganger ook zijn ondergang als minderwaardige in de hand werkt . Het „ spook"
probeert Goljadkin in zijn bedrijf een hak to zetten en hij is het zelf die de
beduusde ambtenaar aan de dokter overhandigt om hem op to sluiten . M .a .w .
alles gebeurt alsof Goljadkin een dubbelganger in het leven had geroepen - al
words dit, structureel bekeken, nergens door waargemaakt - om aan zijn
innerlijke conflict een tastbare vorm to geven en om het aldus naar een oplossing toe to doen evolueren . Voor de hoofdpersoon words de aanwezigheid van
deze ingebeelde tegenstander de directe oorzaak van zijn - onbewust begeerde
( ? ) - mislukking . Tenslotte nog dit : in Dostojewski's roman worden, behalve
de psychologische, ook nog de sociologische en existentiele aspecten van het
probleem geevoceerd . Dostojewski laat nl . niet na een duidelijk verband to leggen tussen de waanzin van het personage en zijn ondergeschikte positie in de
maatschappij ; ook stelt hij verder de vraag in hoeverre een individu zich binnen bepaalde maatstaven als zodanig kan handhaven .
Een dergelijke „ psychologiserende " tendens blijft in de novelle van Bordewijk grotendeels uit . Hier worden de gebeurtenissen waarbij Dr . Testal, de
hoofdfiguur, aan een mysterieuze vervolger probeert to ontsnappen, uitsluitend
van buitenaf beschreven . De verteller - een ik buiten Testal - verstrekt ons
maar weinig informatie omtrent dit personage, zijn onmiddellijke omgeving en
zijn psychische ervaring hiervan . Hij beklemtoont eerder de feiten dan dat hij
de geestesgesteldheid van de hoofdpersoon toe zou lichten . zo hecht hij aan de
oorzaken van Testals waanzin weinig of geen aandacht . Het dubbelgangersmotief en de daaruit voortvloeiende, fantastische elementen in het verhaal dienen
niet, althans niet in de eerste plaats, om een psychologische inhoud aanschouwelijk to maken, maar die fungeren voornamelijk als een middel tot het verwekken van sensaties . Het treft ons als een motief uit het arsenaal van de
detective-roman, dat geschikt is om de aandacht van de lezer steeds gaande to
houden en eerder aan zijn nieuwsgierigheid dan aan zijn kritisch inzicht op
psychologisch gebied to appelleren . Het hele verhaal words bovendien op een
vrij gedetacheerde soon verteld, hetgeen het geheel nog eigenaardiger doet lijken . Pas na de epiloog - de zelfmoord van de dokter ten gevolge van vervolprobeert de verteller een omstandige, rationele verklaring to
gingswaanzin
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geven van de feiten . Zo loops het verhaal op de complete opheldering van het
raadsel uit, was de portee, het verrassingseffect van de fantastische handeling
voor een deel tenietdoet . De auteur acht het blijkbaar noodzakelijk het gedrag
van zijn personage achteraf to verklaren, als had hij, zoals bij Hitchcock vaak
het geval is, niet veel meet dan de vulgarisering bedoeld van een psychopathologisch geval, dat terwille van onoplettende lezers nog eens extra toegelicht
diende to worden . Hoe dan ook, in dit opzicht is Bordewijk veel explicieter dan
Dostojewski, die van zijn kant nooit tot zo'n vereenvoudigende synthese overgaat . De laatste immers ziet zijn verhaal vooral als de dramatisering van een
psychologische inhoud . Hij doer de hoofdpersoon situaties meemaken, waardoor hij indirect uiting geeft aan diens innerlijk conflict . In die zin wijst De
dubbelganger vooruit naar de formule van de moderne ,, psychomachie ", een
verhaaltype waar Bordewijk pas in de jaren 30 zijn voordeel mee zou doen 3 .
Die twee verschillende opvattingen van het verhaal verklaren dan ook de
keuze van twee volstrekt verschillende standpunten .
In De dubbelganger worden de feiten door een alwetende hij-verteller
die wel eens zijn hoedanigheid als buitenstaander speciaal beklemtoont
beschreven, een verteller die ook d .m .v . vergelijking en commentaar een zekere
afstand t oy . de hoofdfiguur schept . Men leze er het volgende fragmentje op
na
Mijnheer Goljadkin senior wierp een laatste blik op alles en alien en
kroop daarna rillend als een kat die men met koud water heeft begoten
- als men mij deze vergelijking toestaat - in het rijtuig ( p . 284) .
Daarbij wijst ook een uitdrukking als „ de ware held van onze vertelling " ( p .
161) op de aanwezigheid van een externe vertelinstantie . Deze verteller schijnt
zelfs meet to weten dan de hoofdfiguur zelf . Hij beschrijft feiten, personages,
situaties die de romanheld niet eens bemerkt, daar deze door de gang van zijn
eigen mijmeringen vaak in verwarring raakt ( p . 136, 139, 164, enz . ) . Sours
gaat hij ertoe over, het gebeuren to ironiseren . Het komt bijv . voor dat hij zijn
besluiteloze held voor de gek houdt, door zijn „ zo typische vastbeslotenheid "
to doen uitkomen of door zijn tautologische spreekwijze to imiteren
van uitputting brak hem een koud, ziekelijk tweet aan alle kanten uit,
zodat mijnheer Goljadkin bij deze passende gelegenheid zelfs vergat
met de voor hem zo typische vastbeslotenheid zijn lievelingsspreuk to
herhalen : dat waarschijnlijk alles misschien nog wel of in ieder geval, ja
zeker op de een of andere manier in orde zou komen ( p . 271) .
Maar volstrekt alwetend is die verteller toch ook weer niet, of, liever gezegd,
zijn alwetendheid betreft meestal alleen de mijmeringen van de hoofdfiguur .
Zijn relaas stems hij zodanig of op Goljadkins gedachtengang, dat het per slot
3 M . Dupuis, Ferdinand Bordewijk, Nijmegen-Brugge, 1980, pp . 13, 33 et sq .
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van rekening zogoed als vanuit het standpunt van dit personage wordt belicht .
Goede voorbeelden hiervan vinden wij o .m . in de slotscene, waarin de verteller
duidelijk zijn visie vernauwt tot die van de held, of wanneer hij een dikwijls tot
het uiterste gedreven dichotomie tussen de twee Goljadkins voor zijn rekening
neemt . Goljadkin senior words herhaaldelijk als „ volkomen rechtschapen "
voorgesteld ( o . m . p . 232 ) terwij 1 de j onge Goljadkin als een , , verdorven '' (p .
232 ), „ weerzinwekkende'' ( p . 243 ), „ gemene vijand'' ( p . 248 ) „ met een
gluiperige blik'' ( p . 243 ) words beschreven .
De verteller verplaatst ons ook meermalen direct naar de psyche van de
hoofdpersoon, nl . in een reeks monologues interieurs ( o .a . pp . 199-200, 21215, 221-22, 227-28, 238-39, 248-49, 263-64, 274-76), waarbij hier en daar het
gebruik van de tweede persoonsvorm de gespletenheid van het personage
onderstreept ( zie o .a . p . 187, 188, 212, 225 ) . Van de andere personages en
situaties words ons in zulke gevallen dan ook niet meet meegedeeld dan Goljadkin zelf over hen weet . Vandaar de grote ambigulteit in dit verhaal, want de
lezer kan niet met zekerheid uitmaken of het vertelde al of niet werkelijk
plaatsvindt : het zou wel eens het resultant kunnen zijn van Goljadkins zinsverbijstering . Wij denken hier bijv . aan het spoorloos verdwijnen van een belangrijke brief die hij zou hebben gelezen ( p . 222 ), of aan het eerste bezoek van
de dubbelganger aan Goljadkin ( p . 290 et sq . ) of ook nog aan de geplande
ontvoering van Klara Olsoefjewna ( p . 257 et sq . ) . In dit verband wijst D . Fanger er terecht op dat vanaf het begin van het verhaal het onderscheid tussen
dromen en waken op losse schroeven words gezet . 4 .
De verwarring van de lezer hieromtrent is des to groter omdat Dostojewski
aan zijn in wezen fantastisch verhaal een realistische dimensie verleent : hij
situeert het nauwkeurig in tijd en plants, en verwijst daarbij naar alledaagse,
banale situaties, zoals bijv . het geval is wanneer hij kleingeestige samenzweringen order Russische ambtenaren voor het voetlicht brengt . M .a .w . : er valt een
zekere spanning to bespeuren tussen enerzijds een reeks buitengewone gebeurtenissen waarvan Goljadkin het slachtoffer is, en anderzijds de sfeer van alledaagsheid, die niet alleen als uitgangspunt voor het verhaal dient, maar ook
vrij voortdurend de draagwijdte van het fantastische indijkt .
Bij Bordewijk echter is daar geen sprake van . In zijn novelle krijgt het ongewone, althans voor de uiteindelijke opheldering, de bovenhand . Het standpunt
bij het verteller is hier bovendien eenvoudiger om to beschrijven . Personages
en situaties worden van buitenaf bekeken door een verteller die weliswaar de ikvorm bezigt en zelf in het verhaal optreedt, maar wiens objectiviteit hieruit
voortvloeit dat hij niet de problematische hoofdfiguur is dock slechts een toevallige getuige . Deze Leidse student in de rechten is met zijn vriend voor een
paar dagen naar het platteland gegaan om was bij to komen van de recente
zuippartijen . Daar de ik-persoon maar over weinig informatie beschikt over de
4 D . Fanger, Dostoevsky and Romantic
Gogol, Cambridge, 1965, p . 160 .
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situatie van de dokter en deze hem daar slechts karig aan helps ( p . 165 ), kan
alleen zeer geleidelijk en op fragmentarische wijze een beeld van het probleem
worden opgehangen . Op de bewuste gedachtengang van de romanheld heeft
de ik-verteller immers gees vat, laat staan dat hij tot zijn onbewuste drijfveren
en complexes zou kunnen doordringen . Achter de ware toedracht van de
diverse , , ongewone '' gebeurtenissen komen wij pas laat, was het sensationele,
„ fantastische '' aspect daarvan steeds weer op de voorgrond doer treden ten
nadele van het psychologische aspect .
De ik-verteller en zijn vriend zijn vrijwel „onpartijdige'' getuigen bij het
gebeuren . Opvallend is daarbij dat niet alleen de titelheld Dr . Testal maar nu
ook twee studenten de dubbelganger order ogen krijgen ( p . 165, 170 ) . Daar
het verteller over deze dubbelganger hier niet het werk is van de zieke verbeelding van de hoofdpersoon, zou de lezer wel eens kunnen gaan twijfelen aan de
betrouwbaarheid van een verteller die zulke eigenaardige feiten voor goede
must aanneemt, to meet daar de neiging tot verveling en de drankzucht van de
laatste meermalen onderstreept worden ( p . 159, 166, 169, 170 ) . Niet uitgesloten lijkt dus dat hij zo'n zonderling verhaal zou hebben verzonnen om de lezer
en zichzelf to vermaken . Maar deze stelling wordt toch weer tegengesproken
door zijn zin voor rationele ontraadseling, zoals die op het einde van het
verhaal zeer duidelijk tot uiting komt, en die Bordewijk trouwens op vrij ironische wijze doer uitkomen . Deze rol wordt bijv . vervuld door een aantal verwijzingen naar artikelen uit bet Wetboek ( p . 157, 168, 172, 174 ), of door bet feit
dat de ik-persoon een getuige oproept om zijn hypothese to bevestigen als zou
Testal inderdaad aan vervolgingswaanzin lijden ( p . 174 ) . Eigenlijk ligt de oorspronkelijkheid van Bordewijks verhaal vooral in bet contrast tussen enerzijds
bet fantastische gebeuren en anderzijds de klemtoon gelegd op de rationele
aanleg van de verteller, die voor bet ongewone steeds een logische verklaring
weer to vinden . Volgens hem heeft er ni . nooit een dubbelganger bestaan ; de
dokter is eenvoudig stapelgek, „ en in die toestand was hij beurtelings zichzelf,
en door gelaats- en stemverandering, zijn dubbelganger geweest . Hij doubleerde een rol'' ( p . 174 ) . M .a .w . : alsnog onwetend heeft de verteller een
reeks uitzonderlijke gebeurtenissen beschreven waarvan de hoofdfiguur de
speelbal, en hijzelf de verbijsterde getuige was . Pas later komt aan bet licht hoe
alles in elkaar zat, en words bet hele geval in detail geconstrueerd . Een verhaalbouw dus die regelrecht teruggaat op bet klassieke schema van de detectiveroman of -film .
Samenvattend : dat Bordewijk bepaalde elementen uit zijn verhaal aan „ De
dubbelganger'' kan hebben ontleend is niet volstrekt uitgesloten, zoals uit de
directe verwijzing naar Dostojewski en een aantal punter van overeenkomst
blijkt ; maar al hebben de twee schrijvers rond hetzelfde hoofdmotief gebouwd,
toch berust de verwantschap alles wel beschouwd slechts op een paar oppervlakkige analogieen . Terwijl voor Bordewijk de persoonsverdubbeling maar een van
de talrijke pathologische vormen van vervreemding is waar hij zich in de Fantastische vertellingen over buigt, neemt datzelfde motief grotere psychologische
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en levensbeschouwelijke dimensies aan wanneer het door Dostojewski words
gehanteerd . Dat komt o .m . door de ruimere verwijzingswaarde die bet in Dostojewski's problematiek krijgt . Dat soon dualisme van de romanheld staat
inderdaad centraal in bet werk van de Russische schrijver en komt in vele, sours
minder ondubbelzinnige vormen voor in verscheidene romans .
Van zijn kant had Bordewijk in zijn drie debuutbundels wel een aantal losse
punter uit de dieptepsychologie ontdekt als mogelijk materiaal voor sensationele handelingen of bizarre, pathologische toestanden - was niet eens gezegd
kan worden van Dostojewski, die op dit gebied niet anders dan meet intuitief
to werk kon gaan . Maar de moderne psychologie had hij zich nog niet ten voile
toegeeigend als idee, als voedingsbodem voor een weldoordachte mensenkennis
dit zou bij hem pas later gebeuren . Ook uit formeel oogpunt bekeken,
steunde hij nog op verscheidene tradities, zoals o .a . bet griezelverhaal, Poe, de
Engelse romantiek, enz . Van de voor zijn latere werk zo karakteristieke stijl en
compositiepatronen, zoals die in de jaren 30, nl, nay . enkele modernistische
experimenter bet licht zouden zien, was er omstreeks 1920 nog geen sprake .
Aan Bordewijk wend in die tijd wel eens epigonisme verweten toy . beroemde
voorgangers als Poe en Hoffmann . Maar was nu deze vergelijking met Dostojewski betreft : bet mag wel een wonderlijk geval van doodgelopen invloed of
( onbewust ) geweigerd epigonisme beten dat Bordewijk, die zich vanaf 1935 als
een baanbrekend beoefenaar van bet psychomagische genre zou doer gelden,
circa 1920 niet ontvankelijk bleek to zijn voor de invloed van Dostojewski's De
dubbelganger, waarin hij al in kiem enkele structurele premisses van deze
verhaalformule had kunnen vinden .
VIVIANE GEUFFENS

Aspirant N .F .W .O .
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Lantsloot vander Haghedochte . Onderzoekingen over
een Middelnederlandse bewerking van de „Lancelot en prose " . Studies
on a Middle Dutch Adaptation of the Old French , , Prose Lancelot"
( with a summary in English ), dissertatie Utrecht ( 5 16 l 1981) . Handelseditie verschenen bij de Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij , Amsterdam 1 Oxford I New York 1981, 285 blz ., f 95,- .

F . P . VAN OSTROM,

Het is zover : de eerste telg uit het Utrechtse Lancelotprojekt heeft het licht
gezien ! Op 5 juni 11 . promoveerde F . P . van Oostrom cum laude op een doctorate dissertatie over Lantsloot vander Haghedochte ( LH ) in relatie tot de
Roman de Lancelot-en-prose ( LP ) en tot de Lancelotcompilatie ( LC ) ; het
proefschrift verscheen tegelijkertijd in een commerciele uitgave en vormt het
eerste deel van de reeks „ Middelnederlandse Lancelotromans " ( uitgegeven
onder auspicien van de KNAW ), een reusachtige onderneming waarbij een 10tal delen zijn gepland ! Twee delen zullen spoedig volgen : II . De editie met
commentaar van Lantsloot vander Haghedochte ( door W . P . Gerritsen, F . P .
van Oostrom en P . G . J . van Sterkenburg, m .m .v . A . Berteloot ; de publicatie
mag in de loop van 1983 worden verwacht ) ; III . De Mnl . proza-Lancelot . Studie van de Rotterdamse fragmenten en hun plaats in de Lancelottraditie, met
editie ( door 0 . 5 . H . Lie) .
De kans is groot dat de eersteling uit de reeks de methode, interpretatierichting en bet niveau van bet bele projekt bepaalt : ik wit er me dan ook niet met
een korte, vrijblijvende bespreking van afmaken en zal trachten enkele problemen vrij grondig door to lichten, wat moge beschouwd worden als een blijk van
groot respect voor de studie van Van Oostrom en voor de hele Utrechtse opzet .
Want dat wit ik aan bet begin van deze recensie uitdrukkelijk stellen, opdat
men mijn kritische bedenkingen in bun door mij gewilde bedoeling zou beoordelen : met bet werk van Van Oostrom zee de Middelnederlandse Arturistiek
een reuzenstap vooruit . Wellicht is de studie, zoals de schrijver ervan bescheiden poneert, inderdaad „ slechts wegbereider " ( FvO, 236 ), maar het betreft
dan wet een verkenning met sterk grensverleggende dimensie . De verwachtingen rond de volgende delen zijn dan ook bijzonder hoog gespannen en ik geef
de Arturisten in die tijdschrift nu al een afspraak voor volgend jaar .
Het onderzoek van LH kwam vrij laat op gang toen de Marburgse germanise
Friedrich Meuser vlak voor de tweede wereldoorlog ruim 30 fragmenten van bet
werk uit Duitse bibliotheken opdiepte en er in 1939 een dissertatie aan wijdde ;
als titel gaf Meuser die werk de naam mee die de Mnl, auteur voor zijn hoofdfiguur, Lancelot du Lac in het Oudfranse origineel, heeft gekozen, nl . Lantsloot
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vender Haghedochte ( d .i . ho!, spelonk, krocht, onderaards gewelf ) . Tevoren
hadden M . de Vries (1883 ) en W . de Vreese (1933 ) reeds fragmenten van het
werk gepubliceerd in de waan dat het passages waxen uit het verloren eerste
boek van de LC ( FvO, 2-3 ) ; alles bij elkaar bezitten we nu 36 fragmenten met
in het geheel 6073 verzen !
Na Meuser stokte het onderzoek, dat nauwelijks van de grond was gekomen .
Meuser die twijfelde aan zijn krachten om een editie tot stand to brengen,
bezorgde zijn materiaal aan de redactie van het W .N .T . to Leiden met het verzoek zorg to willen dragen voor de publicatie van de tekst . Na een „ware odysee'' ( volgens M . Draak ) belandde het materiaal uiteindelijk in bet „ Instituut
De Vooys '' , waan bet onderzoek systematisch en grondig wend aangepakt 1 .
Dat LH een eigenwillig dichtwerk is geweest, wend reeds een hele tijd vermoed ( o .m . door K . Heeroma ) . „ De afwijkingen ten opzichte van de franse
Vulgaat-Lancelot zijn domweg to groot'' ( Draak, Oude en nieuwe Lancelotproblemen, blz . 374 ) . Er zijn derhalve twee oplossingen : „of `de meester van
de Lantsloot was van een ander ideaal bezield den de bewerker van de Lancelot
in de Lancelotcompilatie, of hij had een andere Franse Lancelot als uitgangspunt . . . '' ( Draak, blz . 374 ) . De medieviste voegt er tussen haakjes aan toe
Van Oostrom zal dat wel voor ons uitzoeken .
Haar vertrouwen wend niet beschaamd . Van Oostrom wijdt inderdaad zijn
eerste hoofdstuk ( blz . 9-46 ) aan een onderzoek van de Ofr . grondtekst : bet is
bet langste uit bet boek en, hoewel niet bet meest leesbare, wel bet meest
noodzakelijke ( FvO, 5 ), een huzarenstuk van filologische acribie . Dat spreekt
pas tot de verbeelding als men weet hoe duivels ingewikkeld de handschriftelijke overlevering van de Franse gigantische prozaroman zich aan ons openbaart : onder de zowat 100 handschriften en fragmenten, die langere
( , , Parijs '' ), kortere ( , , Londen '' ) en gecontamineerde versies, cyclische en
non-cyclische, vertegenwoordigen, moest Van Oostrom op zoek gaan naar bet
werkexemplaar van de LH dichter . Hij geeft mi . blijk van gezonde realiteitszin
als hij heeft afgezien van bet opstellen van een gedetailleerd stemma ; wel weet
hij, geholpen vooral door de studies van A . Micha, de handschriftenfamilie to
bepalen waarbinnen de grondtekst vermoedelijk moet worden gesitueerd, nl .
de gecontamineerde groep „ 1430'' ( naar hs . Parijs, B .N .fr .1430 ), die een
lange versie heeft voor de refs naar Sorelois, daarna de versie , , Parijs '' , op
zeker moment zwenkt naar , , Londen '' , met in bet Charrette-gedeelte de /i1 Zie M . Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot, in Med
. KNA I/, afd.
Letterk. , N.R . 1717, Amsterdam 1954 (19772 ), blz . 218-223 ; verder W . P . Gerritsen, Lantsloot vander Haghedochte . Fragments of an Unpublished Middle Dutch Verse Translation of the „ Roman de
Lancelot en Prose'', in Bibl. Bull. of the Internet. Arthurian Society XXVII (1975 ), blz . 167-169
(1k vind deze bijdrage niet weer in de nochtans indrukwekkende bibliografie van FvO ! ? ) ; opnieuw
M . Draak, Oude en nieuwe Lancelot problemen en de noodzakelijkheid vafi lezen, in Med. KNAI/,
afd Letterk ., N .R . 39/8, Amsterdam 1976, blz . 374-378 en de dissertatie van Van Oostrom zelf op
blz . 2-5 . De aanwezigheid van onderzoekers uit drie medievistengeneraties in deze noot is niet toevallig ; het toont duidelijk aan hoe sinds Draaks ruchtmakende publicatie in 1954 de Mnl . A.rturistiek door niet aflatende wetenschappelijke bedrijvigheid de kinderschoenen is ontgroeid .
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versie en tenslotte opnieuw de versie , , Parij s '' ( dit althans m . b . t . Sommer
IV )2 . Verder blijkt uit dit onderzoek dat er zo goed als zeker geen directe
afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen LH en een van de overige Mnl . en Duitse
( ook deze worden in de analyse betrokken ! ) vertalingen van de Lancelot-enProse ( FvO, 31 ) . Tenslotte heeft Van Oostrom zich voor de studie van de
bewerkingstechniek in dit hoofdstuk met voldoende kennis toegerust om
althans beveiligd to zijn tegen het allergrootste risico, nl . de vergelijking van
LH met een verkeerde Ofr . versie ( wat Heeroma's conclusies bijv . problematisch maakt . Cf . infra ) 3 .
In het tweede hoofdstuk „Vertaling'' ( blz . 47-67 ) words de techniek van de
LH-dichter bestudeerd in die passages waar hij zijn bron op de voet volgde ; een
vergelijking met de LC lag hier voor de hand, vermits de tekst van LH vanaf v .
5001 met het begin van boek II van de LC overeenkomt . Het is, volgens Van
Oostrom, echter niet mogelijk in LH een passage van meet dan twee verzen to
vinden die beantwoordt aan de moderne maatstaven van letterlijke vertaling
( FvO, 47 ) ; de LH-dichter blijkt derhalve, ook waar hij een volgzame vertaling
heeft bezorgd, een tamelijk vrije houding t .o .v . zijn origineel to hebben ingenomen . Dit is een eerste belangrijke eigenschap die hem onderscheidt van zijn
collega-vertalers van de LP, die zich juist zeer nauwgezet aan de bewoordingen
van het Oft . plachten to houden ( FvO, 48) .
Van Oostrom gooit - dat is een van de vele stimulerende karakteristieken
van zijn werk - het onderzoeksterrein wijd open en doer suggesties voor vender
onderzoek : „ Men zou daarbij bijvoorbeeld kunnen nagaan of de verschillen
tussen de beide versvertalingen van de Lancelot en prose corresponderen met
die tussen de beide vertalingen van de Roman de la Rose ; ook valt to denken
aan een vergelijkende studie van de vertaaltechniek van Lantsloot en werken als
Ferguut, Parthonopeus van Blois en Alexanders Geesten, juist gericht op passages waar deze bewerkingen hun origineel redelijk trouw weergeven'' ( FvO,
67 ) . Daarbij vindt men tal van fundamentele raadgevingen en waarschuwingen
m .b .t . bet onderzoek van de vertaaltechniek, zo bijv . : „ In bet algemeen mag
men . zich wel twee maal bedenken voor men een middeleeuwse vertaler een
vertaalfout toeschrijft . Alvorens dit to doen, dient men zich namelijk rekenschap to geven van de situatie waarin deze vertaler zijn werk deed, en sevens
van de situatie waarin wij van bet resultant van dit werk kennisnemen'' ( FvO,
49 ) . Ik ben ervan overtuigd dat niemand zich in de toekomst nog met vertaalof bewerkingstechniek kan inlaten, zonder vooraf de studie van Van Oostrom to
hebben doorgenomen .
2 Met Sommer bedoelen we de eerste volledige uitgave van het hele Lancelotcomplex door H . 0 .
Sommer, The Vulgate Version of the Arthurian Romances . Ed . from manuscripts in the British
Museum ( 7 din . + index), Washington 1908-1916 (herdruk New York 1979 ) . Met Micha bedoelen we : Lancelot . Roman en prose du XIIIe siecle . Edition critique avec introduction et notes par
A . Micha, (6 dln .) Geneve 1978-1980 .
3 We bedoelen het artikel van K . Heeroma, „ Die gene die Lancelote maecte '', in TNTL 89
(1973 ), biz . 236-265 ( herdrukt in Arturistiek in artikelen, blz . 179-208) .
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In de volgende hoofdstukken groepeert de onderzoeker een reeks kenmerken
van de bewerkingstechniek van de LH-dichter : Rationalisering ( III, blz .
69-95 ), Vervaging ( IV, blz . 97-125 ) en Idealisering (V, blz . 127-159 ) . Terecht
beklemtoont Van Oostrom dat de LP de „ verraadseling " als esthetisch grondprincipe van Chretien de Troyes en zijn „ school " heeft opgegeven en er een
verregaande „ rationalisering " voor in de plaats heeft gesteld ( FvO, 69 ) . Vermits echter de middeleeuwse bewerker tot tack heeft zich het verhaal zo volkomen eigen to maken dat hij het in zijn eigen woorden aan een nieuw publiek
kan navertellen en zijn origineel daarbij „ kritisch ondervraagt ", is zijn positie
eo ipso reflectief rationaliserend ( FvO, 71 ) . Dit blijkt in LH door explicitatie of
toevoeging van motiveringen, door weglating van gebrekkig gemotiveerde
verhaalelementen, door de rationeel aanvaardbare voorstelling van wonderlijke
elementen, enz . Dit streven om het verhaalgebeuren welgemotiveerd en voorstelbaar to maken, belette de bewerker echter niet om zeer selectief en, in
tegenstelling tot de LP, in wezen onnatuurlijk-rechtlijnig to vertellen en het
relatieve „ realisme " van zijn bron to vervagen ( vage, sprongsgewijze ruimtelijke aanduidingen, diffuus tijdsverloop, onvermeld laten van de naam van
secundaire verhaalpersonages, wegwerken van de , , historiserende elementen "
enz . ) . Deze vervaging werkte dan weer idealisering in de hand ( gestileerde
omgangsvormen, het hoofse spreken, wegwerken van het tutoyeren, idealisering
van het ridderlij k gevecht, van de dapperheid, van de zelf beheersing, enz . ),
waardoor LH, ook weer in tegenstelling tot de LP, most begrepen worden als
,, geschichtsindifferente `weltanschauliche' Programm- and Exempeldichtung "
( FvO, 125 ) . Maw . , hoezeer LH ook het verhaalinhoudelijke grondplan van de
LP trouw blijft, het is onmiskenbaar dat deze Mnl . bewerking in een afwijkend
literair-esthetisch register is getoonzet ( FvO, 125 ) ; de LH-dichter heeft het
modernisme van de prozaroman gevoelig gereduceerd, stelt zich qua verhaaltechniek conservatief op en heeft opnieuw aansluiting gezocht bij de idealiserend hoofse versroman a la Chretien de Troyes .
Hoe zijn deze afwijkingen in LH nu to verklaren, waardoor wend de literaire
techniek van de LH-dichter bepaald ? Een antwoord words gezocht in de volgende hoofdstukken : Bewerking ; dichter en voordrager ( VI, blz . 161-182),
Bewerking en traditie ( VII, blz . 183-210 ) en Bewerking ; publiek en functie
( VIII, blz . 211-230 ), resp . in de werkvoorwaarden van dichter en voordrager ( de
oraal-communicatieve bruikbaarheid ), in de literaire traditie ( invloed van de
, , arses poeticae ", van de genreconventies ) en in de socio-culturele context waarbinnen het werk functioneerde ( een verkenning van de primaire publiekskring en
de educatief communicatieve functie van LH) . Het is onbegonnen werk, ook al is
het maar schematisch, een verslag to geven van de rijkdom aan genuanceerde stellingnamen, methodologische beschouwingen en staaltjes van voorzichtige, vergelijkende interpretatie . Iedereen die op de hoogte wil zijn van de laatste stand van
taken van de Mnl . ( en de internationals ) Arturistiek MOST het werk lezen !
Toch willen we de lezer van deze recensie enkele van Van Oostroms conclusies niet onthouden
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1 . LH bekleedt een unieke positie onder de Europese Arturromans : het is de
enig bekende bewerking van de LP ; alle andere vertalingen zijn ofwel vrij

letterlijke vertalingen ofwel ( cf. Malory ) geheel omgewerkt ( FvO, 240) .
2 . Talrijke tendenzen in LHworden ook in andere Mn! . (Artur)romans aangetroffen ( zie de talrijke verwijzingen naar de Roman van 1 alewein, Moriaen, de
Ridder metter Mouwen Torec, Flandrijs, Parthonopeus van Blois, meestal in de
kwistig uitgestrooide voetnoten ) ; dit roept intrigerende vragen voor vender
onderzoek op, o .m . „ Wie zal bijvoorbeeld durven uitsluiten dat ook aan Middelnederlandse kant een school van elkaar bemvloedende dichters heeft bestaan ? " ( FvO, 209 ) en hierbij aansluitend : „ In hoeverre sloot LH aan bij een
reeds gevormde traditie of is de roman eerder zelf traditievormend geweest ? "
( FvO, 195 ), of nog vragen m .b .t . de literatuurgeschiedschrijving, die geconfronteerd words met het beeld van een geografisch ( en ook chronologisch ? )
zeer geconcentreerd, en tegelijkertijd zeer intensief literair leven ( FvO, 234) .
3 . Vanuit de inzichten van de receptie-esthetics words een vroegere intuitie
scherp in beeld gebracht, nl . dat de Arturroman zijn lezers ( publiek ) als
een „ plurale tantum " tegemoettreedt en een lees(luister-)houding vereist
„ die den Werkcharakter des einzelnen Exemplars negieren muss, um den
Reiz eines schon zuvor begonnenen Spiels mit bekannten Regeln and nosh
unbekannten Ueberraschungen auszuschopfen " ( citaat uit H . R . Jauss, zie
FvO, 235 ) . De methodologische implicatie is belangwekkend : , , dit houdt
in dat wij het karakter van het afzondelijke werk ( mede ) zullen moeten
definieren ten opzichte van andere werken, en dat het werkimmanente
onderzoek tenminste een complement moet krijgen in de comparatieve beschouwing van de verschillende romans " ( FvO, 235-6) .
Van blz . 237 tot 243 krijgen we een verzorgde Engelse „ Summary " ; van blz .
245-267 een uitvoerige bibliografie ( meet dan 400 titels ! ) ; tenslotte een register
van personen en zaken ( blz . 269-273 ) en een register van de besproken plaatsen
in LH, LC, de Rotterdamse prozafragmenten en de Duitse Proza-Lancelot ( blz .
275-285 ) . Persoonlijk betreur ik het wel dat er geen register van literaire procedes wend opgenomen, to meet daar Van Oostrom ook op terminologisch gebied
( het smeden van een hanteerbaar begrippenapparaat, zoals - ik citeer willekeurig uit tientallen voorbeelden - het „ om-en-om procede, 62 ; bet authentificerende terzijde, 116 ; ironisering door gebruikmaking van een understatement
of van termen uit een andere sfeer, 145 ; verstrakking,169 ; de „ hypercorrecte "
idealisering ( Aufbofischung ), 205, enz . ) baanbrekend werk leverde .
Wat de lectuur van bet overigens vlot, helder en boeiend geschreven betoog
bemoeilijkt, zijn de talrijke verwijzingen naar de nog to verschijnen editie . Dat
bemoeilijkt ook een kritische appreciatie van sommige van Van Oostroms conclusies ( hoewel hij uitvoerig citeert ) . Toch kunnen we ons aan een confrontatie
met zijn bevindingen wagen, dank zij de reeds in editie beschikbare passages 4 .
4 Vooral de drie fragmenten in Verwzjf' Bloemlezing uit de Middelnederlandre Dichtkunst, herzien door Dr . C. C . de Bruin (eerste deel . Tijd tot ± 1300), Zutphen 1956, blz . 126-140 en de
uitvoerige citaten in Heeroma's reeds in n . 3 vermelde artikel .
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Bij wijze van kritische oefening gaan we eerst na of een passage die bij Van
Oostrom niet words besproken ( hij kon redelijkerwijs niet alle details aan de
orde stellen, was een hoogst onoverzichtelijk betoog tot gevolg zou hebben
gehad ) de door hem geregistreerde tendenzen bevat . We richten de loupe op
Lancelots spectaculaire overtocht van de zwaardbrug .
In de zwaardbrug volgt LH onmiskenbaar de J3-versie van de Oft . Charrette
( FvO, 27-28 ) ; nochtans wijkt de bewerking in aanzienlijke mate of van deze
versie, waartoe de grondtekst moet hebben behoord . In de Ofr . tekst words de
overgang tussen „ forest'' en „ cites'' geleidelijk weergegeven door „ la cauchie
de Gailhom '' ( Micha, III, blz . 313 ) ; in de Mnl . bewerking heeft men een
sprongsgewijze ruimtelijke overgang ( vervaging dus )
Doe Lantsloot tforeest was leden
Quamen si ghereden scire
op dat boors van ere riuire (vv . 100-102)
In het Ofr . words de rivier trouwens meet gesuggereerd ( door „ venu jusqu'al
pons'' en „ Atant esgarde Lancelos l'eaue . . . '' ) dan duidelijk voorgesteld ; zo
ook de brug, die in het Ofr . enkel als , , car trop est perilleus li pons '' words aangeduid, maar in het Mnl . ondubbelzinnig „ die brugghe van den swerde'' ( v .
118 ) words genoemd : voorbeelden dus van rationaliserende explicitatie . Belangrijker zijn evenwel de volgende verschillen . Wanneer de Ofr . verteller heeft meegedeeld dat Gailhom de belangrijkste stad van Gore is en dat de koningin zich
daar bevindt, wisselt het vertelperspectief en words er ons verteld dat Guenievre
en koning Baudemagus de ridders zien aankomen vanuit een torenvenster ; deze
camerazwenking vindt men niet in LH ( verstrakking dus ) . Interessant is de voorstelling van Lancelots reactie op het zien van de gevaarlijke brug . In de a-versie
( Micha II, blz . 58 ) is de held duidelijk niet gerust in de afloop van de overtocht,
„ mail molt le conforte que l' eve n' estoit gain lee, si estoit ele molt parfont " .
Ook in de fl-versie zien we Lancelot twijfelen ; dat words althans gesuggereerd
door , , Atant esgarde Lancelos 1' eaue de cha et de la et voit qu' ele est roide et
noire'' en door de argumenten waarmee hij zijn gezellen ( en zichzelf) cooed inspreekt : „ jou dour mains le pons que jo ne feisse onques mais passage . Ii n'est
pas si perilleus que jou quidoie . . . '' ( Micha III, 313-14 ) . Geen moment wordt de
vastbeslotenheid van Lancelot in LH gerelativeerd ; de held wil liefst zo vlug
mogelijk de zwaardbrug over ( die nochtans „ breet'' was, cf. v . 149 ) om zijn
geliefde to zien en vindt zelfs niet de tijd om de omstaanders to troosten : Lancelot mag hier dus onbeperkt super-mens spelen ( idealisering van de dapperheid ) .
De ( onvolledige ) bespreking van de zwaardbrugepisode bevestigt dus de
conclusies van Van Oostrom en heeft bijgevolg enkel aanvullende waarde . Dit
gelds ook voor de volgende opmerking . Als ik me niet vergis, wend er een interessant voorbeeld van vervaging van het aantal personen in LH over het hoofd
gezien ( FvO, 113 ) . In de LP trekken den ridders op queste naar Lancelot
( Micha II, LX, 11-12 ) ; Agloval vindt Keu terug, die zich bij de queste aansluit
( LXII, 12 ), Gauvain bevrijdt Saigremor en vergezelt hem op zijn tocht ( LXIII,
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8 ), zo gaat ook Dodinel op stag met Hestor ( LXIV, 8 ) . als de queste-ridders
elkaar zoals afgesproken ontmoeten bij „ la Blanche Crois " zijn ze dus met
dertien (10 + 3 ) . Dit words door de verteller bij hun afscheid bevestigd
, , mes mesire Gauvain se part d' els tos premiers, si grant duel faisant com s' it
veist devant lui mort tot le monde . Et ausi plorent tuft ii doze compaignon "
( Micha II, LXIV, 9 ) . Dat klopt : 12 + 1 . De verteller verliest zijn rekensommetje niet uit het oog, want verderop laat hij Gauvain zeggen : „l'en Guide a
la cots qu'il soft mots et nos somes meu jusqu'a xiii . chevaliers pot enquerre se
ce est voirs " ( Micha II, LXV, 4 ) . De LH-dichter vervaagt de boekhouding van
de queste-ridders op een hem kenmerkende wijze
En alsi scieden die daer waren
Ende orlof namen daer ter steden
Weenden si van iamerheden
op auenture wat hem soude ghescien
Ende of dien den andren noch soude sien
Ende voren wech altemale (fr . XXXIII, r . 468-73 bij Heeroma )
1k wil evenwel geen spijkers op laag water zoeken en zal me vender beperken tot
een vrij principiele bedenking, die ik met drie verschillende voorbeelden wil
illustreren .
Het eerste voorbeeld betreft de , , locus amoenus "-kwestie op blz . 10-11 .
Hoewel ik globaal akkoord ga met de genuanceerde theoretische uiteenzetting
i .v .m . de invloed van de Arses Poeticae op de literatuur in de volkstaal ( blz .
183-194 ), vind ik Van Oostrom al to sceptisch m . b . t . de retorische voorstellingswijze van de bewerker . Hij heeft het ongetwijfeld bij het rechte eind als
hij stelt dat Heeroma zich vergist als die op basis van vv . 5940-51 concludeert
dat de Mnl . dichter zich laat kennen als een ervaren literator die de traditionele topiek beheerst ; Heeroma baseert zich immers ten onrechte op de editie
Sommer ( korte versie van „ Londen " ), waar nauwelijks van een natuurbeschrijving sprake is . „ Parijs " heeft heel was meet dan „ vne fontaine dons
liaue estoit bele et froide " en werkt de plaats uit tot een heuse locus amoenus . Dat doer ook de Mnl . bewerker doordat hij zich hier op een aan
„ Parijs " verwante tekstversie baseerde ( „ 1430 " loops hier immers parallel
met „ Parijs " ) .
Toch ben ik het niet eens met Van Oostroms conclusie uit deze stand van
zaken, nl . dat „ dit aan de theorie over zijn in de traditie van de arses poeticae
gewortelde amplificatio elke grond ontneemt " ( blz . 11 ) . Een minitieuze vergelijking van de plaats in „ Parijs " ( Micha II, LXV, 2 ) met de passage in LH
leers ons het volgende
1 . De Mnl . bewerker laat allerlei elementen uit zijn bron weg ( het bodemzand
van de fontein, de schaduw verleend door de bomen) ;
2 . hij vervaagt : , , arbres vets " words , , menich scone boom " ;
3 . hij voegt allerlei elementen toe ( die hij m .i . enkel vanuit zijn kennis van
een bepaalde „ locus amoenus "-traditie kon hebben )
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de karakteristiek dat een lieflijke plaats tot rusten uitnodigt : „ Daert onder
goes rusten was " ( v . 5947 ) . Wat in het Ofr . op de handeling ( i .c . op Gauvain als queste-ridden ) betrokken is : , , Et en ce qu' it se reposait iluec ",
words in LH als algemeen kenmerk van de locus amoenus ( dus losgemaakt
uit de persoons- en handelingsgebonden voorstelling ) in de descriptio betrok
ken
- de karakteristiek dat een lieflijke plaats verdriet doer vergeten ( v . 5951) ;
de vermelding van het gras ( weliswaar als rijmwoord op was) ;
- de tegenstelling van de omgevende hitte met de koelte die de fontein Walewein bezorgt ;
- de vermelding van een briesje : „ Ende daer hi den wins ghevoelde " ( v .
5950 ) . Vooral dat laatste is een intrigerend detail, omdat - voorzover ik
vroeger reeds heb kunnen nagaan - bij de traditionele elementen van een
„ locus amoenus ' -voorstelling in het Mnl . , het briesje zeldzaam is .
In dit geval stelt de bewerker zich dus vrijer op toy . zijn grondtekst dan Van
Oostrom lijkt to suggereren .
Het tweede voorbeeld betreft het allereerste stadium in Lancelots opvoeding
( FvO, 127 ), waar het Ofr . slechts een zin heeft : „ Et quant it s' an pot consirrer, si of son maistre, qui Ii enseigna comment it se devoit contenir ' . LH heeft
op deze plaats elf verzen ( vv . 152-162 ), waarin verteld words hoe een maghetoghe de jonge knaap ( drie jaar in het Ofr . ! ) leers boogschieten, menegherande ander spel en alrehande hoveschede . Van Oostrom interpreteert deze verzen begrijpelijkerwijze als een hoofs-idealiserende amplificatio . Ik vraag me
evenwel of of die niet anders moeten worden verklaard .
In de Ofr . tekst words het relaas van Lancelots kleuterperiode op een voor de
LP karakteristieke wijze onderbroken door de lotgevallen van Lionel, Bohort en
Claudas, waarna een later opvoedingsstadium van Lancelot aan de orde komt,
ingeleid door een vrijwel gelijkaardige zin als de boven geciteerde : „ La damoisele li bailla un maistre qui l' anseigna et mostra comment it se devoit contenir a
guise de gentil home " ( ed .-Kennedy, blz . 38 ) . Dan words uitvoerig meegedeeld hoe Lancelot leers boogschieten ( met stijgende moeilijkheidsgraad ),
paardrijden, schaken en andere hoofse spelen en gewoonten, m .a .w . een zeer
gevarieerd en gedetailleerd beschreven opvoedingsprogramma . Ik acht het
waarschijnlijk dat de Mnl . bewerker deze passage ( of een gedeelte ervan ) naar
voren heeft geschoven en gecondenseerd, was zou overeenkomen met tendenzen in LH die Van Oostrom zelf heeft aangewezen, nl . verstrakking ( streven
naar structuurversimpeling, zodat wat bijeenhoort zoveel mogelijk bijeen staat,
FvO 169 ), vervaging ( condensering van de vertelde tijd en de verteltijd, vervaging van de zeer exacte leeftijdsbepalingen in LP, „ ont-individualisering " van
de zeer concrete voorstellingswijze in LP door gebruik to maken van de vervagende bepalingen „ menegherande ", „ alrehande ", FvO, 107-8 ) en rationalisering ( hoe kun je een knaap van 3 jaar een „ maistre " geven ? ) . Ik geef toe
dat mijn interpretatie in hoge mate hypothetisch moet blijven, vermits de fragmenten het tweede opvoedingsstadium niet hebben bewaard . „ En juist om het
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fragmentarische karakter van de ons overgeleverde tekst ( ik citeer M . Draak,
Oude en nieuwe Lancelot problemen, biz . 375 ) - een situatie die de onderzoekers stellig vele malen tot wanhoop zal brengen, daar men altijd meent dat
men gebaat zou zijn, veel meet zou kunnen oplossen, als men nog juist om de
hoek van een verdwenen bladzij zou kunnen gluten - moeten wij heel erg
voorzichtig zijn'' . Maar toch ? Indien immers LH 152-162 de vroegste jeugd
beschrijft ( anders dan in het Ofr ., met een amplificatio dus ) en dan later nog
eens het verdere opvoedingsproces ( met boogschieten, enz . ) zou hebben bevat,
dan is LH hier bijzonder storend redundant . . . Indien ik dus met mijn interpretatie enige kans meek, dan zou dit een aanwijzing zijn dat de Mnl . bewerker
grotere verhaalgedeelten overzag ( en regressief reflecterend zijn bewerking
structureerde ) dan Van Oostrom op biz . 164 aanneemt !
Een laatste illustratie van mijn bedenking betreft de verhoofsingstendens bij
de bewerker . Op biz . 2 2 3 meent Van Oostrom dat de belerende functie van de
Arturroman zich bij uitstek op het complex van de hoofse deugden richt ; daar
ben ik het mee eens als men onder Arturroman verstaat : de niet-historische
Arturroman, d .w .z . het oeuvre van Chretien de Troyes ( wellicht met uitzondering van de , , Conte du Graal '' ) en van diens , , school '' . Voor deze werken
gelds inderdaad : , , in essentie is de hoofse litteratuur toch de litteratuur van de
wensdroom, de droom van het eigentijdse ideaalbeeld dat near het verleden
words geprojecteerd en aan Arturs hof als verwezenlijkt words voorgesteld "
( FvO, 223 ) ( Ik zou eerder schrijven : het eigentijdse ideaalbeeld dat in een
snort van a-temporeel universum words gesitueerd en als , , tenen male '' aan
Arturs hof gerealiseerd words voorgesteld ) .
Dat lijkt me niet to gelden voor de Lancelottrilogie . Hierin lees ik eerder
ik bekijk die blijkbaar met andere ogen dan Van Oostrom - het pijnlijkrealistisch besef dat hooggestemde binnenwereldse idealen op de onvolkomenheid van de mens stuklopen, ook al ten tijde van de ( voor de middeleeuwers )
historische koning Artur ; het exemplarische lijkt me bijgevolg niet to liggen op
het niveau van de hoofse waarden, wel in de voorstelling van een nieuwe ridderschap, waarin de relatie tussen God en de wereld opnieuw op de voorgrond
treedt ; een ridderschap die doorheen de hele trilogie words voorbereid ( Lancelot Propre ), tot voile ontplooiing komt ( Queste del Saint Graal) en blijft
nawerken ( Mort le Roi Artu ) . Het zal hiermee duidelijk zijn dat ik niet
akkoord ga met : „ Bij al zijn innovaties bleef ook de auteur van de Lancelot en
prose het poetisch programme van het genre uiteindelijk trouw'' ( FvO, 224) .
Ik geloof dat de Ofr . auteur ook in dit opzicht innoveerde, zo gedurfd zelfs dat
men het vooralsnog niet waagde in die richting verder to gaan en de auteur van
de Tristan-en prose een stag terugdeed .
Dat alles gedetailleerd aantonen is in het kader van deze recensie onmogelijk, daarom beperk ik mij tot enkele concrete bedenkingen bij Van Oostroms
studie, i .c . de implicaties van deze zienswijze voor de LH-dichter .
Op biz . 224 stelt Van Oostrom m .b .t . de LP : „Maar ook de iets mindere
goden, zoals Gauvain, Yvain, Galehout en Hector - en niet to vergeten de
1 37

vele hoofse dames - spreiden een navolgenswaardig gedrag ten soon'' . Dit
oordeel words weliswaar in voetnoot ( n . 47 ) ietwat genuanceerd, waar hij
opmerkt : „ Toch ligt de zaak ingewikkelder dan bier words voorgesteld : in de
latere delen van de trilogie ( FvO bedoelt blijkbaar : de Queste en de Mort
Artu ) immers words de idealiteit van de Arturwereld uit bet begin van LP ernstig gerelativeerd '' en wat vender op blz . 2 2 5 : , , Aangezien van LH geen fragmenten uit latere delen van de trilogie zijn overgeleverd, meen ik over dit probleem kort to moeten blijven'' . Maar is bet zo dat de idealiteit van de Arturwereld pas in de latere delen van de trilogie words gediskrediteerd ?
Op blz . 15 7 leek Van Oostrom daarvan niet overtuigd : , , Het eerste deel van
de trilogie, de Lancelot en Prose zelf, bevat van de neergang reeds de voorboden ; vooral de Agravain, bet tekstgedeelte dus van Sommer V, is ervan doortrokken . Maar ook eerder al - en daarmee bereiken wij eindelijk bet in Lantsloot bewaarde romangedeelte - words op de vergankelijkheid van Arturs
wereld gepreludeerd . '' Dat ziet Van Oostrom vooral m . b . t . de figuren van
Artur en Guenievre, maar dat is m .i . slechts een deel van bet „verhaal'' !
Ik beperk me voor mijn betoog tot de voorstelling van Gauvain in de Lancelot
Propre, i .c . in de tekstomgeving die correspondeert met de twee laatste LHfragmenten . Gauvain neemt bet initiatief om op Lancelot-queste to gaan, maar
mislukt al meteen tot zijn grote schaamte in bet samenvoegen van bet gebroken
zwaard, was Eliezer de woorden ontlokt ( hij richt zich tot Gauvain en de andere
tafelronderidders ) : , , Par foi, fet il, or poes veoir qu' it n' a mie tans de bien en
vos com l'en dit'' ( Micha II, blz . 329 ) . In bet gevecht tegen Mathamas gedraagt
Gauvain zich allesbehalve hoofs maar brutaal en wreed, was de auteur met bet
woord felenesement ( Micha II, 347 ) afkeurt . Tijdens bet tornooi van koning Narbaoc wordt Arturs neef door een onbekende rode ridden ( Hestor ) verslagen, was
hem van schaamte de plaats doet verlaten . En bet gaat van kwaad naar erger . Bij
bet vurige graf zegt Gauvain tot Hestor : „ Or covendra que nos nos i essaiom, se
nos de saiens volons partir a honor'' ; honor is er voor hen echter niet meet bij
Gauvain slaagt niet in dit avontuur, ook niet bij de jonkvrouw in de kuip . Zinnen
als , , it a si grant bonze '' en , , ii plus mescbeans chevaliers de tot le monde '' vormen a .b .w . een leidmotief in de tekst . Hoogtepunt in dit proces is bet falen van
de tafelronderidder in Corbenic waar hij onomwonden „ daps malvais
chevaliers'' ( Micha II, 378 ) words genoemd en smadelijk in een kar ( ! ) words
uitgerangeerd . . . Ik kan in deze Gauvain met de beste wil geen exemplarische
figuur zien . Ik boud me m .a .w . aan de „veelgeuite generalisering als zou bet
beeld van Gauvain met de LP een degradatie ondergaan'' ( FvO, 143, n . 35) .
Nu acbt ik bet niet uitgesloten dat Gauvain in bepaalde Ofr . Lancelotbandscbriften in licht positieve zin wend geretoucheerd, zoals b ijv . in bs . Parijs,
B .N .339 ( d .i, een gecontamineerde versie, maar behoort niet tot de groep
„ 1430'' ) . Bij Sommer beet bet m .b .t . Percheval, die vanwege de taal van
Mordret en Keu bet hof had verlaten : , , quay it en auoient oste le meillor
cbeualier qui fuss en toute sa cort'' ( cf . Draak, Middelned. vent. prozaLancelot, blz . 199 ) . Dat words in B .N . 339 afgezwakt tot : „ que vos en ayes
oste le melon chevalier fors Gauvain'' ( ed . Jonckbloet, Roman van Lancelot II,
blz . CXLVIII ) . D . i . echter maar een relatieve rebabilitering van Gauvain, vet'
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miss aan bet hof van Artur ( waarvan bier sprake ) Lancelot ontbreekt en Galahad nog niet aanwezig is . Trouwens, die retoucheringen zullen wet niet diepgaand zijn geweest, vermits de bedoelde Waleweinlof ook in de LC (vv . 36 .247
e .v . ) to lezen valt en die doorgaans niet spectaculair van Sommer afwijkt .
In de LP vinden we dus een vrij negatieve, alleszins ambigue, Gauvainfiguur ; tat kon ook niet anders als voorbereiding op de Queste en de Mort
Artu, waar Arturs neef mete aan de basis van de ondergang van bet rijk ligt .
Dit alles brengt de conclusies van Van Oostrom m .b .t . LH niet dadelijk in
gevaar . Ik geloof tat was hij vaststelt m .b .t . vv . 5771-74 ( blz . 147 ), waar de
„ frenesie d' un Gauvain " worth omgebogen tot een verschonende voorstelling
van de held, was ,, tit geval van idealisering in LH nog een extra pointe geeft "
( n . 26 ), ook elders in LH gelds . Ik zou zelfs zover durven gaan to stellen tat
LH Walewein niet enkel in hoofse ere herstelt, maar hem een geidealiseerde
status verleent die hij - blijkens K . BusbyS - in de France literatuur tot op
tat ogenblik eigenlijk nooit heeft gehad ( bewijsplaten hiervoor geeft FvO zelf
op blz . 136 en 147 ) . Dat alles kan mi . ook voor de andere personages ( zelfs
voor Lancelot ) worden nagegaan .
Samengevat heb ik de indruk tat de verhoofsingsgraad in de Mnl . bewerking
sterker is tan een idealisering van hoofs naar hoofser ( „ Aufbofischung " ), maar
eerder een verschuiving van een vrij labiele, ambigue ( want duidelijker in de
gemdividualiseerde realiteit gesitueerde ) „ hoofsheid " ( die ik ook in Sommer
III en IV meen waar to nemen ) naar een conventionele hoofse idealiteit . Deze
verschuiving hangs m .i, samen met de tendens in LH om bet verhaal enigszins
he ontdoen van de relativerende, religieus-mystieke sfeer en bet verhaal to situeren op bet niveau van een binnenwerelds-barmoniscbe gedragscode zoals
„ hoghe lieden plien " ( v . 5609 ) . Die tendens merk ik bijv . ook in bet wegwerken van referenties die in de Queste dominant worden, zoals „ une blanche
abeie ", ,, la terriene chevalerie ", de verwijzing naar ,, li Sains Esperist ", de
nadruk op bet zondebewustzijn ( m .b .t . de ring van Bohort ) en de moreelreligieus geladen symboliek van links en rechts . Dit alles zou was meet steun
kunnen geven aan de speculatie tat de Mnl . dichter heel was uit de cyclus als
niet passend in zijn idealiserend concept, geheel of ten dele onvertaald zou
hebben gelaten, maar tan is zijn bewerkend optreden - en tat is mijn principiele bedenking - toch wet drastischer tan Van Oostrom aanneemt, was trouwens ook uit de vorige twee voorbeelden is gebleken . Het lijkt me wenselijk tat
binnen de Lancelotwerkgroep deze problematiek, dus de interpretatie van de
Ofr . Lancelottrilogie, grondig words doorgepraat . Wellicht zit ik met mijn
bedenking niet op bet goede spoor, maar bet komt me voor tat de Utrechtse
onderzoekers een stellingname in deze kwestie niet uit de weg kunnen gaan .
Een laatste woord nog over de vormgeving van bet boek . Die is erg verzorgd ;
de marginale verwijzingen naar de editie zijn bijzonder handig . Zetfouten
komen haast niet voor : op blz . 2 7 is de volgorde van de voetnoten in de war
geraakt ; op blz . 48 moeten de eerste twee regels worden geschrapt ; op blz . 7 5
5 Alweer iemand uit Utrecht ! We bedoelen de doctorate dissertatie van K . Bushy, Gauvain in
Old French Literature, Amsterdam 1980 .
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ontbreekt voetnoot 1 S ( die is op de volgende bladzijde terechtgekomen ) ; op
blz 83, n . 34 ontbreekt de ondertitel bij C . Erickson ( er werd plaats opengelaten ), nl . Essays in history and perception .
Tot besluit een vrome wens : mogen projekten van dit niveau ( ook in Vlaanderen ) navolging vinden ! .
J . D . JANSSENS
UFSAL-Brussel

Angeniet . Ingeleid en toegelicht door Dr . P . E . L . Verkuyl . Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1982 . 294 blz .

G . A . BREDERO's

Stap voor stag nadert de Herdenkingsuitgave der Werken van Bredero haar
voltooiing . In een mooie, de reeks waardige editie is nu ook de door Starter
afgewerkte Angeniet verschenen . Een zeer probleemrijk stuk . Dr . Verkuyl, de
bekende specialist van bet herdersspel, die voor de betreurde S . F . Witstein is
moeten inspringen, heeft er een hele kluif aan gehad .
Op zijn bekende manier, scrupuleus wikkend en wegend, maar met bet arsenaal van de moderne dramatologie achter zich, heeft hij Angeniet aangepakt .
Dat resulteert in een althans voor vakgenoten voortdurend boeiende inleiding
van 92 blz . , een grondige bibliografische aantekening, een gefouilleerde literatuurlijst en naast de rijke woordverklaring nog 21 blz . aantekeningen .
Ik wil bier vooral op de inleiding ingaan, juist omdat ze me zo heeft geboeid en
ook omdat ze normaal voor langere tijd de kijk op bet spel zal bepalen . Verkuyl
zoekt een antwoord op de volgende vragen : Is bet werk ondanks bet geavoueerde
dubbel auteurschap een eenheid geworden ? Valt bet aandeel van ieder auteur to
bepalen en hoe ? Hoe zit bet stuk als tekst en als spel in mekaar ? Wat waxen de
bedoelingen van de auteur ? Tot welk genre dramatiek behoort Angeniet ? Hoe
kan bet literair-historisch worden gesitueerd ( bronnen, ontstaanstij d ) ? En
natuurlijk mag een peiling naar vroegere en huidige waardering niet ontbreken .
Op zoek naar bet aandeel van de auteurs gaat Verkuyl uit van een inhoudsanalyse van bet stuk, die hij vervolgens vergelijkt met de Inhoudt ; vender komen
de Lijst van Personagien en bet Praeludium aan bod, met wat ze impliceren .
Zijn conclusies kan men praktisch alle grif onderschrijven . De naam van bet
spel zal wel van Bredero zijn . Veel pleit er ook voor de Inhoudt to beschouwen
als weergave van Bredero's eigen opzet . Bij de uitwerking daarvan is de dichter
zelf evenwel al steeds meet van dat plan afgeweken . De voltooier, Starter, heeft
dan weer bij ( zijn interpretatie van ) dat plan aangeknoopt . De lijst van personages en de naam van de koppelaarster zullen wel van Starters hand zijn . Het
Praeludium is duidelijk van hem : zijn voltooiing is in Bredero's geest gebeurd,
bet werk behoort tot bet lichtere genre .
De aanpak van de tekstanalyse heeft me wel bevallen . Verkuyl past een hedendaagse beschrijvingsmodel ( naar Steen Jansen en Manfred Pfister ) helder en overzichtelijk toe, met een reeks schema's, zoals ze bij geen drama-analyse meet zouden mogen ontbreken . Het eerste schema geeft de bedrijven en scenes aan, de
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figuren en hun optreden per scene, bet aantal verzen van iedere scene, bet totale
aantal verzen van ieder personage, de aard ( monoloog, dialoog, polyloog ) van de
scene, en per bedrijf de situering in tijd en ruimte . Ten opzichte van Jansen innoveert Verkuyl door ook de zwijgende personages to noteren, volgens een eigen
systeem, dat een vollediger beeld oplevert dan een louter binaire configuratiematrix . Dit schema A is een model in bet genre . Toch heb ik een bezwaar : de indeling in scenes blijft to dicht bij de aanduidingen van de 17de-eeuwse auteurs ( of
drukker ) . M .i . moet bet criterium ,, opkomen of afgaan van ( een ) personage(s) "
systematiscber door worden getrokken . Bekijken we dat even in detail .
De vier scenes van I en bun grenzen : akkoord . In II zie ik twee scenes meer ; de
grenzen liggen bij vs 876 ( Kloridon op, Endimyon of), 1004 ( Kloridon af,
Endimyon op ), 1055 ( Endimyon af, Angeniet blijft alleen, afgeluisterd door
Melimpior ),1092 ( Angeniet af, Melimpior blijft alleen ),1102 ( Kloridon op ) . In
Verkuyls schema is Melimpior als aanwezig maar zwijgend personage niet aangegeven . In III zie ik daarentegen slecbts 2 scenes i .p .v . 4 . Alle figuren van de
godenbemel zijn immers meteen aanwezig, blijkens de scenekop onder „ Het
derde deel, eerste bandelingb '' , en de interlineaire aanduidingen veranderen
niets aan bet feit dat geen enkel personage in de loop van deze „ reden-stryt'' bet
toneel verlaat of opkomt . De clauzen zijn lang, dat wel, maar ze horen alle thuis
in een , , situation '' ( in de terminologie van Steen Jansen ) . Wel een scenegrens
zie ik bij vs 1876, waar de gezanten afscbeid nemen van Jupiter . Een regisseur kan
die anders leggen, onder bet lied van de nederdaling by . of na vs 1894, maar in
ieder geval zijn de boden na dit lied op aarde en bebben ze de bemel uit bet oog
verloren . Ook wanneer bet samen-tonen van bemel en aarde plausibel is in delen
van V, dan staan de andere goden uit III bier tocb duidelijk buiten spel . In IV liggen de grenzen bij vs 1996 ( Kloridon af, Angeniet en Beatrix op ), 2116 ( Angeniet af, Beatrix blijft alleen ), 2124 ( Kloridon op ) en zijn er dus vier scenes . Verkuyl houdt geen rekening met Beatrix' nocbtans duidelijke monoloog . Voor V
ben ik bet eens voor Verkuyls scenes 1, 2, 3(b), 4 en 5 . Maar allicbt moet scene
3(a) nog eens gesplitst worden bij vs 2430, en scene 2 misscbien vooraf nog bij vs .
2406 . De goden gaan immers naar binnen om Angeniet bet wijsje van de hemelvaart to laten horen, Angeniet blijft nog twee verzen lang op bet toneel om ons to
verklappen dat ze de goden wil bedriegen . Strict genomen is dit een scenegrens,
maar bet kan als een snort terzijde uitgebeeld worden terwijl de goden nog niet
ecbt verdwenen zijn . Om economiscbe redenen reken ik dit dus liever nog bij sc .
2 . Maar was gebeurt er vervolgens ? Terwijl alien „ binnen'' zijn, words bet
hemelvaartliedje een eerste maal gezongen, blijkbaar door de goden . Het is niet
uitgesloten dat een regisseur dat niet alleen boor-, maar ook zichtbaar maakt . Verkuyl denkt in die richting . Maar de tekst spreekt duidelijk over een nieuwe „ Uytkomst'' bij vs 2409, en laat de goden „ verbaest uyt'' komen voor 2431 . Angeniet
kan haar bedrog maar ten uitvoer brengen, wanneer ze zich lang genoeg van de
goden kan isoleren . Of bet effect van dat bedrog bet sterkst is, wanneer men intussen de goden argeloos , , binnen '' laat zien ? De tekst laat ze in ieder geval van
2409 tot 2430 buiten spel . Ik concludeer dus tot grenzen op die twee punten ; zo
krijg ik tussen 2408 en 2442 twee scenes, wat bet totaal voor V op zeven brengt .
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Past men de indeling in scenes aldus aan, dan verandert de hele matrix een
beetje, gelukkig zonder Verkuyls gevolgtrekkingen ernstig aan to tasten .
Gaan we dan in op plaats en tijd . Volgens Verkuyl is er een in de vroege
17de eeuw „ acceptabele betrekkelijke eenheid van plaats " . Als ik bedenk dat
het toneel voor de Geeraerdt van Velsen , , op ende om het Huys to Muyden "
als REP ( relatieve eenheid van plaats ) beschouwd words, terwijl ook daar de
hemel opengaat om Eendracht, Trouw en Onnooselheyt in to laten, zou ik hem
daarin bij kunnen vallen . Maar het derde bedrijf van de Angeniet gaat verder
dan voormelde passage bij Hoofs . Het speelt niet zomaar boven de stad van
Angeniet, maar, ook volgens Verkuyl ( p . 41 ), op de Olympus, in de vergadering van de goden . In die omstandigheden lijkt er mij zelfs geen REP to zijn .
En wanneer dan in V een rechtstreekse verbinding tussen beide plaatsen words
georganiseerd ? Er is toch ook geen EP in Lanseloet van Denemerken, hoewel
Sanderijn daar in een monoloog van Denemarken naar het land van de ridder
wandelt . EP is een begrip uit een realistische toneelconceptie . Waar een stuk
naar symbolisch toneel afwijkt, words het begrip absurd en is de eenheid dus
ook niet gerealiseerd . Zelfs niet in Geeraerdt van Velsen . . . Streven Bredero en
Starter trouwens wel naar de eenheden ? Rodd'rick ende Alphonsus en Griane
vertonen geen enkele eenheid, Stommen Ridder geen ET, Timbre de Cardone
en Daraide geen enkele eenheid . Het materiaal in Genres heeft m .i . aangetoond dat het streven naar de eenheden in de vroege 17de eeuw tot enkele
zeldzame figuren beperkt is gebleven ( dus geen algemene tendens is geweest )
en trouwens in de praktijk nagenoeg overal mislukt is . Angeniets stad en de
hemel in III zijn voor mijn gevoel duidelijk verschillende plaatsen, en indien
Starter in zijn deel al enige RE heeft nagestreefd ( was ik betwijfel ), dan is die
voor het geheel van het stuk toch niet gerealiseerd .
In eenzelfde perspectief betwijfel ik of de absolute eenheid van tijd gerealiseerd is, zoals Verkuyl het mogelijk en zelfs waarschijnlijk acht . Het klopt, dat I
en II waarschijnlijk op dezelfde dag spelen . Dat de goden terwille van de ET
zich meteen 's nachts aan het vergaderen zetten, lijkt mij al minder dwingend .
De nederdaling van de gezanten gebeurt klaarblijkelijk op klaarlichte dag,
gezien vs 1883-1888 en 1895-1897 . Ze komen op een onbepaalde plaats aan en
moeten vandaar nog naar „'t Volckrijckste deel ' - was ook weer de REP
tegenspreekt . IV moet een tijdje na I en II spelen, ten vroegste toch wel 's
anderendaags . Maar wanneer ? Neemt men vs 1996 ernstig op en betrekt men
het op Beatrix ( op Angeniet kan het moeilijk slaan ), dan speelt de „ derde
uytkomst ' zich op z' n vroegst de tweede dag 's avonds of . Voor V zie ik geen
reden om de gegevens van Inhoudt r . 30 to betwijfelen . Dat brengt ons in ieder
geval naar een derde etmaal, en Angeniet moet dan heel snel in de maan
geplaatst worden, en Kloridon moet dat heel snel vernemen . Alleen al de
bewegingen van, naar en in de hemel zetten een realistische idee als ET op de
helling . Het spel bevat overigens een aantal scenes die men zich simultaan met
( en niet noodzakelijk na ) de voorgaande voor kan stellen : I, 1 en 2, IV, 1 en
2 . M .a .w . ik betwijfel dat de tijdgegevens in de tekst noodzakelijk in een per142

spectief van nagestreefde ET gezien dienen to worden . Ik ben dan ook niet
zeker van de zin van Verkuyls poging om ET aan to tonen en acht die poging
niet geslaagd . Er is heel was manipulatie nodig om een uitdijen tot tenminste
drie etmalen tegen to gaan .
Zeer goed vind ik de paragraaf over de personages en hun relaties, met
schema B . De methodes van Jansen en Pfister kunnen echter nog meet informatie opleveren, zo by . dat Mercurius en Neptunus enerzijds, Mars, Saturnus
en Vulcanus anderzijds concomitant zijn ( de een nooit zonder de ander
optreedt ) of dat Klaremondt nooit zonder Roosen-daal ; de Nicht en Endimyon
nooit zonder Angeniet ; Saturnus, Mars en Vulcanus nooit zonder de groepering Angeniet I Jupiter en Pallas niet zonder de groepering Jupiter I Mercurius
I Neptunus optreden . Schema C maakt duidelijk dat het spel met zes acteurs
en vijf figuranten opgevoerd kan worden . Dat dit werkelijk zou gebeuren I
gebeurd zijn acht ik weinig waarschijnlijk . Want dan moeten niet alleen de
hoofdrollen Angeniet en Kloridon hun 547 resp . 437 verzen kennen, maar hebben nog drie andere een enorme rol : de , , bej aarde '' ( die Roosen-daal,
Endimyon en Jupiter zou spelen ) 564, de vrouw ( die liefst Klaremondt en
Anna en Beatrix en Pallas voor haar rekening zou nemen ) 462, de Melimpior I
Mercurius ook 462 verzen . De acteur die de vrouw speelt zou dan over een
register moeten beschikken dat van de kluchttoon van Beatrix tot de verheven
retoriek van Pallas reikt, in een opvoering . Intussen, dat toont schema C ontegensprekelijk aan, het kan .
Op de paragraaf over de Nebentext heb ik geen commentaar, behalve dat de
lezer die tekst even goed kan gebruiken als de regisseur . De terminologie voor
„ bedrijf'' en „ scene'' bevestigt ook weer dat 1-III van Bredero, IV-V van Starter komen : Verkuyl signaleert dat terecht . De paragraaf over verssoorten, rijmschema's, inlassingen komt mij in z'n geheel overtuigend voor . Toch zijn 1904
verzen bij Bredero veel, voor I-III . Zijn daar toch meet inlassingen gebeurd om
voor het geheel een normale lengte to bereiken ? Starters slot is inderdaad heel
kort : 660 op 2564 verzen, nauwelijks meet dan 114 . Men vergelijke daarmee
de lengte van de laatste twee bedrijven bij Bredero : Rodd'rick ende Alphonsus
1085 op 2535 ; Griane 1283 op 2740 ; Lucelle 1149 op 2 799 ; Moortje 1645 op
3356 ; Stommen Ridder 1215 op 2468 ; Schijnheiligh 953 op 2393 ; Spaanschen
Brabander 758 op 2235 ; doorgaans dus 215 tot 112 van het totaal . Ook deze

cijfers bevestigen Verkuyls stelling dat Starter de klus zo vlug en probleemloos
mogelijk heeft afgehandeld .
Als thema ontmoet Verkuyl eerst het geld als bepalende factor in de liefdesverhoudingen tussen mensen, maar tenslotte : „ de lichtzinnigheid der vrouwen
maakt mensen en goden in hun liefdesrelaties ongelukkig'' ( p . 66 ) . De bedoeling van het spel is dan, de mannen een ( universele ) waarschuwing tegen de
vrouwelijke onstandvastigheid voor to houden . Mijn opvatting staat de zijne
zeer nabij : Angeniet is een spel waarin de vrouwelijke wisselvalligheid en onbetrouwbaarheid op de korrel words genomen . Ik meen dat reeds Bredero het
naar het slotbeeld : Angeniet in de maan, toe heeft geschreven . Vandaar de
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naam Endimyon ( want Endymion was een geliefde van de Maangodin ) . Maar
dat die naam van een Adonisachtige figuur uit de mythologic aan een grijsaard
words gegeven, verraadt van bij het begin een burleske, satirische opzet .
Anderzijds wijst de editeur terecht op enige verwantschap van Angeniet met
Lucelle . Het lijkt mij leerrijk ook in het latere werk op zoek to gaan naar een
„ Table des choses plus memorables daps cette Tragicomedie '' . Wanneer Bredero een spel heeft geschreven, waarin retorica en moralisatie belangrijker zijn
dan gebeurtenissen en psychologie ( zoals D . Stone jr . bet voor bet Franse
renaissancedrama wil ), dan wel Angeniet. Het model van Lucelle volgend, zie
ik dan
Universaliteit van de dood ; zorg van een oude vader om bet lot van zijn dochter ; discussie tussen ouders over de beste vrijer voor hun dochter ; of deugd dan
wel geld de voorkeur verdient ; lof van de armoede en gevaren van de rijkdom
( met bet beatuf ille-motief) ; lof van de rijkdom ; nadelen van een uitheemse
vrijer ; nadelen van een oude vrijer ; laat de jeugd zelf kiezen ( alles I,1) ; liefdeseed van een vrouw ; voor en tegen de vrouwen ; galante gedichten van een
vrouw ( 1,2 ) ; preek van een vader tegen zijn lichtzinnig geachte dochter ; tegen
de galante hoveling ; apologie van een gehoorzame dochter ( I, 3 ) ; of een vrouw
zich door meet dan een man bet hof mag laten maken ; de wisselvalligheid van
de vrouw is gevaarlijk voor haar zelf ( 1,4 ) ; over de lichtgelovigbeid der vrouwen ; over de wisselvalligheid van de mannen ; lof van eerbaarheid en deugd ;
eigen lof van een oudere man ; alles samen dus : hoe een oudere man naar de
hand van een jong meisje dings ( II, 1) ; volte-face van een wisselvallige vrouw ;
dialoog met een j aloerse minnaar ; gespeelde verontwaardiging doet de j aloerse
inbinden ; apologie van de jaloerse ; buichelarij van de wisselvallige ; lof van de
jeugd ; vrouwelijke trucs om uit verlegenheid to taken ( 11, 2 ) ; lof van de ouderdom ; een jonge vrouw aanvaardt een oudere minnaar ( II, 3a ) ; zelf beschuldiging van een trouweloze ; of een jonge vrouw met een oude man gelukkig kan
worden ; uitbarsting van wanhoop in razernij ; voornemen van ontrouw aan de
oudere man ( II, 3b ) ; tegen een onwijze liefde ; beroep op eergevoel tegen een
onwaardige liefde ; ware vriendschap spreekt openbartig ; apologie van de dwaze
minnaar ; onthulling van ontrouw en hoe de bedrogene daarop reageert ; omslaan van liefde in haar ; onredelijkheid van wie met de lippen de redelijkbeid
beleed ; de ontmaskerde stoicijn ; vervloeking van een ontrouw lief ; wraakzucht
van een afgewezen minnaar ; aanspreken van redelijkbeid ( II, 3d ) ; hoe Jupiter
Cupido uit de hemel zette ; complot van Cupido met Pluto ( Plutus ) ; woede
van een monarch ; bet ongeluk van ongelijke gepaardheid ; Cupido in vrouwenogen ; aanklacht tegen de vrouw ; de vrouw is onbetrouwbaar en onkuis ;
schoonheid en deugd kunnen niet samengaan ; de ondeugd words met de moedermelk ingezogen ; afwijzing van een boertige argumentatie ; toornig discrediteren van een tegenstrever ; lof van de vrouw ; apologie van de vrouw ; niet de
vrouw maar de fortuin is oorzaak van ongeluk ; pleidooi voor een vrouwenverdelgende zondvloed ; tending van hemelse gezanten naar de aarde ( III, la) ;
liedje van neerdaling uit de hemel ( III, lb ) ; klacht van een afgewezen min1 44

naar ; vervloeking van een ontrouwe vrouw ( IV, 1) ; intercessie van een koppelaarster ; onverbloemde biecht van een trouweloze ; radicale afwij zing van een
koppelaarster ( IV, 2 ) ; verslag van een koppelaarster ; wraakzucht van een afgewezene ( IV, 3 ) ; gewetenskwelling en fysieke spijt van een trouweloze ; eer gaat
boven goed ; vertederde herinnering aan een vroegere minnaar ( V,1) ; wie
machtiger is, Cupido of Plutus ; , , coup de foudre '' van goden voor een vrouw ;
goden pogen een vrouw to verleiden ; de aarde met de geliefde is beter dan de
hemel zonder haar ; ondoordachte belofte uit liefde ; ( ook ) goden vergeten hun
wetten, en verraden terwille van de vrouw ; gespeelde irritatie doer de verliefde
toegeven ; risico van totale ondergang om een vrouw ; een vrouw is alien to slim
of en bedriegt zelfs de goden ( V,2 ) ; hemelvaartliedje ; hemelvaart van een
mens ; ondervraging van een indringster in de hemel ; verbanning van ongetrouwe gezanten ; vrouwen verklappen alles ; de wisselvallige vrouw in de maan
gesteld ( V, 3 ) ; hoe de goden aan hun opdracht op aarde zijn gekomen ( V,4) ;
wraakbelofte van een afgewezen dichter ( V, 5) .
Deze lijst is niet exhaustief, veel kan ook anders geformuleerd worden . Toch
ben ik uitvoerig op die micro-thematiek in willen gaan om aan to tonen hoe
retorisch het stuk in mekaar zit, als een collage van renaissancistische gemeenplaatsen, vaak tot elkaar in oppositie, ernstig of ironiserend . Via directe of indirecte bevestiging worden lezer en publiek eraan herinnerd dat de vrouw geschapen is als een lichtvaardig en onbetrouwbaar wezen, een gevaar voor de mannelijke deugd ; dat men trouw moet zijn ; dat eer, deugd en liefde boven het geld
horen to gaan ; dat alleen deugdzame standvastigheid de wisselingen van de
fortuin to boven komt ; dat de rede ons gedrag dient to beheersen ; dat intussen
mensen en goden zwak zijn en zelden naar de regels en het inzicht van de rede
leven . Ongetwijfeld is de thematiek dus universeel ontwikkeld ; wat een subjectieve motivatie van het stuk, , , Auseinandersetzung '' met en/of wrack op de
vrouwelijke ontrouw toch niet uitsluit .
Dat leidt ons naar de ontstaansomstandigheden en de bronnen . Verkuyl
dateert het ( eerste deel van het ) stuk op 1614, in de nabijheid van Het daget
uyt den Oosten, waarschijnlijk na Lucelle en voor ( of gelijktijdig met ) het
Moortje . De verwantschap tussen die twee onwaarschijnlijk wisselvallige vrouwen Angeniet en Margarita ( Het daget ) is onmiskenbaar en wijst mi . op de
subjectieve motivatie waarvan zopas sprake - zij het dan dat die inderdaad
biografisch moeilijk to situeren valt . In de periode 1614-1615 zijn de motieven
alle in zelfs de dramatische literatuur aanwezig . De stukken van Hooft met
nederdaling en hemelvaart verschijnen van 1613 tot 1615 . Het burleske gebruik
van die motieven is mi . intussen opmerkelijk vroeg .
Onze opsomming van detailmotieven wijst ook in de richting dat Angeniet
inderdaad niet een bepaalde bron heeft, maan gebruik maakt van een hele
reeks elementen die in een of andere vorm tot het literaire gemeengoed van de
renaissance behoren . De onstandvastige vrouw in de maan zal wel geen eerste
vondst van Le Jars zijn ; en al evenmin oorspronkelijk het bedriegen van bovennatuurlijke wezens ( goden of duivels ) door de vrouw ; of het naar aarde komen
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controleren van bovennatuurlijke wezens . Verkuyl heeft als bron voor een
bepaalde passage Loukianos ( via Van Mander ) gevonden . M . i . zou een verder
doorgedreven speurtocht naar zulke overeenkomsten het resultant opleveren dat
Bredero de elementen voor zijn retoriek links en rechts klaar kon vinden liggen,
dat hij m .n . voor bet exemplarisch historische en mythologische geen eigen
inventie behoefde .
Aangaande Starters zingeving en de geloofwaardigheid ervan ben ik bet met
Verkuyl graag eens . De wraakneming via een onthullend geschrift is een topos
( ook in bet komische register ) . Even grif stem ik in met was over de waardering
is gezegd .
Maar natuurlijk blijf ik van mening verschillen was bet dramatische subgenre
betreft, waartoe Angeniet zou behoren . Verkuyl opteert, na alle voorstellen to
hebben gewikt en gewogen, met W . A . P . Smit voor „ een novellistisch spel dat
zich afspeelt in burgerlijke kringen'' . Als Angeniet in zijn geheel beantwoordde
aan de teneur van de bedrijven I, II en IV, zou ik er niet anders over denken .
Maar kan men die genre-omschrijving, die toch een realistische sfeer veronderstelt, overeenbrengen met bet zeer grote aandeel van burleske mythologic ? Wat
bet pastorale tintje betreft, dat Verkuyl geheel afwezig acht, geef ik graag toe
dat bet op dunne gegevens berust . Ik meen bet nog altijd waar to nemen in de
namen Kloridon, Endimyon, Melimpior, ( Roosen-daal ? ), die onmiskenbare
pastorale echo's oproepen ( onze 17de eeuw aanvaardt, terloops gezegd, ook
verklede burgers als „herders'', zoals m .n . uit de Batavische Arcadia blijkt ; in
de luchtige mythologic, die naar Angeniet toe een minder grote afstand boeft of
to leggen vanuit de pastorale dan vanuit een mythologisch blij-eindespel als
Ariadne, dunks me ; in de anti-hof en hovelingentendens . De aanpak van bet
liefdescomplex kan inderdaad towel in een burgerlijke als in een pastorale context voorkomen . Had Kloridon Reinbert, Endimyon Waarmond, Melimpior
Diederik gebeten ; spraken de ouders zich niet tegen bovelingen uit ; gebeurde
de ontknoping zonder bele godenscenes, dan had Verkuyl zeker gelijk . Zoals de
taken staan, houd ik aan „ een pastoraal tintje'' vast . Verkuyl noemt mijn tastend karakteriseren van bet stuk in Genres , , to zeer omgeven met vraagtekens
om bevredigend genoemd to kunnen worden'' . Maar hij erkent zelf bet hybridiscbe, onvatbare,
onvatbare, sterk
sterk burleske
burleske karakter
karakter van
van . Angeniet. Hoe kan een eenvoudische,
dige definitie dan volstaan ? Ik blijf iets verkiezen in de aard van „ een burlesk
spel dat burgerlijk-romaneske en mythologische elementen persifleert, met een
oppervlakkig pastoraal tintje'' . De satire raakt m .i . ook bet burgerlijke element .
Die under die bet voor Kloridon beefs, maar na een gesprek met zijn vrouw diezelfde Kloridon ( op een slotcorrectie na ) gnat neerbalen ; die Angeniet die open
haar dubbelbartigheid belijdt ; die ommekeer binnen de verzen 875-878 ; de scenetjes vanaf 918 en 992 ; de spijtmonoloog van Angeniet vanaf 1056 ; bet contrast tussen Kloridons stoicisme en zijn frenetieke vervloeking - al die dingen
samen wijzen er m .i . op dat reeds Bredero opzettelijk de soon forceert . Zoals bet
past bij de idee de maan met een grijsaard als Endimyon op to zadelen . De topos
van de wraaksatire is trouwens al vanaf 477-478 aanwezig .
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Filologisch lijkt mij de editie uitstekend . In de tekst zelf heb ik drukfoutjes
opgemerkt in vs 1508 ( hiet i .p .v . hier) en 2473 ( helpste i .p .v . helptse ) . Na
het snort scene-kop voor 876b mocht ergens aangeduid zijn dat Angeniet en
niet Kloridon de volgende verzen spreekt . Extract uyt de Previlegie : het slot
mocht was meet toelichting hebben . Inhoudt r . 2-3 : aan een rechtsgeldige
trouwbelofte twijfel ik, want waarom zou Kloridon die rechten dan niet hebben
doen respecteren ? Verkuyls beschouwingen hierbij worden trouwens tegengesproken door de voogden in vs 40 . Praeludium 6 : Starter kan bedoeld hebben
was Verkuyl meent, maar in het Romeinse rijk ( zij het niet over Rome ) waxen
er wel degelijk koningen ( vgl . Pilatus/Herodes ) . Angeniet 1395 : persoonlijk
interpreteer ik sus als zuster. Totdaar een paar terloops genoteerde puntjes .
Overigens vallen toelichting en aantekeningen alleen to prijzen .
LIEVEN RENS

Hubert Meeus . Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden
1600-1650 . Inleiding : L . Rens . Leuven ( Uitgeverij Acco ) 1983 . Leuvense
studien en tekstuitgaveri N .R . 4 . 302 blzn . Prijs : BFr . 620 ; f 44,25 .
Met het Repertorium van Meeus is een uitstekend werkinstrument ter beschikking gekomen voor de studie van het zeventiende-eeuwse Nederlandstalige
drama . Het levert in de eerste plaats de titelbeschrijvingen van 300 spelen in
alfabetische volgorde, aangevuld met gegevens over het voorwerk, vermelding
van de eerste opvoering, opgave van exemplaren ( met bibliotheeksignaturen )
en literatuurverwijzingen . In de tweede plaats verwent het de onderzoeker met
niet minder dan 18 registers . Deze bieden een rijke verscheidenheid aan toegangen : niet slechts tot historische personen als auteurs, drukkers, drempeldichters en adressaten van opdrachten, maar ook bijvoorbeeld tot alle personages die in de stukken optreden . Zo weten we nu dat Venus in dertien stukken
voorkomt en hebben we een lijst van 22 spelen waarin een figuur Geest van . . . .
optreedt . Zoiets opens onverwachte perspectieven voor vender onderzoek .
Voorts bevat het registergedeelte ( p . 205-272 ) een chronologisch overzicht van
de stukken en terminologische indices op de benamingen van opdracht, voorrede, inhoud, prolong en lijst van personages in de spelen . Het Repertorium
bevat bovendien 33 titels meet dan vermeld zijn in Worps Geschiedenis van

het drama en van het tooneel in Nederland.

Elk werk van deze aard is gebaseerd op keuzes, die onvermijdelijk aanvechtbare
kanten hebben . Prof. dr . L . Rens, de begeleider van het onderzoeksproject,
verantwoordt de gekozen aanpak op duidelijke wijze in zijn inleiding en hij
attendeert zelf op de ermee verbonden problemen . Een daarvan is het besluit om
zich, in het verlengde van het eerdere onderzoek van Rens c .s ., to beperken tot
het , , ernstige '' . Dat legs een polariteit ernstig / niet-ernstig op aan materiaal
waarbinnen de onderscheidingen in feite een glijdende schaal vormen . Men is
niet kinderachtig geweest in het opnemen van twijfelgevallen, maar elke verschuiving van de grens schept weer nieuwe gevallen die er net buiten blijven .
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Een andere keuze is die om geen bibliografie to maken, ook niet van alleen
de eerste drukken, maar een repertorium . Men vermeldt dan ook niet een
typisch bibliografisch gegeven als de collatieformule, ook niet van de via
autopsie beschreven exemplaren . Dat vind ik jammer . Er zit ook een zekere
tegenstelling in bet wel weergeven van typografische bijzonderheden van de
titelpagina en bet niet vermelden van de samenstelling van bet boek . De aanwezigheid van twee „ eerste drukken'' van Costers Iphigenia zou veel begrijpelijker zijn geworden, als bet verschil in typografisch formaat zou zijn aangegeven . Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat Meeus wel melding maakt van bet
voorkomen van variance uitgaven ; ook aan sterk gewijzigde latere drukken
words aandacht besteed . Zulke gegevens kunnen echter slecbts via grondig
bibliografisch onderzoek allemaal boven water komen en ze zullen bier dus
onmogelijk volledig kunnen zijn . Zo bestaan er van nr . 148 ( Kruls Hellevaert
van Rodomont, 1645 ) twee issues met verschillend impressum, zoals zal blijken uit een nog to publiceren onderzoek van drs . H .C . van Bemmel .
Het is uiteraard geen four van de samensteller dat zo'n gegeven ontbreekt ;
bet laat alleen zien dat bet inderdaad om een ( voortreffelijk ) repertorium
gnat, en niet om een „ definitieve bibliografie '' . Het is overigens wel to
hopen dat de tekst via de computer is verwerkt, zodat nieuwe gegevens
gemakkelijk ingevoegd kunnen worden . Want bet „ databestand'' dat bier is
bijeengebracht, zal tot in lengte van jaren geraadpleegd worden en verdient
bet dan ook to worden bijgebouden . Ik denk was dat betreft bijvoorbeeld aan
de nieuwe gegevens die beschikbaar zullen komen in de aangekondigde
publikatie van de rekeningen van de Amsterdamse Schouwburg . Met bet oog
op een eventuele herziening nog een pant kleinigbeden
In de lijst van „ adressaten van de opdracbt'' is een aantal namen in de dativus blijven staan ( Bicker, Andreae etc . ) ; de nominatief vorm lijkt me juister
in een register . Duyms Moordadich Stuck words een vertaling naar Heinsius
genoemd, ik zou liever spreken van een bewerking .
De welkome lijst van licentiaatsverhandelingen doer bet gemis voelen van een
dergelijk overzicht van Nederlandse doctoraalscripties . Aan de Universiteit van
Amsterdam zijn in elk geval scripties over verscbeidene van de opgenomen
stukken voorhanden . Misscbien zou iemand ten beboeve van Dokumentaal
eens een lijst van scripties over bet zeventiende-eeuwse drama kunnen opstellen .
Het Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650 is
gepresenteerd als een nevenprodukt van bet grote onderzoeksproject van bet
Antwerpse Centrum voor de studie van bet Renaissancedrama der Nederlanden . Het resultant is echter een volwaardig stuk gereedscbap voor alle onderzoekers op dat terrein . Het bespaart ze veel kostbare onderzoekstijd en bet
opens allerlei mogelijkbeden voor nieuw onderzoek .
E . K . GROOTES
148

F . C . Van Bohemen ( en ) Th . C . J . van der Heijden, De Delftse rederijkers
, ,1 y rapen gheneucht '' ( serie-uitgave van hot Genootschap Delfia Batavorum nr . 9 ), 8°, 172 blz . met ill ., Amsterdam, Huis aan de drie Grachten, 1982 . Prijs ing . f 25 .Terwijl over de rederijkersperiode in hot algemeen en de kunst der „ rethorijckers'' als categoric weinig nieuws meet valt to vertellen, blijft er voor detailonderzoek nog veel ruimte, met name voor de geschiedenis der afzonderlijke
rederijkerskamers . Voor de Delftse kamer De Rapenbloem hebben twee
amateur-historici dit nu met veel animo gedaan in hot hier aangekondigde
boekje .
In 1487 worden „ die ghesellen van der rethorijcke'' genoemd als behorend
tot hot gilde van de Zoete Naam Jezus, maar over hun optreden en repertoire is
tot hot midden van de 16de eeuw weinig to achterhalen ; van hun bestaan
blijkt alleen iets uit „ enkele summiere aantekeningen in diverse archivalia "
( blz . 34 ) . Mogelijk is de klucht De Sotslach, bewaard in een afschrift bij de
Haarlemse kamer Trou moot blijcken, tevoren in Delft opgevoerd, maar ze is
zeker geen Delfts product . In 1561 nam De Rapenbloem deel aan hot Rotterdamse rederijkersfeest, waarvan de stukken en refreinen in 1564 gedrukt zijn in
de Spelen van Sinne vol sc hoone allegation en in de Drijderley Refereynen, en
ook verder zijn haar werken alleen in de gedrukte bundels overgeleverd ; in
handschrift is niets bewaard . Sommige leden gaven blijk van reformatorische
gezindheid, maar na 1572 moesten zij ervaren dat de gereformeerde predikanten even fel tegen hot toneel gekant waren als de Spaanse overheid tegen de
reformatie en hun hardnekkige bestrijding van de rederijkers leidde ten slotte
in 1605 tot een verbod op de activiteiten van de Delftse rederijkers . De Rapenbloem is dan ook „ opvallend afwezig'' bij de grote rederijkersfeesten in Schiedam (1603 ), Haarlem (1606 ) en die van 1613 in Haarlem, Leiden en Amsterdam . In dat jaar 1613 words de kamer „weder opgerecht'', maar speelt dan
ten behoove van de Kamer van Charitate, met welke zij een contract sluit . In
1615 neemt zij deel aan hot rederijkersfeest in Kethel en in 1616 aan hot Vlaardingse, waarvan de producten gedrukt zijn in Vlaerdings Rederijck-Bergh .
Daarna verloopt de rederijkersactiviteit spoedig en „ de Delftse rederijkers
komen we nog slechts met grote tussenpozen tegen'' ( blz . 139) .
De heron Van Bohemen en Van der Heijden hebben met grote ijver en
speurzin alles verzameld was er omtrent de Delftse kamer to vinden was en
daarvan uitvoerig verslag gedaan in hun book . Dat hot geen zeer boeiend
verhaal is geworden valt to verklaren uit hot bijzonder weinig spectaculaire van
de schaarse overgeleverde producten van doze kamer : hot zijn alle zeer middelmatige stukken typerend voor de late rederijkerstijd . Het is echter zeer wel
mogelijk dat hot beste verloren is gegaan, namelijk uit de vroegere periode,
waarover niets bekend is . Uit recente onderzoekingen, met name van Dr . Van
Autenboer en Dr . Waterschoot, is gebleken dat al in de 15de eeuw rederijkersfeesten worden gehouden die veel spectaculairder waren dan men tot nog toe
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heeft aangenomen, in 't bijzonder het Antwerpse feest van 1496 . De Bredase
kamer De Vreugdenbloem blijkt al in 1478 to hebben deelgenomen aan een
grote wedstrijd to Leuven, terwijl men tot nu toe aannam dat zij pas in 1491
werd opgericht . De Delftse kamer words voor bet eerst genoemd in 1487 in verband met bet dan opgerichte „ ghilde van de zuete name Jhesus'' . Dat gilde
,, hadde begrepen i n t e e r s t e die ghesellen van den rethorijcke " .
Dezen hadden dus toen reeds een gevestigde organisatie en een erkende positie ; bet lijkt mij niet juist dat de Rapenbloem „ ontstaan is uit bet gilde van de
Zoete Naam'', zoals de auteurs zeggen ( blz . 20 ) . En bet valt aan to nemen dat
zij toen ook al andere activiteiten ontplooiden dan bet deelnemen aan kerkelijke feesten en ommegangen . Wie weet was voor kostelijke spelen en refreinen
de Rapenbloem in die eerste periode beefs voortgebracbt ! Maar daarvan is niets
bewaard en bet zal ook wel nooit meet gevonden worden .
Voor de vakman beefs bet boekje van Van Bohemen en Van der Heijden iets
irritants door de didactiscbe soon die zij vaak aanslaan ; zij menen alles to moeten verklaren : was rederijkers zijn, wat een spel van zinne is, een refrein enz .
Maar dat zal wel liggen aan de „ doelgroep'' waarvoor bet werkje is geschreven .
Leiden, Juli '83

C . KRUYSKAMP

Wolfgang Marguc, IVillem Godfchalck van Focquenbroch . Erganzende
Prolegomena . Uitgeverij Acco, Leuven, z .j . (1982 ) . Leuvense Studien en
Tekstuitgaven . Nieuwe Reeks, nr . 3 . X + 300 blz . Geillustreerd .
Deze studie over Focquenbroch is bet proefscbrift waarop Wolfgang Marguc
begin 1982 to Munster promoveerde . Blijkens de titel mogen we van dit werk
niet de definitieve vaststelling van de aard en de betekenis van Focquenbrocbs
oeuvre en bet aanwijzen van de plaats die bij in de Nederlandse letterkunde
inneemt verwachten . Terecht acbt Marguc deze aktiviteiten voorbarig, zolang
de materiele basis van bet Focquenbroch-onderzoek niet voldoende stevig is .
Aan de versterking daarvan wil Marguc een bijdrage leveren . Hij noemt deze
, , erganzend '' in de betekenis van , , aanvullend '' , namelijk op bet weinige dat
al aan vooronderzoek is gedaan . Door zijn naspeuringen heeft Marguc de betekenis van „ erganzend'' in dit verband een flunk stuk doen opschuiven in de
richting van „voltooiend " .
is er op gewezen,
Tot vervelens toe - maar daarom niet minder terecbt
dat de studie van Focquenbroch ernstig words belemmerd door bet ontbreken
van een moderne uitgave van zijn werk, dat in zijn totaliteit, slechts in voor bet
grootste deel onbetrouwbare en moeilijk bereikbare uitgaven van voor 1800
bescbikbaar is . Juist de onbetrouwbaarheid daarvan, die grote onzekerbeid
teweeg brengt over de juiste omvang van bet oeuvre, bemoeilijkt ecbter in boge
mate bet totstandkomen van een kritische, filologiscb verantwoorde moderne
uitgave . Om deze vicieuze cirkel to doorbreken was in ieder geval nodig een
systematiscb onderzoek naar alle oude drukken, een speurtocht naar eventueel
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bewaarde handschriften en een onderzoek naar de authenticiteit van een aanzienlijk deel van het onder Focquenbrochs naam uitgegeven werk . Marguc heeft
deze taken op zich genomen ; het verslag van zijn bevindingen neemt ruim de
helft van zijn boek in beslag .
Het door Marguc aangedragen materiaal is zo gevarieerd en van zo' n omvang,
dat het in dit kader niet mogelijk is daar meet dan een heel oppervlakkig overzicht van to geven . In een inleidend hoofdstuk beschouwt hij het onderzoek van
de laatste decennia, geeft hij aan wat daarin to weinig aandacht heeft gehad,
welke gevaren een al to vaak voorkomend onkritisch enthousiasme met zich
brengt en in welke richting het onderzoek zal moeten gaan . Het tweede hoofdstuk laat zien hoe tijdgenoten en de direct daarop volgende generaties op het
werk van Focquenbroch hebben gereageerd . Het bijeengebrachte materiaal
toont aan, dat hij nooit de niet au serieux genomen literaire outcast is geweest
die sommige hedendaagse commentatoren in hem hebben willen zien . Biografische bijzonderheden vinden we in het derde hoofdstuk . Alle relevance archief
vondsten m .b .t . Focquenbroch en zijn familie zijn hier afgedrukt . Aan de in
nauwe betrekking tot Focquenbroch staande Johannes Ulaeus is een Exkurs
gewijd . Daarop volgt een tot het wezenlijke beperkte bibliografie van alle
zeventiende- en achttiende-eeuwse uitgaven van het werk en informatie over de
drukkers en uitgevers daarvan . De handschriften worden in het vijfde hoofdstuk
besproken en - voorzover niet eerder gebeurd - afgeschreven . In de volgende
hoofdstukken houdt Marguc zich bezig met de vraag naar de authenticiteit van
een aantal gedichten, van de prozavertelling Alerame en Adelasia en vooral, in
hoofdstuk 7, van de Aeneas II. Een kwantitatieve vergelijking van enkele taalkundige en stilistische kenmerken van Typhon, Aeneas I en Aeneas II ondersteunt het al eerder geuite vermoeden, dat de Aeneas II niet van Focquenbrochs
hand is . In het laatste hoofdstuk plaatst Marguc de Aeneas-travestieen in hun
cultuurhistorische context . Hij constateert tussen 1650 en 1670 een grote
belangstelling en een hevig enthousiasme voor de Aeneas-stof . In die jaren ook
verschijnen Vondels Aeneisvertalingen en die van Westerbaen, die stuk voor
stuk blijken to zijn gebruikt door de Aeneas-travesteur, zoals Marguc aantoont .
Dit alles voert dan tot een nieuwe kijk op het wezen en het doel van de travestie
en meet in het algemeen van het burleske . Het boek besluit met een zeer uitgebreide bronnen- en literatuuropgave en een register . In een bijlage zijn enige
titelprenten, een portret en enige handschriften gereproduceerd .
Natuurlijk had Marguc nog wel meet onderdelen van het Focquenbrochonderzoek in zijn studie kunnen betrekken . Zo besteedt hij bijvoorbeeld
betrekkelijk weinig aandacht aan de geschiedenis van de opvoeringen van het
toneelwerk en heeft hij het bronnenonderzoek grotendeels links laten liggen .
Wat Marguc echter wel heeft gedaan mag gerust een bewonderenswaardige
prestatie worden genoemd . Zo rekent hij het gehele boek door zakelijk en
gedocumenteerd of met allerlei in heden en verleden t .a .v . Focquenbroch uitgekraamde onzin, overigens zonder ooit zo'n kwalificatie to gebruiken . In de
literatuurlijst duiken heel wat relevance bronnen en studies op die tot nu toe
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niet in het onderzoek waren betrokken . Het hoofdstuk over de vroege receptie
van Focquenbrochs werk berust op een geheel zelfstandige materiaalsverzameling, die een respectabele omvang en spreiding in tijd en ruimte vertoont . Dat
Focquenbroch ook de aandacht blijkt to hebben getrokken van een tweetal
Duitse geleerden uit de late zeventiende eeuw is een nieuw, verrassend gegeven . De studie van de „Vorlagen'' van de Aeneas-travestieen opens een geheel
nieuw perspectief op dit soon werk . Zonder altijd tot een oplossing to komen
heeft Marguc toch heel wat bijgedragen aan de beantwoording van de vraag
naar de authenticiteit van een flunk deel van Focquenbrochs oeuvre . Van onschatbare praktische waarde voor het nog to verrichten onderzoek is de voortref
felijke bibliografie van Focquenbrochs gedrukte werken ( een kleine aanvulling
het op blz . 113 gesignaleerde maar niet teruggevonden pamflet bevindt zich in
de K .B . to Den Haag onder sign . Pamfl . 9186 ) . In verschillende opzichten van
grote waarde is de vondst van een viertal handschriften in het familie-archief
Van Sypesteyn . Twee daarvan hebben het nooit tot de druk gebracht en moeten dus aan het tot nu toe bekende oeuvre worden toegevoegd . De twee andere
bieden, naast enkele al eerder ontdekte, vergelijkingsmogelijkheden met de
gedrukte versies in de posthuum verschenen uitgaven, was tot voor die uitgaven
pijnlijke conclusies leidt . Aan de lijst van handschriften kan een achtste worden
toegevoegd, het door Marguc weer wel gesignaleerde maar niet teruggevonden
handschrift van het gedicht voor Clemens van Sorgen, dat zich in de Amsterdamse U .B . bevindt onder sign . Ez 49 . Het meest verrassende van de door Marguc hier bekendgemaakte handschriften is, dat ze geschreven zijn voor een er in
met name genoemde dame, wier portret in de bijlage is gereproduceerd . In
enkele er van openbaart hij onverhuld zijn verliefdheid op deze tot een zeer
aanzienlijke familie behorende schoonheid, met wie hij blijkens de sours
gemeenzame soon in ieder geval een hartelijke relatie moet hebben onderhouden . Ook in biografisch opzicht is de recente handschriftenvondst dus van
belang . Andere voor de biografie belangrijke gegevens levert een poging tot
een genealogie van de uit Antwerpen afkomstige, en daar zeer vooraanstaande
Focquenbrochs . Ook nieuwe of nieuw gerangschikte gegevens over Focquenbrochs studietijd, over de Montfoorter relaties en over zijn positie en honorering als arts in Amsterdam dragen bij tot een verscherping van het beeld . Daaraan draagt volgens Marguc ook bij het medaillonportret van de gelauwerde
dichter dat hij op de omslag heeft laten afdrukken en dat hij betrouwbaarder
acht dan tot nu toe meestal is aangenomen . De curieuze hypothese van Franz
Binder en Norbert Schneeloch, dat op een schilderij van Pieter de Wit ook de
dichter Focquenbroch zou zijn afgebeeld ( Bulletin van het Riksmuseum, jrg .
27, 1979, nr . 1) is helaas aan de speurzin van Marguc ontsnapt .
Het kan natuurlijk niet uitblijven, dat aan een boom zo vol geladen ook wel
eens een minder geslaagd pruimpje groeit, en sours heb ik de behoefte gevoeld
er nog een stuk of was bij to hangen . Die laatste behoefte hoop ik bij een
andere gelegenheid nog wel eens to bevredigen . Wat de eerste categoric betreft
beperk ik me tot een gering aantal kennelijke of zeer waarschijnlijke fouten .
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Verwijsfouten vond ik op blz . 23, noot 2 ( S . 205 i .p .v . 204 ), blz . 27 ( S . 25
i .p .v . 27 ) en blz . 207 ( S . 183 i .p .v . 182 ) . Op blz . 68 lijkt „koemende'' mij
een leesfout voor „ toecomende'' en „ een Persoon'' voor „ (dense)1(ven) Persoon '' . Zo ook op blz . 7 3 , , inschaven '' voor , , in schooven '' . Op blz . 189 lij kt
de oplossing voor de initialen P .H . als Dirck Pietersz . Heynck niet goed mogelijk . Op blz . 140 geeft Marguc een mijns inziens verkeerde uitleg aan de woorden ,, verkeerde letter swier'', die hier toch niets anders lijken to betekenen
dan „anagram'' in het gedicht voor Juffr . A .G . ( Anna Gram ? ) . De J . van
Royen die een lofdicht voor de Herderszangen schreef hoeft niet per se een
Johannes van Royen to zijn, zoals Marguc hem op blz . 61 noemt, maar is wellicht to vereenzelvigen met de Amsterdamse boekverkoper Jacob van Royen, die
in ieder geval in relatie stond tot Ludolph Smids en die in 1693 bij de uitgave
betrokken was van Het Gestoffeerde I/inkel en Luifen Banquet, verzameld
door Mr . Isaac Van den Berg met de spreuk Fumus Gloria Mundi !
In 1966 kondigde Henri Boontje in Vandaag 12, blz . 35 een tweedelige uitgave van Focquenbrochs werk aan als een „ op handen zijnde publikatie'' . Wie
kennis heeft genomen van de resultaten van Margucs onderzoek kan alleen
maar blij zijn, dat er van die uitgave nooit iets terecht gekomen is . Nu echter
de materiele basis van het onderzoek zo veel steviger is geworden dan zij in
1966 was, moeten we hopen dat onder de ophanden zijnde publikaties op het
gebied van de oude Nederlandse letterkunde ook het verzameld werk van Focquenbroch zijn plaats inneemt . Die uitgave zal stellig leiden tot een grotere
bekendheid met en waardering van het werk . Samen met de tot voortgezet
onderzoek uitdagende studie van Marguc : een zonnig perspectief voor de
Focquenbroch-kunde .
Margucs boek words in Nederland verspreid door Acco - Amersfoort, Postbus
395, 3800 AJ Amersfoort .
Van der Helstlaan 16
Loosdrecht
Nederland .

B . DE LILT

W . COUVREUR en A . DEPREZ, Potgieters verb/if to Antwerpen in 1830 .

Enkele dagboekbladen . Overdruk uit „ Verslagen en Mededelingen'' van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg .
1982, afl . 1 .

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Belgie publiceerden W . Couvreur en A . Deprez een uitgave van de dagboeknotities, die door de jonge Potgieter tijdens de bewogen laatste maand van zijn verblijf to Antwerpen, de
dagen van de Belgische omwenteling aldaar, werden bijgehouden . A . Deprez,
die de dagboekbladen omstreeks 1960 met behulp van A . Kluit in het
Potgieter-archief van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek ontdekte, stond
in voor de tekstontcijfering en de biografische gegevens over de auteur . W .
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Couvreur nam de historische achtergrondinformatie voor zijn rekening en
zorgde tevens voor het omvangrijkste gedeelte van de tekstannotaties, de
opheldering van plaatselijke toestanden en personen .
Voor de kennis van de innerlijke mens en de literator Potgieter is het dagboek niet zo interessant . We worden er gewoon geconfronteerd met een jongeman die ook in moeilijke omstandigheden plichtsbewust zijn zaken behartigt en daarbij wel eens dieper over het !even nadenkt . Relevant is in dit verband zijn eerste notitie van 24 oktober met de gedachte aan de nietigheid
van de mens : die schiet hem to binnen wanneer hij, staande op de stadswallen aan de Mechelse poort, getroffen words door het contrast tussen het
krijgsrumoer in de verse en de stilte van de hem omringende natuur .
Van meet belang zijn de notifies voor Potgieters biografie, vooral omdat we
eruit leren dat zijn houding tegenover de revolutionaire gebeurtenissen to
Antwerpen op het ogenblik zelf niet zo negatief was als hij het in zijn Leven
van R . C . Bakhuizen van den Brink veertig jaar later wilde doen voorkomen .
Noemt hij daar by . het oprichten van barricades in de nacht van 26 op 27
oktober 1830 een ergerlijke en voor de Antwerpse burgerij zelfs potsierlijke
vertoning, in zijn dagboekaantekening van 26 oktober lezen we dat hij er,
ofschoon onder dwang, „volgaarne'' zijn medewerking aan verleende . Pas na
zijn vertrek uit Antwerpen bleek zijn vaderlandse reflex sterker dan zijn waardering van democratische vrijheidsidealen, ook al werden die dan belichaamd
door de opstandelingen .
Het belangrijkst echter zijn de dagboekbladen voor de plaatselijke geschiedenis . Voor was er zich to Antwerpen tussen 24 oktober en 8 november heeft
afgespeeld vormen zij een waardevol ooggetuigenverslag, een betrouwbare historische bron, die, zoals uit de annotaties van W . Couvreur valt of to leiden,
de actuele kennis van de feiten bevestigt of vervolledigt, althans in de meeste
gevallen . Als Potgieter zich al een keer vergist, is dit gewoonlijk niet aan hem
to wijten maar aan foutieve berichtgeving door derden .
W . Couvreur en A . Deprez hebben met deze publicatie degelijk werk verricht . Zij draagt in ruime mate bij tot een beter begrip van een beslissend
moment uit Potgieters jeugd, terwijl ze ons tevens een grondig inzicht verschaft in een markante Ease uit de Antwerpse geschiedenis . Sours lijken mij
de aantekeningen bij de teksten alsook de lokale historische situatieschets we!
was overladen, dock ik wil de auteurs daar geen verwijt van maken, aangezien
het de onvermijdelijke keerzijde is van hun lofwaardig streven het dagboek als
historische bron maximaal to valoriseren . Men hoeft slechts een vluchtige blik
op de annotaties to werpen our zich to realiseren hoeveel tijdrovend en
ondankbaar speurwerk daarin is opgegaan, our nog to zwijgen van de lectuur
en de ontcijfering van Potgieters handschrift, dat merkwaardig grafologisch
fenomeen .
K . WAUTERS
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A . DEPREZ, Een idylle in de late negentiende eeuw . Rosa Rooses' brieven

aan Cyriel Buyse 1892-1893 . Overdruk uit „Verslagen en
Mededelingen'' van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, jg . 1982, afl . 1 .

Naar aanleiding van de herdenking van het vijftigjarig overlijden van Cyriel
Buysse schreef A . Deprez een boeiende inleiding tot de brieven van Rosa Rooses aan de jonge Buysse . Deze brieven, een ontroerend „ document humain "
van en onder de druk van burgerlijk-maatschappelijke conventies afgebroken
jeugdliefde, werden een tijd geleden door barones Mady Buysse voor publicatie
in de Gentse bijdragen tot de Literatuurstudie ten beschikking gesteld . In 1932
waxen ze in Buysses paalwoning op de Molenberg aan het licht gekomen, toen
Rene baron Buysse daar na de dood van zijn vader opruiming hield .
Het belang van deze brieven is drievoudig . In de eerste plaats verschaffen zij
ons een indirect portret van de jonge Buysse, die omstreeks 1892-1893 naam
begins to maken als naturalistisch romancier, maar in zijn prive-leven het
slachtoffer words van zijn amoureus verleden, of liever, van zijn onburgerlijke
levenswandel . Het moet voor de auteur, die hier menselijk een erg sympathieke
indruk last, een wrange ervaring zijn geweest dat een jonge vrouw - de eerste
die hem als mens en kunstenaar begreep - zich uiteindelijk wenste to voegen
naar de huwelijksopvattingen van haar burgerlijk milieu, hoezeer ze daar innerlijk ook tegen revolteerde . De bittere soon die uit de roman Sursum Cords
(1894 ) opklinkt, vooral uit het tweede deel, lijkt mij van deze treurige episode
gedeeltelijk een echo to zijn .
Op de tweede plaats werpen deze brieven zijdelings licht op de figuur van
Max Rooses, Ross's vader . Deze verschijnt hier als de incarnatie van de gecultiveerde 19de-eeuwse burger, met alle hoedanigheden en gebreken van zijn
stand . Toont hij zich als literair criticus een man van vaste principes, als paten
familias is hij het niet minder ; een huwelijkspretendent die eenmaal de burgerlijke fatsoensnormen heeft overschreden vindt de burgerlijke esthetics van
het gezond verstand . In dit opzicht loops zijn kortzichtigheid ten aanzien van
de jonge Buysse geheel parallel met zijn onbegrip voor de nieuwere tendenzen
in kunst en literatuur .
Tenslotte schenken de brieven ons vooral een bijzonder getrouw en menselijk
beeld van Rosa Rooses zelf, gunnen zij ons een blik in het leven van een
bevoorrechte jonge vrouw uit de Vlaamse intelligentsia van rond de eeuwwende . Ongetwijfeld was de situatie van de schrijfster paradigmatisch voor tai
van vrouwen uit hetzelfde milieu, die, tegen de achtergrond van het huwelijk
als burgerlijk instituut, meestal geen andere keuze hadden dan zich neer to leggen bij het ouderlijk gezag . Het alternatief voor een veilig en geprotegeerd bestaan was immers de weg van de revolte en het avontuur, en die vergde in die
tijd - ik denk hierbij by . aan Henriette Roland Hoist - een uitzonderlijk
doorzettingsvermogen en een meet dan gewone karaktersterkte . Op dit zo men
wil feministisch aspect van de brieven heeft A . Deprez terecht de nadruk
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gelegd, en aldus aan deze idylls, die op het eerste gezicht enkel tot de „ petite
histoire'' behoort, een ruimere cultuurhistorische dimensie gegeven . Dit maakt
haar bijdrage meteen ook voor een breder publiek interessant, hetgeen bij academiepublicaties wellicht nog to zelden bet geval is .
K. WAUTERS

Manfred S .

FISCHER, Problems internationaler Literaturrezeption . Michel
Tourniers „ Le Roi des Aulnes '' im Deutsch franzosischen Kontext,
( Aachener Beitrage zur Komparatistik . Band 2 ) . Bonn, Bouvier Verlag
Herbert Grundmann, 1977, 167 p .

Het is misschien niet onnuttig deze al was oudere studie even in dit tijdschrift
to signaleren, omdat zij perspectieven opens op bet gebied van bet vergelijkend
receptie-onderzoek . Het uitgangspunt van dit onderzoek was bet zeer verschillend onthaal dat de roman van Michel Tournier Le Roi des Aulnes (1970, Prix
Goncourt ) in Frankrijk en in Duitsland ( via een vertaling ) to beurt viel . Fischer bassets zich op recensies : terwijl de Franse criticus Daniel Bougnoux de
roman karakteriseerde als een , , mooie oorsprongsmythe '' , sprak de Duitsspprekende criticus Jean Amery over een „ esthetisering van bet barbarendom'' . Het
boek handelt inderdaad over Nazi-Duitsland, dat op een mytbiscbe wijze words
verbeeld . Fischer probeert zowel externs als interns gronden aan to geven voor
de convergenties en divergenties van de kritieken uit beide landen en komt
daarbij tot interessante bevindingen . Wellicbt loons bet de moeite om een dergelijke studie ook to ondernemen in verband met recensies van Vlaamse boeken
in Vlaanderen en Nederland . Misschien zou Claus' Het verdriet van Belgie
daarvoor een gedroomde test-case zijn ? .
PAUL CLASS

Hugo Dyserinck : Komparatistik . Sine Einfuhrung, Bonn : Bouvier Verlag
Herbert Grundmann, 2 .durchgeseben Auflage 1981 ( = Aachener Beitrage zur Komparatistik Bd . 1) ; Manfred S . Fischer : Nationals Images als

Gegenstand Vergleichender Literaturgeschichte . Untersuchungen zur Entstehung der komparatistischen Imagologie, Bonn : Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1981( = Aachener Beitrage zur Komparatistik Bd .6 ) .

Van Dyserincks zeer gunstig onthaalde handboek Komparatistik (1977 ) is nu
reeds een berziene uitgave beschikbaar die niet uitvoerig hoeft gerecenseerd to
worden, daar de auteur zich beperkt beefs tot bet verbeteren van drukfouten en
tot bet aanpassen van de cbronologiscbe bibliografie over de theorie van bet
comparatisme ( waaruit enkele oudere bijdragen verwijderd en waaraan meet
recente tot en met 1980 toegevoegd zijn ) .
Aan bet concept van bet boek is niets veranderd : bet blijft geschraagd door de
sterke visie van D . op de noodzaak tot consolidatie van bet yak comparatisme
om bet tegenover de nationals filologieen to kunnen bandbaven en uitbouwen .
Zoals bekend gaat zijn voorkeur naar de „imagologie'', bet kritisch onderzoek
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van de „images'' en „mirages'' van het andere land in zoverre deze literair
relevant zijn .
Comparatisten met een andere belangstelling, by . voor interartistieke problemen, zullen hun gading elders moeten blijven zoeken . Ook de aanhangers
van een modieuze discipline zoals de vertaalwetenschap zullen wel west mopperen dat het hoofdstuk over de vertaalproblematiek nog altijd geen rekening
houdt met hun laatste snufjes, zoals de polysysteem-theorie ; maar bet is nog
helemaal niet zo zeker of dit snort „ geavanceerd'' onderzoek wel meet voorstelt dan was Russisch formalisms overgoten met een wetenschapstheoretisch
sausje .
Wat dit handboek biedt, is in ieder geval met een sterke overtuigingskracht
geargumenteerd en verschilt dus in zijn aanpak fundamenteel van bet meet
vrijblijvende uitspelen van standpunten tegen elkaar zoals dat by . in Weissteins handboek to vinden is .
Uit de Akense school stamt bet bijzonder soliede proefschrift van Manfred S .
Fischer over de problematiek van de nationals images . Hoewel bet ook een
pleidooi wil zijn voor de imagologie, belet deze positieve instelling F . niet om
zeer kritisch en uitvoerig de tekortkomingen aan to wijzen in de voorgeschiedenis van deze discipline : in haar „ imagotypische'' Ease ( tot de jaren vijftig )
behandelde ze immers de literatuur to vaak als documentatie in dienst van een
volkerenpsychologie met irrationele trekken en vertoonde ze de neiging om uit
de literatuur van een yolk lichtvaardig conclusies to trekken omtrent de volksaard .
De eigenlijke imagologie daarentegen, die pas in de jaren zestig op gang
kwam, stuurt aan op explicitering van zulke irrationele denkstructuren en op
falsificatie van ideologische kategorieen zoals „ nationals wezensidentiteit " .
Via een zorgvuldig gedifferentieerde analyse van imagologische elementen kan
ze bijdragen tot een beter begrip van bet specifiek literaire in vele werken,
zodat bet argument vervalt waarmee Wellek dertig jaar geleden dit snort literatuurstudie in de grond wilds boren : nl . dat bet de literariteit zou verwaarlozen
Taktiscb gezien is deze argumentatie zeer gescbikt om een structuralistisch
gevormd publiek to overtuigen, maar men kan zich afvragen of F . zich nog wel
zo hoeft of to sloven nu de onhoudbaarheid van bet structuralistische dogma de
literariteit hoe langer hoe duidelijker words : er bestaat immers geen wetenschappelijk verantwoorde manier om de dominantie van de poetiscbe functie to
berekenen . „ Literariteit'' was dus blijkbaar slecbts een structuralistische illusie
waarvan men best afscbeid kan nemen om vormen van tekststudie to ontwikkelen die niet meet belemmerd zijn door dergelijke compartimentering, maar
integendeel aandacht hebben voor bet hele continuum van expressievormen
( zoals dat in de tbeaterwetenscbap b .v . al gebeurt bij Richard Scbechner ) .
F . maakt weliswaar duidelijk dat er interessante samenwerking mogelijk is met
de etbnopsychologie, de socials psychologie e . d . m . , maar wenst intussen tocb
bij herhaling de klemtoon to leggen op , , das eigentlich Literarische '' en de
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, , eigentliche Literaturgeschichtsschreibung '' ( p . 2 3 , 3 3 , 91, 97, 118 . . .) .
Gelukkig is F . s voorliefde voor bet woodd „ eigentlich '' niet zo storend dat
men met Adorno van een „Jargon der Eigentlichkeit '' zou moeten gaan spreken, maar ik blijf bet een beetje jammer vinden dat hij de perspectieven niet
meeeen zo wijd mogelijk opengetrokken heeft, ook al zou dit wellicht meet
ergernis gewekt hebben bij de structuralistische achterhoede .
Een tweede bedenking gelds F .s ietwat ontwijkende behandeling van bet epistemologisch basisprobleem, nl . of onze instelling ten opzichte van de eigen en
van andere naties niet meet bepaald is door ons , , beeld '' dan door de , , realiteit'' ervan . „ Aber dies ist letztlich eine Frage nach den Grenzen der menschlichen Erkenntnismoglichkeit, nach der wahrheitsgemassen Erfassung objektiver
Realitaten'' oppert F, terecht op p . 77 i .v .m . Joseph Textes naieve houding in
deze . En later nog eens i .v .m . Jean-Marie Carte : „ Woher soil der Komparatist
die Kriterien nebmen, die ihn zum Schiedsrichter uber ,falsche` and ,richtige`,
uber ,wahre` and ,unwahre` Bilder vom anderen Land bef ihigen konnten ? "
(p . 165) .

Een probleem dat inderdaad meet aandacht zou moeten krijgen, temeer daar
bet tot in de meest recente imagologische studies wel eens tussen de plooien
wou vallen . Zo betoogde Edward Said in Orientalism (1978 ) in bet lang en bet
breed dat de Islam fundamenteel verkeerd voorgesteld werd door Westerse
schrijvers en Orientalisten, om pas op p . 272 heel even tot de kern van de zaak
to komen : „ . . . the real issue is whether indeed there can be a true repressentanon of anything, or whether any and all representations, because they are
representations, are embedded first in the language and then in the culture,
institutions and political ambience of the representer'' . Inderdaad is Saids Oosterse oorsprong geen waarborg voor een adequater representatie van de Islam,
daar zijn perceptie ingebed is in de politieke ambiance van de Palestijnse bewegang .
Het probleem werd overigens reeds to berde gebracht door E . M . Forster in zijn
meet dan ooit actuele roman over de wederwaardigheden van de interculturele
perceptie, A Passage to India (1924 ), waar bet Britse meisje dat de waarheid
over Indie van de Indier Aziz verwacht, door de verteller als volgt terechtgewezen words : „ As for Miss Quested, she accepted everything Aziz said as true
verbally . In her ignorance, she regarded him as `India', and never surmised
that his outlook was limited and his method inaccurate and that no one is
India . '' ( Penguin editie, p . 71) .
Of dit probleem kan aangepakt worden met de kennistheorie van Michel Foucault of daarentegen een aporie zal blijven in de comparatistische teorievorming, is een open vraag die als dusdanig meet aan bod verdient to komen .
Intussen is F .s boek ten zeerste aan to bevelen als een bijzonder overzichtelijke
synthese van de hele imagologische problematiek .
J . DUYTSCHAEVER
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VERDER ONTVINGEN WIJ
In „ BZZToH Literair Archief " ( Uitgeverij BZZT6H-'s Gravenhage 1982)
zijn vier nieuwe delen verschenen, resp . gewijd aan Ward Ruyslinck, Marga
Minco en Jan Wolkers ( 2 volumes ) . Zij bevatten, volgens het nu reeds bekende
procede, op een uitzondering na reeds vroeger verschenen artikels en interviews
die de auteur in zijn algemeen schrijverskarakter en in zijn afzonderlijke werken
of aspekten behandelen .
Het deel over Ward Ruyslinck staat onder redactie van Daan Cartens, telt
2 3 5 blz . en opens met een speciaal voor deze uitgave afgenomen interview .
Dirk Kroon brengt in 190 blz . een aantal opstellen over en gesprekken met
Marga Minco en Graa Bosma stelde de twee delen ( 205 en 200 blz . ) samen
over Jan Wolkers . Wat de uitgever over de bundel betreffende Minco op de
achterflap lies afdrukken gelds grotendeels voor alle werken in deze reeks, die
bij leraars en studenten wel hun weg zullen vinden : „ De lezer words geconfronteerd met vele soorten van literaire kritiek : van eenvoudige hulp bij oordeelsvorming tot diepgaande analyse " .
Maaike Hogenhout-Mulder : Cursus Middelnederlands . Wolters NoordhoffGroningen 1983, 215 blz . Prijs : f 34,50 .
Dit boek is in eerste instantie bestemd voor studenten Nederlands aan de
N .L .O . , M .O . -opleiding en universiteit, maar daarnaast ook voor historici en
anderen die om welke reden dan ook gemteresseerd zijn in het Middelnederlands . Na een inleiding over de overlevering en het karakter van het Middelnederlands, een inwijding in de handschriftenkunde en de editietechniek, bevat
deze cursus een beknopte grammatica en 32 teksten uit verschillende gebieden,
ook uit de letterkunde . Het werk is ook van een aantal opdrachten voor de studerenden voorzien .
J . STROOP : Nederlands dialectonderzoek . Artikelen uit de periode 1927-1982 .
Huffs aan de drie grachten, Amsterdam 1983 . 320 blz.
A . J . VAN ESSEN : E. Kruisinga . A Chapter in the History of Linguistics in the
Netherlands : Martinus Nijhoff, Leiden 1983 . 413 blz .

G . STERNBERGER : Die romische Herrschaft im Urteil der fuden . Wissenschaftliche
Buchgesellschaft . Darmstadt 1983 . 183 blz . ( Ertrage der Forschung, Band 195) .
De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik . ( Catalogue

der ) Tentoonstelling van 27 juli tot 20 augustus 1983 . Brussel, Koninklijke
Bibliotheek Albert I 1983 .228 blz . Ill .
In dit boek wordt ruime aandacht besteed aan de literatuur .

Verschaeviana . Jozef Lootensfonds V .Z .W . Brugge : Verschaeve en Rodenbach .
Colloquiumnummer . Jaarboek 1981 .196 blz . Dit verslagboek van het colloquium
gehouden to Roeselare op 31 mei 1980 bevat o .m . de volgende referaten : Verschaeve over A . Rodenbach . Beschouwingen bij de dichter A . Rodenbach (1909)

159

( door P . Thomas ) ; Het I/agnerbeeld bij Rodenbach en Verschaeve ( door K .
Wauters ) ; Verschaeves lezing van Gudrun ( door H . Vandermoere ) en De aanloop tot Verschaeves Rodenbachopstel van 1909 ( door R . Vanlandschoot ) met
als bijlagen : Chronologie van de schriften en brieven van C . Verschaeve en
Onbekende teksten van Verschaeve 1908-1909 .
Jaarboek 1982 . 244 blz . Hierin : De mislukte poging van C. Verschaeve en R . de
Smet tot oprichting van een Congregatie voor de evangelisatie van de Zuid afrikaanse Boeren ( door R . Boudens ) ; PaterJ. Callewaert en „ De Stem uit Belgie "
( door A . Callens ) ; Soldatenliedjes van C. Verschaeve in „ De Belgische Standaard " ( door Aubert-Tillo van Biervliet ) ; Het weekblad „ Jong Dietschland "
(1927-1933) en de Vlaamse Beweging ( door P . J . Verstraete ) ; Verschaeve en
Duitsland in de jaren dertig ( door R, de Deygere ) en C . Verschaeves brieven aan
JozefLoosens (1903-1914) (slot) ( door R . Vanlandschoot en M . van de Walle ) .

H . J . Lope ( Hrsg . ) : Studia Belgica . Aufsatze zur Literatur- and Kulturgeschichte Belgiens . Verlag Peter D . Lang, Bern 1980 . 222 blz . Prijs : 44 Zw . F .
Bijna alle hier verzamelde opstellen van verschillende auteurs zijn aan het
Franstalige Belgie gewijd . De uitzondering betreft een interessant, maar kort
algemeen overzicht van de hand van A . Berteloot over „ Artus in den Niederlanden ", waarin de relatie van de bekende Nederlandse Artur-verhalen ( vertaling, bewerking enz . ) tot de Franse bronnen beschreven words .
Beatrijs . Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door Dr . L . Lulofs . Zesde

herziene druk . Martinus Nijhoff, Leiden 1983 . 137 blz . De vierde, vijfde en
zesde druk zijn weinig verschillend van de vorige . In de zesde druk werd
gebruik gemaakt van de artikelen van Dr . Marijke Spies en drs Jacques Tersteeg
in de bundel W'ie veel leest heeft veel to verantwoorden . Groningen 1980 .

Vermakelijk bibliograjisch ganzenbord . Samengesteld door A . M . J . van Buuren, W . P . Gerritsen en A . N . Paasmans Vijfde, herziene en vermeerderde uitgave . Wolters-Noordhoff, Groningen 1983 . 139 blz . Prijs : f 24,- . In deze
vijfde uitgave werden enkele belangrijke wijzigingen ingevoerd waardoor het
werk up-to-date werd gebracht . Ook de inleiding werd volledig herschreven .

J oost van den Vondel : Gebroeders . Met een inleidende studie door K . LangvikJohannessen en van verklarende aantekeningen voorzien door K . Porteman .
Tweede, herziene en vermeerderde druk . Acco, LeuvenlAmersfoort 1983 . 142
blz . Prijs : 285 F . ( Leuvense Studien en Tekstuitgaven, Nieuwe reeks, nr . 5) .
Zowel de aantekeningen van als de inleiding zijn voor deze tweede druk uitgebreid . De belangrijkste wijziging is evenwel de opname in de tekst van de nieuwe
rolverdeling die Vondel vanaf de eerste opvoering in Gebroeders heeft aangebracht . Deze herschikking, door de invoering van een nieuw personage teweeggebracht, heeft de inleider in een afzonderlijke paragraaf, Gebroeders gespeeld,
toegelicht . Nieuw is ook de reproductie van een uit 15 7 5 daterende prent van
Philips Galle met als thema het in Vondels toneelstuk verwerkte onderwerp .
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SPIEGEL DER LETTEREN
verschijnt viermaal per jaar ; ±

320 blz . per jaargang .

De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 980 fr . ; voor Nederland incl . B .T .W .

f 62,40 (verzendkosten f 12,50) .

Voor abonnementen en advertenties wendt men zich tot uitgeverij De Sikkel

n .v .,

Nijverheidsstraat 8, 2150 Malle ; voor Nederland tot de firma Martinus Nijhoff, Lange
Voorhout 9, 's-Gravenhage .

Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de redacteursecretaris Prof . Dr . L . Roose, Naamsesteenweg 406, 3030 Heverlee .
Boeken die naar her oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen, worden,
naargelang de plaatsruimte dit toelaat, gerecenseerd .

TER A1TEN'I'IE VAN DE MEDEWERKERS
1 . De medewerkers worden verzocht een, met de machine geschreven, absoluutdefinitieve tekst in to zenden, waarop een voldoende marge is voorzien en waarbij de
bladen aan de versozijde wit gelaten zijn .

2 . Nieuwe alinea's dienen duidelijk, door inspringing van de tekst, aangegeven to worden .

3 . In de bijdragen worden titels en geciteerde werken gecursiveerd (eemaal to onderlijnen ) .

4 . De voetnoten worden op afzonderlijke bladen bijgevoegd en doorlopend genummerd .

5 . In de voetnoten worden de auteursnamen in klein kapitalen gezet (in de tekst twee-

maal to onderlijnen ) ; titels van boeken en tijdschriftartikels worden gecursiveerd ( in
de tekst eenmaal to onderlijnen ) .
Van de teksten worden steeds een proef en op verzoek een revisieproef gezonden .

Men words verzocht de proef of de revisieproef die afgedrukt kan worden, onmiddellijk
aan de redactiesecretaris to doen toekomen .

De auteurs van artikels hebben recht op 20 overdrukken . Extra-overdrukken worden bij
de uitgever besteld .

ADRESSEN VAN DE MEDEWERKERS
De adressen van de medewerkers kunnen desgewenst bij de redacteur-secretaris worden
bekomen .
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HET AANEENGROEIEN VAN SUBJECT EN OBJECT
IN VAN OUDSHOORNS „ WILLEM MERTENS'
LEVENSSPIEGEL " (1914 ) EN „ LAATSTE DAGEN"
(1926 ) : EEN WEG NAAR DE PSYCHOMACHIE
In de Nederlandse literatuurgeschiedenis words J . Van Oudshoorn
(1876-1951) dikwijls geassocieerd met enerzijds pessimistische naturalisten als Emants, Coenen en Aletrino, en anderzijds bet impressionisme
van Tachtig . Dit laatste vooral omdat Van Oudshoorn, evenals o .a . Van
Deyssel, sterk gepreoccupeerd was met bet uitbeelden van gevoelsrelaties
tussen bet ervarende subject en de buitenwereld . Dat is, zoals bier nog
zal blijken, ook o .i . een volkomen verantwoorde benadering . Op voorwaarde ecbter dat men bierbij niet over bet hoofd ziet dat Van Oudsboorn in deze taken bet impressionistiscbe, dus nog mimetiscbe stadium
overschrijdt . Want hierin ligt precies zijn oorspronkelijkbeid .
Maar hoe gewettigd zo'n situering t .o .v . bet eigen literaire verleden
ook is, toch bestaan er zeker -- voor wie altbans comparatistiscb to werk
wil gaan - ook nog andere bruikbare uitgangspunten om Van Oudsboorns positie tegenover de moderne, postrealistiscbe romanpoetica tot
baar recbt to doen komen . Minstens even lonend is bijv . al een vergelijking a posteriors, t .w . met scbrijvers van wie bet werk in bet verlengde
van dat van Van Oudshoorn kan worden geplaatst - waarover straks .
Diensten kan vender ook een meer internationaal gericbt comparatisme
bewijzen . In dit verband toetste Knuvelder Van Oudshoorns werk al aan
dat van Dostojewski 1 ; maar hij lies bet jammer genoeg bij een vergelijking tussen beider levensbeschouwingen, hoewel hij, door o .m . een verband to leggen met De dubbelganger, wel eens tot belangwekkende
opmerkingen had kunnen komen over de bijdrage van beide auteurs tot
de groei van de moderne roman . Vender zou men met evenveel kans op
succes op bepaalde punten van overeenkomst kunnen ingaan met bijv . I .
Svevo ( Senilitd, 1898 ) of met R . Crevel (La mort difficile, 1925 ). Bij
1

G . Knuvelder : Nederlandse letterkunde, IV, 's-Hertogenbosch 1953, p . 309 .
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Svevo vindt men een zelfde ziekelijke zelfontleding, beoefend door een
sterk getormenteerd, met schaamte- en inferioriteitsgevoelens behept,
burgerlijk individu. Tot vergelijking noopt, in Crevels roman, eerder bet
centraal stellen van een pijnlijk proces van bevrijding uit de beslommeringen van dit bestaan ; voorts ook bet lijden onder een problematische
seksualiteit, onder bet algemeen onbegrip van de bourgeois-wereld,
onder zelfmoordgedachten enz . Relevant is daarbij, behalve de overeenkomst qua thematiek, ook en vooral bet felt dat de romans van Svevo en
Crevel onmiskenbaar bet stempel dragen van bet modernasme : Crevel
behoorde kennelijk tot de oorspronkelijke surrealistische avant-garde ;
Svevo wend terecht met Joyce in verband gebracht en wend ook om andere
redenen onder de eerste modernistiscbe romanschrijvers gerekend 2 .
Net zoals bij zulke voorstanders van bet subjectivisme in de roman
treft ons nu bij Van Oudsboorn bet tot stand komen, tegenover de in de
roman beschreven werkelijkheid, van een nieuwe ingesteldheid die uitgaat van bepaalde preoccupaties met bet scbeppend vermogen van bet ik
( d .i . bier de psyche van verteller of romanheld ) en de invloed die bet
kan uitoefenen op structuur en status van de romanwereld . Maar Svevo,
Crevel en de andere voorvecbters van de bewustzijnstroomroman ( o .a .
Joyce, V . Woolf) waxen hoogstens uit op een nieuwe - niet meet
empirisch-cbronologische maar eerder psycbologiscbe - schikking van
de vertelde elementen binnen de romanarchitectuur . Datgene waar Van
Oudshoorn echter op aanstuurt - en inzoverre was bij inderdaad een
baanbreker - is veeleer bet verdringen van de realistische, door de
mimesis bepaalde werkelijkheidsuitbeelding door een ander scbeppingsbeginsel . Ook al doer bij biermee slecbts sporadisch zijn voordeel, bij
nader onderzoek blijkt deze Hollandse „ naturalist " of „ impressionist"
zich al de ideo- of psycboplastiscbe houding ten nutte to maken, zoals
die voor bet eerst bij expressionistische en surrealistische dichters en
schilders bet licbt zag - en zoals die toen in de prozaliteratuur nauwelijks elders dan bij Kafka een gangbare werkpremisse was . Van Oudsboorn ging inderdaad eerder dan dat bij een personeel standpunt innam
en bet verbaal overeenkomstig structureerde naar subjectieve maatstaven : bij beproefde nl . bet inlassen, of liever bet zonder onderscbeid
inpassen, in een als mimetiscb aangevatte romanwereld, van een anderssoortige verbaalrealiteit, die men best kan omscbrijven als verzinnelijkte
subjectiviteit of, zo men wil, als empirisch doorleefd onirisme . Wat in
2 Vgl . M . Bradbury and J . McFarlane ( red . ) : Modernism 1890-1930, Penguin Books, New York
1976, p . 430-443 .
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wezen heel iets anders is dan wet in de traditionele roman ( en ook nog,
nu en dan, bij Van Oudshoorn zelf) gebeurt wanneer bijv . een Broom
of een visioen van een personage een beurt krijgt in het verhaal . Het
fenomeen Bat bij Van Oudshoorn - weliswaar slechts als grenstoestand
de kop opsteekt, is eigenlijk de voorafschaduwing van een compositiepatroon zoals Bat later in Nederland door vogels van even diverse
pluimage als Bordewijk, Hermans, Vestdijk, Mulisch, Hamelink of ook
nog de Vlaamse magisch-realisten Daisne en Lampo op ruimere schaal
zou worden toegepast . Wij bedoelen hier nl . de „ psychomachie '' of
, , psychomachie '' , een verhaaltype Bat ooit hier en dear bij Gogol en
Dostojewski in gebruik was geweest, maar Bat bij een aantal modernisten de pleats van de vroegere, analytische roman ging innemen . Deze
verhaalsoort definieerden wij al n .a .v . een ruimere toepassing bij Bordewijk als „ een verhaal waarin - al dan niet volstrekt fantastische - dingen gebeuren ( personages voorkomen, feiten zich afspelen, episodes
zich zo of zo aan elkaar schakelen ) die zichtbaarheid verlenen aan een
psychisch conflict binnen de verhaalwerkelijkheid'' 3 . Wij hoeven hierbij
voorlopig slechts aan Kafka to denken, bij wie de psyche van het personage ( zo bijv . „ K . '' in Das Schloss of Der Prozess ) niet langer ontleed
words, maar geheel en al aanschouwelijk words gemaakt door de
vreemde situaties waarin de held verkeert, de decoys wear hij middenin
rondloopt, de mensen met wie hij ( al dan niet ) in contact komt enz .

Van de psychomachie bij Van Oudshoorn spraken wij daarnet als van
een , , sporadisch '' verschij nsel en als van een , , grenstoestand '' . Het ken
Bus van nut zijn our even de verschillende vindplaatsen de revue to laten
passeren, en daarbij telkens een bondige schets to geven van de manier,
waarop de , , grenstoestand '' zich voordoet .
Sours doer de psychomachie zich hoogstens in de vorm van een slotfase, een slotsequens gelden . Zij words dan ondervonden als een snort
van uitwas of verlengstuk van de psychologische (zelf-)ontleding die de
hele roman door hoogtij heeft gevierd . M .a .w . : wij maken - al gebeurt
Bit vrij laat - een overgang mee van het waarnemen van een empirische
en psychologische realiteit near het creatief uitbeelden van een onirische,
surreele werkelijkheid, zonder Bat enig uiterlijk teken in de tekst erop
zou wijzen Bat de vertelde feiten plots een andere dimensie verkrijgen .
3 M . Dupuis : „Psychomachie en magisch-realisme bij F . Bordewijk'', in : Impuls, jg . 6, 314,
1976, p . VI .
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Zo verschijnt, tegen het slot van Willem Mertens' levensspiegel (1914 ),
terwijl de hoofdfiguur gewoon thuiskomt, een spookfiguur die al diens
complexes en grieves tegenover het leven belichaamt - en die hem na
een korte, beslissende confrontatie door het venster gooit . Op dezelfde
manier komt de hoofdfiguur uit Bezwaarlijk verblijf (1950 ) in aanraking
met zo' n spookgestalte, die hem de weg wijst naar het , , nergens '' , want
hij inderdaad spoorloos in verdwijnt zoals ook Willem Mertens via zijn
val ust het venster „het Andere'' - een nieuwe, geestelijk geconstrueerde wereld - in was gaan zweven . In beide gevallen moet zo'n
slotscene worden beschouwd als de vrucht, het eindpunt van een proces
van vergeestelijking : een apotheose waarop de hele roman niets dan een
tastende voorbereiding is geweest . Zoals de vlucht naar een zuiver geestelijke wereld voor de helden een langzaam aangekweekte, ultieme
levensfase is, zo ook is het overhellen van het , , realistische '' verhaalplan
naar de surrealiteit, het resultant van een geleidelijke overkoepeling van
de vertelsituatie door de denkruimte van de held .
Intussen kwam Van Oudshoorn, kort na het Willem Mertens-experiment, ertoe meet resolute stappen in de richting van het onirisme to
does . In het verhaal Oorlogsdruk (1916 ) wisselen droomfragmenten
regelmatig of met korte scenes uit de empirische werkelijkheid, en De
tweede fluit (1917 ) is, op een bondige expositie na, haast volledig geschapen en gestructureerd vanuit een droom- of hallucinatietoestand .
Hier hebben wij dus uiteraard to makes met een psychomachische,
immers droomsymbolische werkelijkheid - waarin beeldvorming en
geledering van een opmerkelijke stilering getuigen, zoals zeer terecht is
betoogd 4 . Ook hier dus words een surreele verhaalwereld leven ingeblazen door een scheppende bron binnen het verhaal zelf, nl . vanuit de in
de prolong geponeerde droomsituatie . Maar juist omdat er gees doeken
om gedaan worden dat het om een droom gnat, gnat hier het, in Willem
Mertens pas verwezenlijkt, aaneenrijgen van werkelijkheidsweergave en
psychomachische werkelijkheidsproductie voorlopig teloor . Terwijl Van
Oudshoorn thans de psychomachische trant haast het hele verhaal door
volhoudt, en zich aldus in het literair verwerken van de droomwereld
bekwaamt, vervalt hij daarentegen, was de structurele premisses van
deze novelle betreft, toch nog in de 19de-eeuwse traditie volgens welke
object en subject, de producten van waarneming en fantasie uit elkaar
werden gehouden .
4 P . Tasiaux : „ Psychomachie bij J . Van Oudshoorn . Een onderzoek naar structuuraspecten in
De tweede fluit (1917 ) ", in : Spiegel der letteren, jg . 23, 2, 1981, p . 98-115 .
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Nauwelijks tien jaar later echter kwam Van Oudshoorn blijkbaar op
bet verhaaltechnische probleem van de fusie tussen object en subject
terug, en bedacht bij een nieuwe mengvorm . Nu grijpt ni . de doorbraak
plaats van een verhaalwereld, die een soon hybridische bestaansvorm
vertoont tussen mimesis en psychomachie . Met name in Laatste dagen
(1926 ) moet Van Oudshoorn bet hebben noch van een korte surrealistische slotfase, noch van een uitgebreid dock als dusdanig aangediend
droomverhaal . Hier words veeleer een ambigue werkelijkheid samengesteld waarin situaties, bijfiguren, decoys enz, weliswaar worden waargenomen - al is bet maar door de bril van de hoofdpersoon -, dock
waarin sevens deze zelfde objectief bestaande gegevens towel bij bet personage als bij de lezer overkomen als louter projectie naar buiten, als
zoveel „ objective correlatives'' van een in wezen innerlijk gebeuren .
Het is of de psyche van de held tot schouwspel buiten hemzelf worth
geobjectiveerd . Wij zullen straks nagaan hoe tit alles praktisch in elkaar
zit . Maar laten wij nog even De fantast (1946 ) vermelden, een tamelijk
uitgebreide novelle waarin waarneming en psyche eveneens over elkaar
been schuiven . Hier gaat Van Oudshoorn zelfs verder tan in Laatste
dagen in die tin tat bet aandeel van intro- en retrospectie nog meer
afneemt om plaats to maken voor een rijker geschakeerde handeling
gedeeltelijk neemt deze de vorm aan van een politioneel verhaal . Van
belang is to constateren tat deze grotere aandacht besteed aan de buitenwereld evenmin als in Laatste dagen een eerherstel van bet realisme
betekent . Immers, bet fijne van deze anecdote is juist tat ze op een fantastisch gegeven berust . Het is nl . een „ ongeloofwaardig verhaal'' ( d.i .
de ondertitel van de novelle ) als zou de hoofdfiguur Daniel over een
authentieke verdubbelingsgave beschikken en zich aldus naar willekeur
in tijd en ruimte kunnen verplaatsen . In beide pas vermelde verhalen
coexisteert de empiriscbe werkelijkheid dus ook al met een vergeestelijkte versie ervan, vergeestelijkt omdat zij, hoewel zeif waarneembaar,
op bet wei en wee van bet subject is afgestemd . Maar anders tan in 1"a1
lem Mertens en Bezwaarlijk verb/if is ze bier niet bet product van een
lang voorbereidingsproces : van meet of aan verscbijnh de buitenwereld
als een antwoord op, een doublure van de angsten en verlangens van bet
personage .
***
Dat bet psychomacbiscbe slottafereel in 17illem Mertens' levensspiegel
uit al bet voorafgaande, psychorealistische verbaalapparaat organiscb
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voortspruit, is op zichzelf een vormverschijnsel . Het groeiproces ervan
dient dan ook als een structurele metamorfose to worden beschreven .
Maar een integrals organische groei zou dit niet mogen heten indien de
nieuwe vorm met, zoals bier juist op verblufferide wijze bet geval is,
sevens wortel schoot in bet thematische gehalte van de roman .
De voedingsbodem van dat proces is bet bijzondere zieleleven van de
hoofdpersoon Willem Mertens . Ten grondslag aan zijn „ ziektebeeld "
ligt een pathologisch verinnerlijkte schuld- en inferioriteitsproblematiek
die, zoals door enkele retrospectieve passages duidelijk words
gemaakt( p . 21-25, 31-40, e .a . ) s, op de kinder- en jeugdjaren teruggaat : onbegrijpende ouders, een traumatiserende kennismaking met de
seksualiteit en bet berouwvol verbeimelijken daarvan, een vroeg gevoel
van zedelijk en maatscbappelijk echec, bet bescbamend oplopen van een
geslachtsziekte, tenslotte een zelfmoordpoging . Een samenloop van bezwarende omstandigbeden dus, die nu bij de volwassen Mertens o .a . uitloopt op stelselmatige, aan obsessie grenzende vertekening van de
omringende wereld . Bij deze zielige paranoicus words vrijwel alles een
bron van conflict : zo de voorwerpen en gebeurtenissen om hem been
maar ook, en niet bet minst, de mensen met wie bij in aanraking komt
en bet beeld dat bij van zichzelf beefs . Wat binnen zijn ervaringswereld
valt, words automatiscb , stof tot bang monsteren, en bet kan nauwelijks
anders of Mertens gaat er zichzelf aan toetsen . Zodat bij, hoewel de
gebeurtenissen die bij meemaakt wel eens een gunstige draai nemen( p .
78, 87, 90-92 ), tegen alle realiteitszin in steeds west tot de_ slotsom komt
dat , , de werkelijkbeid ( hem ) vermij dt '' ( p . 90 ), dat , , bet leven ( . . . )
tegen hem '' is ( p . 121) en hem , , verwerpt '' , omdat bet gedreven
words door , , hoogste kwaadwilligbeid '' ( p . 122-123) .
Specials aandacbt verdient, in dit verband, zijn benadering van de
mensen . Kenschetsend daarvoor is al de aanvangsscene met de burgermansdocbter ( p . 7-10 ), waar Mertens de onscbuldige vrouw tot voorwerp van morels afgunst en zelfs van moordzuchtige gedacbten maakt .
Men leze er vender de passages op na waarin bij bet geliefde kroegmeisje
Helens bezoekt of gewoon aan baar denkt (p . 27, 38-43, 45-49, 55-57,
73-74, 85-87, 93-94, 102, 106, 108-109, 126-130) om to zien hoe die
verbouding door hem als een strijd om macbt words opgevat . Hetzelfde

gelds overigens voor zijn ontmoetingen met mannen, omdat die aanleiding geven tot innerlijke vecbtpartijen of altbans tot voor hem nadelige
vergelijkingen en evaluaties . Zo worden anders gasten in een cafe in zijn
5 Verwezen words bier naar de Van Oorschot-uitgave, Amsterdam 1964, 19762 .
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ogen tot , , Keizers des Levens '' waar hij bij verbleekt ( p . 17 ), en words
de kelner niet minder dan een „vijand'' met wie hij gaat schermutselen
( p . 18-19 ) . Dezelfde kant gaan ook zijn confrontaties met de bankdirecteur op ( p. 61-63 , 90-91 ), of met vrienden en kennissen ( p . 71-7 3 , 119121), of ook nog met onbekenden op straat ( p . 82-83 ) . Het spreekt
vanzelf dat die gevoelssituatie, die zich zo tegenover wie dan ook
herhaalt, niet zozeer van concrete feiten uitgaat als wel van voorafbestaande voorstellingen, die Mertens eenzijdig op zijn omgeving overdraagt .
Deze voorstellingswereld kristalliseert in her bijzonder rond twee figuren : enerzijds een problematische „ander'', anderzijds de geliefde
Helene .
Deze „ ander'' - een stilistisch leidmotief bij Van Oudshoorn als
benaming voor een als vijand of rivaal aangevoelde mens of hersenschim
vormt werkelijk een kernbegrip . Immers, die „ ander'' is her die
Mertens naar her venster draagt en hem zijn „ zweving naar bet
Andere '' ( p . 13 2 ) doer ondernemen . In welk geval de schim , , met
staalgespierde polsen '' ( de , , geweldige '' , de , , gluipling '' , bet , , rokmens'' dat bet verder dan hijzelf gebracht heeft ) de gelaatstrekken vertoont van de „ gore lange'' jongen die bet kind Willem destijds zijn
noodlottige inwijdingsles gaf in bet masturberen ( p . 35-36 ) en die, bij
uitbreiding, bet enorme schuldbesef belichaamt dat hem verder van de
wal in de sloot heeft geholpen . Maar bet is misleidend om achter deze
spookfiguur slechts een symbool van morele schuld to zien - een
vereenvoudiging waar W . A . M . De Moor de voorkeur aan geeft omdat
die hem in staat stelt Mertens' angst tot die voor Gods oordeel en zijn
zweving naar bet Andere tot die van zijn ziel naar bet hiernamaals to
reduceren 6 . O .i . moet een ruimere verklaring worden gezocht in bet
overrijke materiaal dat door de roman in zijn geheel words geboden, en
dat allesbehalve morele of religieuze maar veeleer psychologische bouwstof is .
Mertens' jeugdtrauma's nl . zijn hem z'n leven lang blijven inspireren
tot een vernederend debar met een hersenschimmige instantie, waarvoor
hij hoe dan ook de blik moet neerslaan omdat die hem onophoudelijk
bet - imaginaire - bewijs van zijn tekort voorhoudt . Deze rol vervullen in zijn gedachtenwereld niet alleen de ijzingwekkende gestalte van
de „ gore lange uit bet park'' en vele andere mannenfguren ( vgl .
6 Vgl . W . A . M . De Moor : „Achteraf ", in : Willem Mertens' tevensspiegel, op
.cit ., p . 140 ;
idem : Over „ Willem Mertens' levensspiegel '', Amsterdam 1979, p . 91-95 ; idem : J . Van Oudshoorn, I, Amsterdam 1982, p . 214-216 .
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boven ), maar voornamelijk ook bet sterkere beeld van zichzelf dat hij
zich vrij voortdurend, al of niet bewust, voorspiegelt . Dat denkbeeldige
alter ego beet in de spiegelscene uit bet begin een dierlijke, „ ongure
vreemdeling " ( p . 7 ; vgl . p. 81) en elders een ,, grij nzend spooksel " (p .
21 ), een , , harteloze schim '' ( p . 44 ) of een , , onbekende '' ( p . 73) .
Zoals uit de pas vermelde spiegelscene al blijkt, krijgt daarmee Mertens'
inhiberende voorstelling van bet eigen, zinnelijke ik gestalts . Uit schuldige afkeer en minderwaardige angstigheid duvet hij bet liever van zich of
en objectiveert hij bet buiten zichzelf, als gold bet een ander . Want de
strijdrelatie tussen Mertens en de ander gaat eigenlijk terug op de algemene dichotomie tussen bet bangs gevoel van de eigen ontoereikendheid
en bet idee van de ondubbelzinnige levenskracht die hij meent niet to
kunnen opbieden (vgl ., i .v .m . dit betreurde „sterk-natuurlijke'' leven,
p . 12, 20, 54, 61, 67-68, 80-81, 90, 116-117, 118-119) . Aan die onrustzaaiende vogelverschrikker geeft hij zich op den duur gewonnen, was
betekent dat hij bet door hem vaak overwogen, maar als de pest geschuwde denkbeeld van zijn verwerpelijkheid tenslotte voor lief neemt .
Zo most zijn Sisyfusarbeid worden begrepen om, door de hele roman
been, dat idee in gedachten altijd opnieuw to codificeren en ook door
noodlottige stappen waar to maken . Door middel van sterk synthetische
levensschetsen en betogen abstraheert hij maniakaal zijn gehele levensgang tot een , , kort begrip '' ( p . 24 ) daarvan, waardoor hij die als een
object buiten zich verwijst . Talrijk zijn, inderdaad, de passages waarin hij
zijn leven „met een hopeloze blik'' ( p . 17 ) en als een „ afgesloten en
noodzakelijk geheel'' ( p. 41) overziet ; dat leven lijkt hem „ in een
schuine hoek sinds lang begrepen'' ( p . 105 ) to liggen, en ook „ zo eenvoudig en begrijpelijk saam to vatten, als zou hij in een enkel woodd bet
plots vermogen uit to spreken '' ( p . 30 ; vgl . ook p . 6, 18, 20, 21, 24, 25,
66 enz . ) . Kortom : behalve dat hij om zich been leegte schept door met
alles en iedereen to breken, haalt hij bovendien zijn eigen ik ( zijn
„ Innerlijk'' , vgl . d e titel van een hoofdstuk ) leeg, om bet tenslotte
, , uit banden '' to geven ( p. 49, 5 7 ) . In de hoofdstukken , , Jeugd '' en
„ Herinnering'' gaat hij op die manier zijn verleden to lijf, in „ Ethische
verkwijning'' rekent hij veelal met zijn zedelijke ik af, waardoor hij de
nodige ethische leegte teweegbrengt om , , Het einde '' ( laatste hoofdstuk ) tegemoet to kunnen treden ; vandaar de beelden van de eigen
begrafenis ( p . 107, 109 ) . Zo words er vrij baan gemaakt voor de eindvlucht van dat geledigde ik naar een abstracts sublimatiewereld . Vandaar
ook dat deze vlucht - of liever : deze vervlucbtiging - precies words
bewerkstelligd door een vernietigende aanval van , , de ander '' , die in
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wezen gelijkstaat met zijn naar buiten geprojecteerde zelfbesef : de
schim die hij zelf reeds in het eerste hoofdstukje ( „ Voorboden'' ) aan
het construeren was.
En zoals uit het oogpunt van de psychologie niet to verwonderen is,
komt de - voor dit alles aansprakelijke - kloof tussen het concrete, voelende ik en het abstracts ik-ideaal onder de belichting to staan van de
vaderschim-ides . Niet voor niets onderstreept Van Oudshoorn de gelijktijdigheid tussen het oplaaien van het verminkende „ zwarte schuldbesef '' ( p . 31) en de to vroege breuk met de vaderfiguur ( p . 34- 3 5 ) . Door
het uitblijven van opbouwend, verzoenend contact met de ouders ( vgl .
o. a . p . 31, 34 ) en, vervolgens, omdat hij door bet vereerde vadersurrogaat ( de hoefsmid ) terecht- en afgewezen wend, is Mertens permanent in
de schaduw gaan stappen van een ongrijpbaar machtssymbool, zonder er
ooit van of to kunnen geraken . Zo komt bet niet alleen dat „ de ander "
achter welk gezicht ook kan sluipen, maar dat hij ook door dezelfde dubbelzinnigheid als bet vaderimago words gekenmerkt . Al komt hij meestal
als een verpletterende tegenstander to voorschijn, toch treedt hij sours
ook op als een goede raadgever, een innerlijke stem die hem zich helps
verantwoorden ( p . 99-101, 103, 105, 113 ) en zelfs als een ,, in oneindige
goedheid alles begrijpende'' vriend ( p. 103 ) . Daarop berust precies de
grillige wisselvalligheid van Mertens' wereldvisie : de gewoonlijk helse
realiteit gaat hem bij tussenpozen toch verschijnen als een begerenswaard
milieu, waarin hij dan wenst to worden opgenomen . Een goed voorbeeld
daarvan is een onderhoud met de , , patriarchate '' bankdirecteur ( p . 6063 ), dat hem het leven in „ bereidwillige gehoorzaamheid '' of „ onderdaanse verwacbting'' doer beamen ( p . 61) ; een stemming echter die
alleen een kleine terechtwij zing van de , , patriarch '' plots vermag to
doen omslaan in kinderlijke huilerigheid en in de illusie dat „bet zwarte
kwaad ( weer ) de overhand op hem'' krijgt ( p . 63 ) . Het is, wat dat
betreft, verhelderend our even to vergelijken met de wisselende vormen
die de raadselachtige „ ander'' in bet overige werk van Van Oudshoorn
aanneemt . Aan de ene kant, de vorm van een gids of inwijder, nl . met
Bastardier in Laatste dagen of met de spookgestalte uit de slotscene van
Bezwaarlijk verblijf. Aan de andere kant, geducbte heersers als de bakker
of referendaris Kruiswijck in Louteringen (1916 ) of ook nog - al dan
niet met een seksuele bijbetekenis geladen - sterke fallische figuren als
, , de Banaan '' uit Louteringen, de , , buldog '' en de , , kapotjas '' in
Pinksteren (1925 ), de oom met zijn enorme worst in De tweeds fluit, de
onverlaatfiguren uit Tobias en de flood (1924 ) en Bezwaarlijk verb/if,
Verwaajen in Achter groene horren (1943 ).
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Niet minder dan „ de ander''
en niet zonder verband met hem
leidt ook Helene een overwegend hersenschimmig bestaan in Mertens'
denkwereld, ofschoon zij aanzienlijk meet concrete consistentie bezit
dan haar mannelijke evenknie . Waar de schim van de ander steeds het
voorwerp uitmaakt van een projectie naar buiten - op een aantal mensen of gewoon als visioen - is Helene eerder een tastbare persoon, waarmee Mertens in ruime mate geestelijk is vergroeid - men denke in dit
verband terloops aan de identificatie met de moeder in Afrcheid (1917) .
Die vereenzelviging met Helene, en tevens die van haar met het hele
leven, words duidelijk wanneer Mertens zelf inziet dat hij in haar zijn
laatste band met de werkelijkheid heeft ( p . 41, 56, 127-129 ) . Zodat
door haar afgewezen to worden tegelijk uitschakeling uit dit leven zou
meebrengen, en bekrachtiging van zijn verwerpelijkheidscomplex zou
opleveren . Aldus words Helene synoniem met Moeder en Leven, zij belichaamt de Werkelijkheid zelf waar hij zijn bestaan aan to danken heeft .
Zij wordt door hem beschouwd als het bezielende element in zijn leven,
ja als mededraagster van zijn ziel, waarvan de aan de gang zijnde lediging inderdaad parallel loops met het doorknippen van de navelstreng,
die instaat voor de binding met haar en tevens met de zintuiglijke
wereld .
Evenals de vaderschim vertoont dit moederbeeld twee gezichten die,
zoals trouwens alles bij Mertens, nooit tot een synthese samensmelten .
Enerzijds heeft hij, , , uit mateloos verlangen naar het bezielde '' , zelf
was hij noemt haar „ schone beeld'' samengesponnen ( p . 28 ), d .i een
sterk conceptueel beeld, dat verband houdt met zijn verlangen om in de
vrouw slechts „ rein(e) vrouwelijk(heid)'' ( p . 27 ; vgl . ook p . 40 ) to ontdekken . M .a .w. : zijn liefde richt zich tot een „verontzinnelijkt'' Vrouwebeeld ( vgl. ook p . 129 ) . Zoals hij met zichzelf doer wanneer hij zijn
ongewenste zinnelijkheid naar een beeld buiten zich verplaatst, zo ook
wou hij Helene liefhebben als een van seksualiteit gespeende Moedermaagd . Maar in Helene vreest hij anderzijds juist de „ slet'' ( p . 47 ) die
er wel een vuns bedrijf op na zal houden en die als zodanig zijn haar en
jalouzie uitlokt (p . 27, 42, 45, 46, 74, 87, 93, 108, 122 ) . Opmerkelijk is
hierbij dat Mertens fantaseert over haar samenzijn met een „vreemde"
( p . 42, 87, 93, 108 ) die hij, typerend genoeg, ook al als „ die ander ",
de „ helse kwelgeest'' onderkent ( p . 108 ) : Helene's vermoedelijke
medeplichtige is precies weer een verschijningsvorm van de hersenschim
die Mertens biologeert . Zeer logisch laat Van Oudshoorn zijn romanheld
zich de Vrouw als een schrikkelijke Hermafrodiet verbeelden, als kleefde
een geweldige mannelijke dubbelganger aan haar vast . Zo'n vrouw kan
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dan ook niet anders dan met castratie dreigen, en dit verklaart weer eens
waarom Willem tegenover haar in een strijdverhouding staat . Opmerkelijk is dat Mertens we! eens bedenkt hoe „ dierbaar " zij hem „ a!s
dode " zou zijn ( p . 56 ) - hij die haar in zijn woede sours mishandelt
(p . 57, 87 ) als wilde hij haar van kant maken . En inderdaad : alleen
haar dood zou voor hem „ bevrijding ", „ klare stijging " ( p . 56 ) meebrengen . Samen met haar zou dan de denkbeeldige Rivaal, de „ ander "
die hij als dubbelganger ook overa! met zich omdraagt, uit de weg worden geruimd ; haar „ refine beeld " zou hem dan voorgoed toebehoren .
En ook hier is vergelijking met ander werk van Van Oudshoorn verhelderend . Ook al is de psychologische achtergrond niet altijd zo duidelijk als
hier, huwelijken of liaisons !open bij Van Oudshoorns personages bijna
altijd mank en geven aanleiding tot diverse sublimerende gedragingen
( Verzoening, 1918 ; Laatste dagen ; Pinksteren ; In memoriam, 1928 ;
Bezwaarlijk verblijf ; De fantast ) . Ook words we! eens de voorkeur gegeven aan jonge meisjes en zelfs kinderen ( Louteringen ), omdat daarbij
enigszins kan worden gerekend op ,, reinheid ", op een ,, gelouterd "
vrouwebeeld . Even veelzeggend is, tenslotte, het verhaal van Tobias uit
Tobias en de dood - al gaat het hier our een uitzondering die H .
Kaleis 7 terecht verklaart als de projectie van een wensdroom bij Van
Oudshoorn : Tobias, die aanvankelijk ook al slechts jonge meisjes tot
zich neemt, trouwt toch met een sterke vrouw van het fallische type terwijl hij parallel daarmee - en hoewel daarbij het Coeval wel een handje
toesteekt - uit de greep van zijn aartsvijand, „ de ander ", weer to
ontsnappen .
Wat Mertens towel met het eigen ik als met zijn beeld van de vrouw
doer, nl . ze van hun zinnelijke aspecten ontdoen, doer hij ook met de
voorwerpen, our deze aldus to vervangen door een angstwekkende, maar
verlossende „ leegte " (vgl . p . 23, 58, 67, 92, 106-107, 115, 128) . Bepalend voor zijn houding tegenover de buitenwereld, de dingen, is inderdaad zijn onvermogen our daar in vrede mee samen to !even en our die
op spontane en natuurlijke wijze to „ bezielen " : zijn ziel nemen zij
niet in zich op, zij stuiten haar terug naar hem ( p . 2 3 ), inz . naar zijn
intellect . Geen wonder dat de dingen hem dikwijls als „ onwezenlijk ",
, , toneelmatig " of , , kijkspelachtig " voorkomen : een geval van vervreemding of uitsluiting waarvan de eerste tekenen zich eertijds na zijn
beschamende ziekenhuisverblijf manifesteerden ( p . 23 ), maar dat zich
nu our de haverklap voordoet(p . 5, 9, 12-13, 67, 82, 92, 101, 114-115
7 H . Kaleis : Schnyvers binnenste buiten, Amsterdam 1969, p . 132 .
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e .a . ), in het bijzonder op momenten dat hij de werkelijkheid zo bovenmatig conceptualiseert dat hij zich letterlijk op de scheiding tussen twee
werelden, een concrete en een abstracts, voelt schommelen . Hij die een
„ ontmensde leegte " ( p . 128 ) tot stand brengt door bij zichzelf en de
anderen ieder zinnelijk bestaan to verwerpen, ontzegt in feite ook de
objecten hun zintuiglijk waarneembare waarde en doer die naar het
domein der eendimensionale abstracties overzweven - zoals met hemzelf op het einde zal gebeuren . Vandaar niet alleen zijn „ ontzielen "
van de ruimte en zijn typische verlangen our door een venster ( p . 73,
106, 132 ) of door een hoek ( p . 59 ) daaruit to ontsnappen, maar ook
zijn pogingen our de andere waarnemingscoordinaat, nl . de tijd, op
sours kwasi-magische wijze to bezweren (p . 75-76, 88-89, 100 ; vgl . ook
zijn constant abstraheren van het eigen verleden ). Mede hierdoor kunnen sommige gevoelens van oneindigheid en buien van grootheidswaanzin worden verklaard, waarbij hem een snort van almachtige „ beschikking over de werkelijkheid " zou worden verleend, of waarbij hij zich
zonder meet een genie waant (p . 20, 55, 68-69, 72-73, 89, 96, 101) .
Uit deze schets van Mertens' betrekkingen tot de mensen, tot zichzelf
en tot de tijdruimtelijke wereld blijkt nu wel voldoende wat voor ruim
en veelzijdig begrip ,, het Andere " is, die parallelle wereld nl. waarvan
Mertens zo vaak het nabije bestaan aanvoelt (p . 9, 12-13, 28, 100, 102103, 110, 115 ) en waarheen hij een uiteindelijke „ doelbewuste zweving " ( p . 13 2 ) maakt . Ten eerste kan het stellig al worden omschreven
als een wereld der zuivere abstractie, als absolute geestelijkheid of
Algeest, die Mertens als een verziekte, psychopathologische versie van
idealistische filosofen als Hegel, Fichte of Schelling, tot voorwerp van
een mystieke verering maakt . Het zou een - poetisch gelokaliseerd
rijk van de ,, reins Vernunft " wezen waarmee Mertens, door onvermoeibaar het abstract denken to beoefenen en door tijd en ruimte, d .w .z . de
grenzen van de empirische kennis to doorbreken, zich in zijn waanzin
zou weten to vereenzelvigen ; niet voor niets is Kants Kritik der reinen
Vernunft Mertens' lievelingslectuur ( p . 69, 92 ) . Het is in elk geval een
verontzinnelijkte levensvorm die een zich inferieur voelend mens boven
bet echte lever verkiest, omdat hij daardoor o . m . de Vrouw kan ontdoen van haar castrerende attributer en haar tot onschuldiger, , , gelouterde " projectie van zijn geest kan reduceren . Ook stems bet ongetwijfeld met de wereld der waanzin overeen, waar onbeperkte macht aan bet
subject wordt verleend, our als een god over de stof to heersen en deze
willekeurig naar zijn hand to kunnen zetten - dat is een door Daniel,
de hoofdpersoon uit De fantast, optimaal verwezenlijkte versie van „ bet
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Andere '' . Een van Mertens' grootheidswanen indachtig als zou hij een
, , enige kunstenaar '' zijn, zouden wij daar eveneens bet beeld van een
groot kunstenaarschap op kunnen projecteren ; dat is een denkbeeld dat,
als , , louteringsdroom '' , vooral actief is bij Eduard Verkoren uit Louteringen maar dat ook eiders naklinkt ( vgl . straks onze bespreking van
Laatste dagen ) ; in ieder geval stems dit denkbeeld met Van Oudshoorns
godsbeeld overeen, God zijnde nl . een groot scheppend kunstenaar 8.
Als gelukstoestand die, in romantische zin, in een onbereikbare verse
words gesitueerd, herinnert bet , , Andere '' in Mertens' geest vast ook
aan bet paradijs der kinderjaren ( vgl . ook Louteringen, Laatste dagen
e .a . ), bet „ zorgeloos droomland'' van toen hij innig opgenomen was in
„ bet gelukkige gezin'' van de boefsmid ( vgl . o .a . p . 33, 34, 39, 105) .
Voorts dient bet ook als bet resultant to worden bekeken van een onbewuste drang naar sublimering bij een individu dat zozeer door de concrete gegevens van zijn bestaan is verpletterd, dat bet zijn diepste,
geheime wensen niet openlijk aankan, en die slechts in vergeestelijkte
vorm tot uiting weet to brengen . Gezien Mertens' gevoelens t .o .v .
Vrouw, Man en Zinnelijkbeid is Kaleis' veronderstelling dat de slotscene
met , , de ander '' en , , bet Andere '' een allusie zou bevatten op bet
symbolisch waarmaken van een latente homoseksualiteit ~, zeker niet van
grond verstoken .
Uit een comparatistisch standpunt, tenslotte, kan men deze problematiek rustig in verband brengen met bet - toen nog niet tot bloei gekomen - surrealisme . Weliswaar gnat bet bier niet om bet revolutionair
bezingen van idealen van antitraditionalisme enz . ; Van Oudsboorns uitgangspunt was burgerlijk en wortelde in een sfeer van onverteerde zedelijke problemen . Maar een aantal grondscbema's en -tbema's zijn in elk
geval erg lijkend : zo bijv . bet schoonscbip maken met bet empiriscbe en
ethische ik ; voorts bet bevrijdend loskomen van de zintuiglijkbeid en
bet opgaan in een ruimere, geestelijke, door onbewuste kracbten
beheerste wereld, waar inzicht in bet grotere gebeel words geboden en
waar o .m . ook tegenstellingen worden opgebeven ( vgl . bet „ point
supreme '' van de surrealisten, dat overigens niet ver staat van bet Absolute van de door Van Oudsboorn op prijs gestelde idealisten ) ; tenslotte
bet cultiveren, met bet oog op contact met die wereld, van bet exces, de
waanzin, de , , verwarring der zinnen '' , de chaos enz . Dat deze vergelijking met een avantgardistiscbe poetica niet uit de lucbt is gegrepen,
8 Aangehaald door W . A . M . De Moor in : „Achteraf'', in : Ii/em Mertens' levensspiegel,
op .cit ., p . 140 .
9 H . Kaleis, op .cit ., p . 140-142 .
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moge flu ook hieruit blijken dat Van Oudshoorns roman formele kenmerken vertoont, die de psychomachische gelijkschakeling van subject en
object aankondigen .
***

Voor een geschikte benadering van de vormproblemen in l/illem
Mertens' levensspiegel is het bovenstaande materiaal een onmisbaar uitgangspunt . Nog afgezien hiervan dat de vormen zich evenals de psychologische gegevens voordoen als voorboden van een psychomachische realiteit - waarover straks -, is het al zo dat de wereld, zoals Mertens die
aanvoelt, op zichzelf de allure heeft van een reusachtige psychomachie .
Dat towel tijd en ruimte als mensen en gebeurtenissen door hem als
zoveel toetsstenen voor een permanent innerlijk conflict ( µaxrl ) worden
ondervonden, maakt dat de zintuiglijke wereld in zijn ogen onherroepelijk beroofd is van alle objectieve, neutrale waarde, en dat zij van symbolen wemelt . Van meet of aan ervaart hij die als had ze niet veel meet om
het lijf dan een schamele enscenering, een schetsmatige dramatisering
van zijn eigen zieleleven . Mede door de pathologische zeldzaamheid van
zijn subjectivisme staat zijn concrete ervaring zo goed als met een innerlijke droomfilm gelijk . Zo komt de ruimte hem hoogstens als decor, als
droomdecor voor dat geen zelfstandiger bestaansreden heeft dan dat het
zijn zielssituatie aanschouwelij~k maakt . Wat de tijd betreft : die bestempelt Mertens wel eens als een waan, en in elk geval mist hid een degelijk
tijdsperspectief wanneer hij zijn gedachten over het verleden laat gaan,
of wanneer hij er in het heden nog de tastbare gevolgen van ondervindt .
De mensen, tenslotte, zijn maar schijngestalten die een vaag lijfelijke
vorm aan zijn hersenschimmen verlenen . Zoals Mertens het bij monde
van de verteller uitdrukt, zijn het slechts „ ledepoppen, ( . . . ) zielloze
figuranten in het hoge levensspel, dat thans op komst is '' ( p . 116) .
Kortom : de wereld der verschijnselen bestaat niet meet, of althans zij
brengt het niet verder dan tot kunstzinnige ( „ toneelmatige '' of „ kijkspelachtige '' , p . 5 , 13 ) projectie op een plat, tweedimensionaal doek,
van het wel en wee van Mertens' gevoelswereld .
Het volstaat een enkele bladzijde uit 1Villem Mertens' levensspiegel
to lezen om to constateren dat deze visie van de hoofdpersoon niet
zonder invloed blijft op die van de verteller . Wij hebben hier werkelijk
to maker met een extreem geval van personeel verteller, zo extreem
zelfs dat W . A. M . De Moor er terecht op kon wijzen dat transpositie
van de hele tekst in de ik-vorm geen noemenswaardig verschil zou
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opleveren 10 . Dit is tenminste een mogelijkheid die openstaat voor wie
door een kunstmatig experiment zou willen bewijzen hoe hier aan het
personeel vertellen de voile maat words gegeven . Of voor iemand die
zou willen aantonen in hoeverre Van Oudshoorns verteltrant op een
schizofreen spel berust . Van een autobiografische gevoelsinhoud words
uit drang naar objectivering afstand genomen, nl . door middel van de
hij-vorm . Deze hij-vertellen belast Van Oudshoorn met de principiele
opdracht om een gedepersonaliseerd relaas to maken over vraagstukken
die hem na aan het hart liggen . Maar op haar beurt slaat de aldus tot
zakelijke vertelvorm geobjectiveerde subjectiviteit met verdubbelde
kracht terug . Want via het fictieve personage - een ander, veel getrouwer, tot object van de vertelling geworden alter ego van de auteur
doer die haar rechten weer gelden . Zij oefent nl . een dringende, haast
niet in to dijken invloed uit op het waarnemingsvermogen van de vertellen . Zodat dit manipuleren met het standpunt van de vertellen, alles bij
elkaar, erg gaat lijken op een in de kiem gesmoorde poging om een
objectieve werkelijkheidsbenadering tot stand to brengen : het subjectivisme krijgt hoe dan ook de bovenhand op het realisme . Zo bekeken, is
de verteltrant inderdaad, zoals De Moor langs een andere weg concludeert, , , uitdrukking van het thema '' ' 1
Maar de vraag of deze hij-roman al of niet in de ik-vorm kan worden
omgezet, is maar een schijnprobleem waardoor de belangstelling naar
thematiek en biografie words verschoven en waardoor let - o . i . cruciale
probleem van de romanesthetica in gebreke blijft . Want het is nu
eenmaal zo dat hier het hij-standpunt bepalend is . Precies het feit dat
het words toegepast en dat het in niet geringe mate words beinvloed
door de psyche van het personage, words de oorzaak van de metamorfose
van de aanvankelijk mimetische romanrealiteit . Belangwekkend is hier
nl . na to gaan hoe juist dit bijzondere vertelapparaat er de aanleiding
toe words, dat het mimesisbeginsel bij het uitbeelden van de romanwereld geleidelijk aan de pas gaat markeren voor het psychomachiebeginsel .
De vertellen bekijkt de romanwereld door de bril van Mertens .
Ondanks zijn positie als buitenstaander verplaatst hij zich onophoudelijk
naar diens psyche, als was dat personage een snort van lastige dubbelganger die hem zijn zienswijze opdringt . In die zin zouden wij kunnen
zeggen dat het realisme het slachtoffer words van een dwingende, verre10

11

W . A . M . De Moor : Over ,, Willem Mertens' levensspiegel '', op .cit ., p . 70 .
Id ., p . 72 .
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gaande contaminatie vanwege de romanheld, zo ongeveer op dezelfde
manier als wanneer Mertens zelf door de stem van zijn denkbeeldige
dubbelganger tot luisteren words gedwongen . Kan Mertens in de buitenwereld niet veel anders ontdekken dan zijn eigen portret, dan past de
verteller zich ook aan en beeldt die volgens dezelfde maatstaven uit . Ter
illustratie hiervan ligt een - al door Fens en De Moor aangehaald 12
voorbeeld voor bet grijpen op de eerste bladzijde van de roman ( p . 5),
waar aan onschuldige voorwerpen - een mat, een emmer, een kraan
antropomorfe eigenschappen words toegekend, die regelrecht naar Mettens' schuld- en schaamteproblematiek verwijzen .
Dat overwoekeren van bet hij-relaas door de subjectiviteit van de held
zou op zichzelf niets opzienbarends zijn, ware bet niet dat bet procede
bier op de spits words gedreven, en dat de verteller zich Mertens' subjectivisme tot op de grens van diens waanzin eigen blijft waken . Wanneer
Mertens, op bepaalde momenten, niet langer bij machte is om de realiteit to scheiden van wanen en hallucinaties, dan maakt de waarnemende
instantie deze „verwarring der zinnen'' tot de zijne . Dikwijls zonder
waarschuwing gaat hij met zijn relaas in de hij-vorm onverstoord voort,
terwijl hij toch van realiteitsbeschrijving naar de verbeeldingswereld
overgaat . Zulk weggommen van alle zichtbare tekens ter aanduiding van
een planverschuiving doer zich in 1Villem Mertens meermalen voor -- to
vaker naarmate bet slot van de roman nadert, waar de verbeelding definitief hoogtij viert . Zo bijv . words er van Mertens' denkbeeldige metgezel en diens stem gewaagd als van werkelijke waarnemingen ( p .
99-101) ; hetzelfde gelds voor vluchtige visioenen ( bijv . p . 98, 105, 109,
110, 127 ) . Wel diens gezegd dat dergelijke zwenkingen naar de droomen hallucinatiewereld achteraf steeds als zodanig worden onderkend : telkens komt bet empirische verhaalplan weer tot zijn recht, zij bet maar
doordat al gauw blijkt dat bet voorwerp van de hallucinatie niet meet ter
sprake komt . Maar zulks is zeker niet meet bet geval met de slotscene,
waarin Mertens een „ beer'' op zijn kamer vindt en na een korte strijd
door bet venster words gegooid ( p. 131-13 2 ). Hier is niet alleen de dramatisering van bet innerlijk gebeuren vollediger uitgewerkt, maar door
de slotpositie van bet tafereel is bet ook uitgesloten dat bet mimetische
standpunt de teugels der vertelling alsnog zou onderscheppen .
Met deze onomkeerbare vlucht van de vertelactiviteit in bet visionaire
is bet samengroeien van subject en object een voldongen feit . Het roer
12 K . Fens : De gevestigde chaos, Amsterdam 1966, 1972 2 , p . 10 ; W . A . M . De Moor, ibid .,
p . 70 .
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heeft bet realisme, de weergave van een waarneembare wereld, niet meet
in handen - een roer waar de verteller al zo losjes mee manoeuvreerde,
verblind als hij was door de benevelende invloed van Mertens' verbeelding . Van belang is daarbij op to merken dat bet verhaalplan hoe dan
ook een blijft : bet relaas gaat nl . door alsof de nieuwe feiten evengoed
als de vorige waargenomen worden en in de verhaalwerkelijkheid ondubbelzinnig plaatsgrijpen . Alleen is de status van de vertelling veranderd
die heeft nu geen werkelijkbeidswaarde meet maar een droomsymbolische verwijzingswaarde, ook al is er van dromen geen sprake . Zodat wij,
alles bij elkaar, een echte metamorfose van de verhaalwereld hebben bijgewoond : bet mimesisprincipe dat, ondanks de verregaande vertekening, bet bele verbaal door was gebandbaafd, words van zijn voetstuk
gestoten door dat van de vrije verbeeldingsscbepping . Onder de druk
van zijn „personele'' vertelactiviteit onderneemt de verteller, evenals
bet personage, een , , zweving '' doorbeen een andere, inderdaad geestelijk geconstrueerde werkelijkbeid . Anders gezegd : hij laat nu de vrije
loop aan een scbeppingsdrang waarmee de zieke hoofdpersoon, die er
immers naar bunkerde de stof to , , bezielen '' , hem heeft gecontamineerd .
Door zo'n maximale reductie van de afstand tussen subject en object
kan Van Oudsboorns benaderingsmethode van de ( subjectieve ) ervaring
worden gesitueerd op de grens tussen impressionisme en expressionisme
al zou men in plaats van dit laatste ook bet in dit opzicht verwante
surrealisme kunnen noemen . Bij bet impressionisme - laten wij bijv .
denken aan Mathilde's natuurbeleving in Van Deyssels Een liefde
(1887 ) - words de buitenwereld subjectief waargenomen en via een
spel van projectie en identificatie door de waarnemer geannexeerd . Het
zijn overigens niet zozeer de voorwerpen zelf, die bijv . om bun waarnemingswaarde of om bun hoge betekenisgebalte, bet subject aanspreken,
als wel de eigenschappen daarvan : elementen die des to gemakkelijker
vatbaar zijn om als spiegels to fungeren voor de zielsroerselen van de
waarnemer . Van dit persoonlijk annexeren van de zintuiglijke wereld
waar de verteller in 1Villem Mertens ruimschoots zijn voordeel mee doer
naar bet inschakelen van een zelfgeschapen wereld, is de stag maar
kort . Dat words dan expressionisme : bet subject stelt er zicb niet langer
mee tevreden zijn innerlijkbeid op de bestaande buitenwereld to laten
inwerken ; bet stamps zonder meet een nieuwe werkelijkheid uit de
grond . Weliswaar ontleent deze nog een schijnzintuiglijkheid aan de
empiriscbe wereld, maar de verwijzingswaarde die ze heeft en de interne
logica die baar staande boudt, zijn uit zuiver geestelijk oogpunt
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ideeel of psychologisch
to benaderen . Het is daarom begrijpelijk dat
impressionisme en expressionisme in elkaars verlengde liggen : niet
alleen kunsthistorisch bekeken, maar dikwijls ook bij een en dezelfde
kunstenaar . Men denke bijv . aan Van Gogh, maar ook aan de roman
waar wij ons hier mee bezighouden, waarin immers het ene standpunt in
het andere overgaat na een tijdlang in het niemandsland tussen beide to
zijn blijven hangen . Deze grenstoestand kan eigenlijk het best als „ animisme " worden omschreven, d .i . als een vage, mystiek-achtige
symbiose tussen het ervarende ik en de omringende mensen en dingen .
Tussen subject en object blijft alle onderscheid uit, het zielloze en het
bezielde staan op gelijke voet en worden onophoudelijk met elkaar verwisseld . En is dat nu niet precies wat Willem Mertens, de bezieler van
het vertelproces, eigenlijk nastreeft ? Door vergeestelijking van de wereld
zoekt hij o . a . het contact weer gaande to maken met een idyllisch verleden, toen een thans , , ontvloden " eenheid met de buitenwereld mogelijk was : een toestand die hij bestempelt als ,, het vroeger-innige ",
„ zijn zelf als het wezenlijke " ( p . 23 ) . Die paradijselijke ongedifferentieerdheid tussen ik en buitenwereld, waarvan Mertens o . m . door
machtsdromen van heerschappij over de stof de illusie schept, is, zoals
reeds aangestipt, een van de vormen die het „ Andere " in zijn geest
aanneemt . Maar in de grond is het ook, nu uit een esthetisch oogpunt
bekeken, het merkteken van het surrealisme : een kunsthouding waarvan
Van Oudshoorn, al bevroedde hij die in de eenzaamheid, een spontane
wegbereider was .
Deze - kapitale
neiging om het eenmaal verinnerlijkte opnieuw to
veruiterlijken, komt niet enkel en alleen in de psychomachische slotscene
of in de daaraan voorafgaande droom- en hallucinatiepassages tot haar
recht . Zij doer zich eveneens gelden - al is het dan op een vrij losse,
versnipperde manier - door een groot aantal details die erop wijzen hoe
Mertens, en met hem de verteller, een ruimtelijk aspect verlenen aan
gedachten, verlangens en allerhande emoties . De frekwente vermelding
van hoeken (o .a . p . 56, 59, 82, 85, 92, 93, 100, 116, 127) - waartoe
Mertens zich aangetrokken voelt omdat hij daarin een vluchtpunt buiten
de empirische wereld aanvoelt - wijst al in de richting . Veelzeggend is
verder dat gewaarwordingen of zelfs begrippen wel eens in de ruimte
gelokaliseerd worden : een bepaalde sensatie situeert Mertens , , ergens
achterboven " zich ( p . 6 ), het begrip van zijn eigen leven komt ook al
„ in een schuine hoek " ( p . 105 ) to liggen . Maar wij willen hier vooral
de aandacht vestigen op het veelvuldig gebruik van beelden waarbij
gedachten en gewaarwordingen gemetaforiseerd worden en aldus een
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tastbare, inderdaad veruiterlijkte vorm krijgen
of die beelden flu
meet bepaald op een louter stilistisch procede berusten dan wel Mertens'
zienswijze letterlijk weergeven . De gedachte aan Helens's ondankbare
liefde, bijv ., words tot „een hatelijke dwerg balancerende op zijn waterhoofd " ( p . 5 5 ). Elders , , schuddevreet " Mertens' angst zich , , met verscheurende hoektanden achter in bet voile halsvlees " ( p . 97 ) . Maar bet
is, kenschetsend genoeg, vooral bij bet naderen van bet psychomachische
slotstuk dat deze tendens de staf zwaait . Mertens' hersenen, die door
intens en sterk abstract denken wel eens gaan , , smelten als was " ( p .
43 ) of ,, dampen ( . . . ) als uit een schotel " ( p . 93 ), komen er later ook
toe „ tot een vormloze massa op bet kussen " to vervloeien terwijl bij op
bed ligt ( p . 105 ) . In zijn hersenen vindt sours ook een „ gedacbteloos
gebeuren " plaats dat al gauw tot „ iets plaatselijks " words, nl . een
„ klein warm zandplateau, dat op eenmaal trecbtergewijze naar bet midden ( dreigt ) leeg to lopen " ( p . 126 ) . Op een andere plaats komt „ bij
iedere beweging van zijn bonzend hoofd ( . . . ) een metalen kogeltje witsmeltend naar voren " to glijden ( p. 110 ), en west elders pronkt bet
„ kort begrip " van zijn samenzijn met Helens „ als een naar buiten toegespitste bolls kegel aan zijn voorboofd " ( p . 125 ) . Zijn denken aan
haar words overigens wel meet „ tot iets stoffelijks, dat puntig naar haar
reikt(e) als een vangarm " ( p . 127) .
Wat dat betreft, vinden bij Van Oudsboorn een aantal stijlverscbijnselen ingang die, bij nader inzien, van dezelfde neiging getuigen our bet
puur geestelijke en bet empirisch waarneembare, bet subjectieve en bet
objectieve met elkaar to combineren - als dusdanig draagt ook de stijl
zijn steentje bij tot de uiteindelijke gelijkschakeling van beide polen . Bij
bet benaderen van de psychologie moest Van Oudshoorn, bij gebrek aan
een degelijke vakterminologie, een eigen stijl bedenken our bet ingewikkelde zieleleven van zijn held onder woorden to brengen . Kenmerkend
is nu juist dat zijn zielkundige termen zest vaak bet midden houden
tussen bet abstracts begrip en de metafoor . Wij kunnen bier volstaan
met enkele staaltjes : ,, bet zwarte schuldbesef " ( p. 31 ), ,, bet witte
,,kills
einde " (p . 66), een , , zilveren extase " (p . 115), een
wanhoop "
( p . 42 ), bet ,, klaar openwaaien " van ,, de denking " ( p . 30 ), een
, , loden " druk of dwang ( p . 3 2 , 5 8 ) of de , , loden ombelsing van bet
onbegrijpelijke " ( p . 13 ), een ,, wreed-helder besef " ( p . 9 ), een
, , zuiverend-eenvoudig inzicht " ( p . 40 ), de , , reins eenheid van bet
begrepen leven " ( p . 92-93 ), „ geesteloze uiteenvloeiing " ( p . 13 ), bet
„ hoopvol lichten der oneindigheid " ( p . 69 ) enz . Op zichzelf staand
lijken deze begrippen nogal onnauwkeurig en zelfs duister of onbehol179

pen
een geniis aan psychologische scholing was omstreeks 1912, toen
Van Oudshoorn dit schreef, niet to verwonderen . Maar die woorden of
woordgroepen zijn eigenlijk niet bedoeld als gewone benamingen voor
scherp, wetenschappelijk omschreven taken . Het zijn eerder neologismen of rare samenkoppelingen die ertoe dienen een psychologisch
gehalte approximatief aan to duiden, later wij maar zeggen : impressionistisch to benaderen . Maar bet gaat dan toch om een taalimpressionisme dat zich inzoverre van analoge experimenter bij Van Deyssel of
Teirlinck onderscheidt, dat Van Oudshoorn daarmee niet de buitenwereld to lijf gaat, maar, rechtstreeks een stemming of een gevoel kernachtig tracht to suggereren . Bovendien kan de voile betekenis van die termen slechts binnen de volledige context, d .i . de hele romanstof, worden
beoordeeld . Hoe pover die betekenis ook mag lijken, toch words die
aanzienlijk rijker zodra men er Mertens' globale problematiek op projecteert . Fundamenteel blijkt hierbij de terugkaatsing tussen een aantal
woorden, begrippen en feiten onderling, een systeem dat, eenmaal ontdekt, als een moeilijke maar goed bruikbare code kan fungeren .
Deze laatste beschouwing over de rol van de context roept een ander
probleem op, nl . dat van de samenhang tussen de verschillende bestanddelen van de roman . In een traditionele realistische roman - en
zoals nog dikwijls bij Van Oudshoorn, bijv . in Louteringen, bet geval
zou zijn - bestaat er, ruw genomen, tussen de opeenvolgende hoofdscenes of kapittels een oorzakelijk verband . In 1Villem Mertens' levensspiegel bestaat er wel zoiets als causaliteit tussen een aantal feiten uit
bet verleden en bet heden, maar heel anders is bet dan toch gesteld
met de verhouding tussen de „ episodes'' uit de eigenlijke bandeling .
Wel verre van met stadia in een of andere , , evolutie '' overeen to stemmen, functioneren de boofdstukken, en daarbinnen de verschillende taferelen en overdenkingen van de held, t .o .v . elkaar eerder als een reeks
spiegels die allemaal betzelfde, nl . bet allang bezegelde lot van Willem
Mertens, weerkaatsen . Zij zijn stuk voor stuk to beschouwen als materiaal ter verduidelijking van een grondsituatie die van begin tot einde
steeds weer dezelfde kenmerken vertoont . Het allereerste boofdstukje
, , Voorboden '' , bijvoorbeeld, betekent geenszins bet uitgangspunt van
een proces of ontwikkeling ; bet is veeleer op to vatten als een snort
„voorspel'' dat vrijwel alle ingredienten van Mertens' zieleleven al in
een notedop bevat ( p . 5-10 ) . Wat volgt is dan ook niets dan aanvulling,
verduidelijking, amplificatie, nuancering of gewoon berbaling van dat
grondakkoord . M .a .w. : ook al bebben wij bier nog to maker met een
grotendeels mimetiscbe roman, vast staat in elk geval dat de romanstruc180

tuur al aardig naar psychomachie en droomwereld begins to ruiken .
Zoals in de meest stelselmatige psychomachieen het geval is, brengen de
chronologisch op elkaar volgende elementen een onveranderlijke,
synchroon op to vatten, psychologische situatie tot uiting . Deze words
niet getoond in haar ontwikkeling, maar words veeleer in veelvuldige
vormen aanschouwelijk gemaakt . Opnieuw dient echter gepreciseerd dat
zulks zich in IVillem Mertens hoogstens als tendens, als streeftoestand
voordoet .
Men onderzoeke in dit verband ook eens Mertens' terugblikken op
zijn verleden . Weliswaar wer en zij, in realistische of naturalistische zin,
licht op de antecedenten van de held . Doch daarbovenuit vervullen zij
ook een andere functie - was de presentatie ervan in de vorm van
retrospectieve bespiegelingen al kan doen vermoeden . In tegenstelling
tot was in de klassieke realistische roman meestal gebeurt, words het verleden niet vanuit een auctorieel, alwetend en analytisch, standpunt
belicht ; evenmin words het, zoals in Louteringen wel gebeurt, door de
bril van het kind bekeken . Het verleden doer zich hier in de eerste
plaats gelden als product van Mertens' tegenwoordige denkwijze en
dient gedeeltelijk om die duidelijk to maken . Het verschijnt nl . als aanzienlijk geconceptualiseerd, door het intellect gezift materiaal . Waardoor
bet tijdsperspectief in niet geringe mate aan waarde most inboeten
bet volledig verdwijnen daarvan is ook al een van Mertens' wensdromen,
die hij aan bet slot in vervulling zal brengen .
Dit horizontaal, diachroon schikken van een in wezen vertikaal,
synchroon gehalte steunt in 17illem Mertens op een thematisch gegeven : Mertens' psyche is niet langer vatbaar om fundamentele wijzigingen to ondergaan, de structuur ervan zit voorgoed vast, en veranderen
kan zij slechts in de zin van een constants versteviging . Zoals bet Mertens hoe langer hoe minder wil lukken om zijn visie tot analytische, fragmentarische blikken op de concrete bestaansfeiten uiteen to doen vallen,
zo ook vertoont bet verhaal niets anders dan sterk synthetiserende structures : de tijd verliest zijn chronologische waarde, de handeling haar
causale samenhang ; „ verontzinnelijking'' en „ conceptualisering'' zijn
beginselen die op alle niveaus zegevieren . Dat is overigens, zoals uit de
bovenstaande schets van de thematiek in dit boek wel mocht blijken,
ook al bet geval met bet lot van bet „ personage '' . De hoofdpersoon
daargelaten - die overigens minder als , , personage '' in een intrige dan
als registrerend bewustzijn optreedt - krijgen de figures gees aparte
lijfelijke noch psychologische - individualiteit toebedeeld . Wij leren ze
niet kennen via een aantal concrete karaktertrekken en gedragingen en
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ontwaren bij hen niet de minste evolutie ; evenmin geven zij ooit de
stoot tot verwikkelingen binnen een anecdotisch verband . Trouwens, een
van de hoofdprotagonisten, de „ ander'', is niet eens een mens van
vlees en bloed maar slechts een schaduw, een schim waar Mertens een
groot deel van zijn problemen aan vastknoopt, en die overigens aspecten
van zijn eigen ik reflecteert eerder dan dat hij als een volwaardige persoonlijkheid op die van Mertens zou inwerken . Wat Helene betreft : ook
die ontleent haar betekenis aan het feit dat zij, als catalysator van Mertens' levensopvatting, de draagster is van een omvangrijke geestelijke
problematiek . Als functionele bestanddelen van de romanstof vormen
de romanfiguren elk iets als een smeltkroes waarin de diverse ingredienten van Mertens' , , levensspiegel '' op synthetische wij ze samenkomen .
Zij focaliseren, concentreren in zich een levensgrote problematiek . Als
zodanig verschijnen zij ook als bronnen van een alomtegenwoordige centripetale tendens, zoals die welke zich manifesteert in de psychologie van
de hoofdfiguur, in de vereenzelviging tussen de laatste en de verteller,
en voorts in de synchronisering van het feitenmateriaal en in de gelijkmaking van geest en stof, subject en object .
***

Van Oudshoorn behoort tot die schrijvers bij wie de literaire problematiek zo diep in het eigen wezen verankerd ligt dat zij steeds dezelfde
thema's blijven behandelen . Indien er al punten van verschil aan to wijzen zijn tussen Van Oudshoorns werken onderling, dan hebben die
hoogstens betrekking op de anecdote, de inkleding en de compositie .
Niet echter op de levensbeschouwelijke inhoud en nog minder op de
psychologische onderbouw . Het vervreemd taken van de medemensen,
van de buitenwereld en van het eigen ik ; het heimwee naar een verloren
gewaande zielseenheid met de werkelijkheid ; het onvermogen om
ondubbelzinnig zijn persoonlijkheid to afflrmeren, zo vooral op zinnelijk
gebied ; een sublimerend verlangen naar een , , andere '' , vergeestelijkte
realiteit : al die hoofdthema's uit 17illem Mertens' levensspiegel komen
opnieuw voor in het merkwaardige, o .i . onvolprezen Laatste dagen .
Qua inkleding zien de taken er hier wel anders uit dan in Van Oudshoorns debuutroman . Bijvoorbeeld blijft bij de hoofdpersoon de Waal
( doorgaans „ de W. '' genoemd ) die toch ook een hang tot zelfbespiegeling vertoont, het voortdurend praten met een hersenschimmige dubbelganger uit . Wat niet betekent dat deze afwezig is, want in plaats van
hem tot een product van de W . 's introspectie to reduceren heeft Van
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Oudshoorn hem hier volledig geobjectiveerd tot een zelfstandige romanfiguur : met name de raadselachtige Dr . Bastardier, met wie de hoofdpersoon schijnbaar toevallig in contact komt maar die van op een afstand
al zijn stappen lijkt to richten . Verder wijkt de W . van zijn prototype
Mertens ook enigszins of door bet feit dat hij - althans op bet niveau
van de handeling - verschoond blijft van een obsederende liefdesrelatie
die towel zijn gedachten als zijn doen en laten zou bepalen . Maar zo er
bier al geen Helene is, toch words de W . 's verhouding tot de Vrouw
indirect bij bet verhaal betrokken wanneer wij door een terugblik ( p .
320-321) 13 inzien hoe beslissend zijn ervaringen op dat gebied zijn
geweest . Tenslotte is de W. een figuur die er, aanvankelijk tenminste,
veel beter aan toe lijkt dan Mertens . Terwijl deze van meet of aan als een
obscuur personage optreedt, is de held uit Laatste dagen een allround
beer die bet als gouverneurszoon ver beefs gebracbt en wiens maatscbappelijke en zedelijke ik op een stevige basis stoelt . Maar nogmaals, dit
verscbil is vrij oppervlakkig, want al gauw begrijpen wij waarom Van
Oudsboorn bier bet welslagen van zijn personage met zo vaste hand
tekent en zelfs was opscbroeft ( p . 299-300 ) : dit sociale ik zal nl . staan of
vallen met de wederontwaking van bet al to lang verdrongen, „ wezenlijke'' ik . Hoe beter dat burgerlijke standbeeld uit een stuk lijkt, des to
opzienbarender zal de confrontatie met de leegte zijn als bet van zijn
voetstuk valt . Wat bier inderdaad gebeurt : de W. voelt zich genoodzaakt vaarwel to zeggen aan zijn vroegere bestaan, nl . zijn beroepsleven
op de bank, zijn vrijgezellenkamers, zijn vriendenkring, en zelfs de hele
maatscbappij, die hij verfoeit omdat die - zo geeft hij voor - de oorlog
(1914-1918 ) zelf in de hand beefs gewerkt en deze nu al, buicbelacbtig
als ze is, blijkt to zijn vergeten ( p. 300, 312-313, 332-334 ) . Datgene was
dan na bet afrukken van bet masker to voorscbijn komt, lijkt als twee
druppels water op de ziel van Willem Mertens .
Meer nog dan in 1nillem Mertens, waar verklarend psychologiscb
materiaal veelvuldiger en ook veel directer aan bod komt, moeten wij
bier rekening houden met de terugblikken op de W . 's verleden ( p. 306310, 320-321) om diens gedragingen en betrekkingen tot de omringende wereld op de juiste manier to benaderen . Van deze terugblikken
onderstreept Van Oudshoorn zelf bet belang door erop to wijzen dat ze
raakpunten bevatten met bet wezen van de W . 's persoonlijkheid, of liever : dat ze licht werpen op de oorsprong van de - bier juist problematiscbe
scheiding tussen zijn oorspronkelijke, „wezenlijke'' ik ener13

Verwezen words naar de Verzamelde novel/en en schetren, Amsterdam 1968 .
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zijds, en zijn tegenwoordige ik, d .i . de sinds zijn kinderjaren opgedane
levenservaring, anderzijds .
Wanneer de W . zijn hele verleden als „ het verloop van een monotone Broom'' ziet, dan wijt hij Bat aan het feit Bat zijn „ eigenlijke
wezen'' daar nooit „levend aan deelnam'' : sinds onheuglijke tijden is
alles , , verstarring '' geweest, wat tot op heden , , de vrij e doorbraak van
het andere'' heeft belemmerd ( p . 306 ) . Zijn kinderjaren verliepen
, , zoo regelmatig en zonder horten of stooten '' ( . . . ) Bat de W. Bat
„ stille bestaan niet uit hem zelve, dock geheel naar uiterlijke bestemming zich ontplooien'' zag ( p . 307 ) ; ook zijn studietijd wend door
„ een evenwichtige, schier onpersoonlijke gelijkmatigheid'' gekenmerkt,
„ als had het evengoed de studietijd van een vreemde kunnen wezen "
( p . 310 ; vgl . p . 296, 307 ) . M .a.w . : hij raakte vrij gauw vervreemd,
bleef op een afstand (p . 297 ; vgl . p . 308, 347 ), voelde zich nauwelijks
betrokken, zo onverstoord en „ regelrecht'' ( p . 310 ) ging zijn bestaan
zijn gang : Regelmaat, rechtlijnigheid, gelijkmatigheid, het zonder horten of stoten voortgaan van steeds hetzelfde toneelleven : Bat zijn
begrippen waar hier alley om draait . En Bat is geen toeval, want als kind
miste de W . precies conflicten, confrontaties die als toetsstenen voor zijn
gevoelsleven hadden kunnen fungeren en rijping hadden kunnen brengen . Hij is als een automaat in de hem toebedachte rol opgegaan zonder
Bat zijn , , wezenlijke '' ik daar ooit organisch in groeide ; Bat ik kreeg nl .
geen kans om het gewone spel van conflict en verzoening met de ouders
uit to spelen . Want sinds , , den alley-eersten aanvang '' bewogen zich
dezen, , , overdag niet to bereiken, 's avonds in feestkledij ( . . . ) als
ongrijpbare sprookjes-gestalten tegen het rekkend verlangen hunner kinderen " ( p . 307) .
Dat heeft blijkbaar de W . 's houding tegenover de werkelijkheid voorgoed bepaald . Terwijl zijn „wezen'' nooit op gang wend gebracht door
een gezonde omgang met de ouders, raakte het evenmin betrokken bij
zijn verdere benadering van de wereld : bij zijn studie en maatschappelijke opgang niet ( p . 310 ) ; bij zijn visie op de ruimte niet - deze
kwam hem van jongsaf als „ half-reeel'' en „ speelgoedachtig'' voor ( p .
309 ) ; tenslotte uiteraard ook niet bij de mensen, die hij nooit als volwaardige individu's tegemoet kon treden omdat zij nooit anders dan als
abstracties of schimmen tot hem kwamen . Tot in de volwassenheid toe
nl . zou zijn „wezenlijke'' ik, bij gebrek aan bezielend contact, zich
blijven „rekken'' naar „ongrijpbare sprookjes-gestalten'', d.w .z . naar
de fantasma's, de hersenschimmen die de ouders door hun wegblijven in
zijn onbewuste hebben achtergelaten, en die steeds bepalend zijn geble1 84

yen voor zijn omgang met andere mensen . In dit licht moet de rol die
de Hoekstra's, een vriendenpaar, in zijn levers spelen, worden bekeken
( vgl . 0 .a . p . 322, 328, 331-336 ) . Verder verklaart dat ook waarom hij
nog we! eens een „ onstuimig verlangen voelt opkomen om ( zijn moeder ) in werkelijkheid to zien en to spreken " ( p . 310 ) en hoe hij in Dr .
Bastardier een bruikbare verschijningsvorm van het vaderimago za! vinden - waarover later . Het doer tenslotte vermoeden waarom zijn kennismaking met de vrouw in het teken moest staan van de onvervulbaarheid of van het echec (p . 320-321) . Denkend aan datgene „was in zijn
!even niet tot ontplooiing kwam " ( p . 320 ) herinnert de W . zich een
iets oudere vrouw, op wie hij eertijds echt verliefd wend maar met wie
slechts „ verbeeldingsomgang " ( p . 321) mogelijk was ; bij dit onbereikbare liefdesideaa! vergeleken, wend zijn latere huwelijk „ de meest rauwe
realiteit in zijn bestaan " ( p . 321) . Zoals meesta! bij Van Oudshoorn,
komt hier het denkbeeld van een , , onlichamelijke " ( p . 32 1) liefde tot
een refine, niet zinnelijke Vrouwidee dus onverzoenbaar in tegenste!ling
to staan met een concrete liefdesrelatie .
Uit beide retrospectieve schetsen blijkt al goed dat achter de W . 's
tegenwoordige retraite heel was meer schuilt dan afrekening met de
bourgeois-wereld, en achter zijn vlucht naar de kinderjaren heel was
meer dan een nostalgische bui . Het zit hem vee! dieper : voorwerp van
zijn streven is een volslagen depersonalisatie waarbij hij „ ganschelijk aan
zich zelf onttrok(ken) ' zou worden ( p . 287 ) en waarbij zijn ik zou
ophouden to fungeren als barriere, d .i . als vorm van differentiatie t .o .v .
de rest van de wereld . Op begenadigde ogenblikken komt het al voor
dat zijn denken zich „ in niets meer aan zich zelf stoot " en dat het concrete, van zijn kant, ,, machteloos verstomt " ( p . 287 ), hem dus niet
langer aanspreekt als een macht tegenover hem, maar als een snort
medespeler in een gezamenlijk gebeuren - zo meent de W, terwij! hij,
voor het eerst ,, sinds langen, langen tijd ", de ruimte om zich heen precies als ,, onwezen(lijk) ", als ,, in nevel " of ,, in zachte damp " verhuld
(p . 287 ) onderkent .
Datzelfde ruimtegevoel en infantiel animisme gaan iets later weer
samen ( p . 294-298 ) . Daar words, om to beginners, de nadruk gelegd
op de W . 's „ stelselmatig ' opzoeken van de eenzaamheid, was bij
hem we! een vereiste lijkt om de begeerde sfeer van „ gelukkige zelfvergetelheid " gaande to kunnen makers ( p . 294 ) - gezelschap immers
bevordert individuatie, het dwingt het ik zich samen to ballen tot een
persoonlijkheid . Afzondering brengt de W . in de geschikte stemming
om zich „ dat onuitsprekelijk-fijne van den allereersten aanvang "
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opnieuw eigen to maken, om de wereld „ als een kind zonder ervaring "
aan to gapen ( p . 295 ) . Wat dan ook weer gepaard gaat met animistische
gewaarwordingen als zou „ bet ruimtelijke " zonder meet „ doorzichtig " worden, als zou bet „ zonder wezenlijke diepte " voor hem openliggen of als „ ware de gansche omgeving in zich zelf vervluchtigd " ( p .
295 ) . M .a.w . : bet is alsof de stof tot ijle voorstelling is teruggebracht .
Typerend hiervoor is de W . 's geniis aan perspectief wanneer de boulevard , , vlak als een spiegelbeeld aan zijn gelaat komt to staan ' (p .
296 ) : bet voorwerp verliest in zijn ogen zijn driedimensionaal voorkomen en words direct waargenomen als een vervlakte reproductie . De
logische gevolgtrekking ligt dan ook voor de hand, nl . dat , , de buitenwereld en zijn weten daarvan een en hetzelfde " lijken uit to maken ( p .
296 ) . Een vergeestelijkt ruimtegevoel dat vanzelfsprekend samengaat
met een nieuw ik-gevoel : terwijl de W. tegenover zijn omgeving
„ steeds dezelfde licht-bevreemde toeschouwer " was gebleven, kan hij
er zich nu in verheugen dat die „ verwijdering opgeheven " is ( p. 297) .
Zodat hij zich momenteel weer , , even veilig en verwachtingsvol " weer
als „ in zijn eerste kinderjaren " ( p. 297 ). Subject en object, ik en nietik zijn weliswaar nog „ geindividueerd " doordat ze beide van eigen contouren voorzien zijn, maar anders staan ze niet langer tegenover elkaar
als hielden ze een tegenspraak in of als verkeerden ze in een of andere
conflictsituatie . Uit geestelijk oogpunt bekeken, zijn ze niet langer uit
elkaar to houden . Wat Van Oudshoorn op een iets duistere manier formuleert : , , Wanneer bier nog van een onderscbeid sprake was, dan icon
bet hoogstens om iets gaan, dat zich door zich zelf van zich onderscheidde : een scheiding tussen bier en daar bestond zoo niet meet " ( p .
296 ) . Aldus bestaat de overwegende eigenschap van towel subject als
object bierin dat beide, elk van bun kant, zich in de eerste plaats melden als niet zijnde zicbzelf, maar wel spiegelbeeld van elkaar of, in elk
geval, integrerend deel van iets anders, nl . een ongedifferentieerd, geestelijk gebeel .
Het hoeft ons dan ook niet to verbazen om op een andere plaats, waar
wederom van symbiose van bet ik met de omringende ruimte sprake is,
op analogie met de droomwereld to worden geattendeerd . Terwijl de W .
in een wijnzaak een van zijn „ eenzame zittingen " houdt, words hij
mensen en voorwerpen als in een droom gewaar ( p. 305 ), d.w.z . als iets
dat, ondanks zijn plastisch voorkomen, geen werkelijkbeidsgehalte beefs
maar veeleer een geestelijke verwijzingwaarde . Op dat ogenblik raakt de
w. er volstrekt van overtuigd „ dat dit alles bet niet icon wezen . De
vrouw, hij zelf, deze omgeving niet . Het was alles schijn en in werkelijk-

1 86

heid ging het om geheel iets antlers'' ( p . 305 ; wij cursiveren ; vgl . bet
, , Andere '' in IVillem Mertens ) . Evenals de droomwereld bezit de werkelijkheid niet veel meet dan een schijnzintuiglijkbeid die dient om iets
diepers, iets wezenlijks op indirecte wijze tot uitdrukking to brengen . Zij
is, m .a .w., de psychomachische uitbeelding van een geestelijke Realiteit,
waarin ook de psyche van bet subject thuishoort .
De werkelijkheid zoals de W . die ziet, words niet alleen vergeleken
met een Broom, maar tweemaal ook met een „ vertelling'' : ten eerste
omdat ze een kunstmatig, uit geestelijk oogpunt geconstrueerd aspect
vertoont, en ten tweede omdat ze als zodanig precies bet diepste ik van
bet subject scbijnt to „vertellen'', in kaart to brengen . Wanneer de W .
een buisbal bij de Hoekstra's bijwoont en Bit ten einde loopt, gaat hij
bet geheel van bet huffs en de balomstandigheden weerom ervaren als
onwezenlijk toneelleven, „ Bat zich afspeelde in een zelfde atmosfeer als
die van een verhaal '' ( p . 326 ). Een vaststelling die dan wordt verruimd
tot een verabsoluterende uitspraak over de Werkelijkheid, die „ zogenaamde '' werkelijkheid die , , in haar diepsten grond ( . . . ) geen andere
( is ) dan die eener goede vertelling'' : evenals een vertelde wereld is ze
louter geestesconstructie . Immers, ook in deze wereld is er , , geen ding
zoo hard of bet verzweef(t) nog in geestelijkheid'' ( p. 326 ) . Hierbij
gaat de W . meet bepaald op een vergelijking met werk van Dickens in,
waarvan hij even later inderdaad een staaltje op zijn eigen situatie zal
projecteren ( p. 349 ). Tegen bet einde van de novelle stapt de W . een
verlaten buurt binnen waar „ niets meet ( lijkt ) to gebeuren'' en waarvan hij de leegte zelf aanvult met een literaire werkelijkheid, nl . die uit
Dickens' Oliver Twist : de buurt words een Londense achterwijk, een
herberg tovert hij tot , , De Brie kreupelen '' om, en in hemzelf, wiens ik
zo leeg is Bat bet zich tot de eerste de beste identificatie kan lenen,
krijgt voor een ogenblik , , een diet vale nachtgestalten '' .leven ingeblazen ( p . 349 ) . De hele slotscene is trouwens in alle opzichten een climax,
waar de W . 'S depersonalisatie en de daarmee gepaard gaande verinnerlijking van de realiteit een toppunt bereiken . Reeds voordat hij op de tram
stapt die hem naar de achterbuurt zal brengen, is bet hem of hij bet
straatgewoel, , , een heksenketel van wanklanken '' , , , eigenmachtig uit
de grond gestampt '' heeft om er „ zijn vaag en machteloos peinzen
( . . . ) mede to overdonderen '' ( p . 346 ) . Op de tram - waarrnee hij
, , naar bet `nowhere' onderweg '' is ( p . 357 ) - bespeurt hij , , geen
zweem van contact meet met iets was op een eigen persoonlijkbeid
( kan ) duiden '' , en is hij in zijn eigen ogen nog , , vreemder dan de overige passagiers '' ; hij ondergaat een , , bestaansvorm, die hem ondoor187

grondelijker ( is ) dan die van den eersten den besten op straat " ; zijn
„ ik " is zodanig uit zijn stole gekropen dat bet „ alleen nog maar de
negatieve momenten van een niet-ik vertoon(t) " (p . 347 ) . Mensen die
hij even later voor een bioscoop ziet staan, zijn zodanig van ieder materieel bestaan gespeend dat hij ze letterlijk verwart met de op de bioscoopplakkaten afgebeelde figuren, dus inderdaad met vlakke „ voorstellingen " zoals die in een Broom, een vertelling of een film een fictief
bestaan leiden : „ De meest markante typen der plakkaten werden
herhaaldelijk afgewisseld door bun dubbelgangers op straat en zoo leek
bet sours twijfelachtig, welke van beiden de eigenlijke waren " ( p . 348) .
Een vluchtige indruk onder vele andere, waarvan de diepere grond
steeds dezelfde is : de mensen zijn acteurs die bun illusoir bestaan aan
een „ diepere realiteit " to danken hebben, welke zij tot stichting van de
w . aanschouwelijk maken met een „ schijnvertoning ", „ een bout poppenspel " ( p . 348 ) . En Bat gelds ook, kort daarop, voor de Jodenbuurt
waar bet allerlaatste tafereel speelt, en die als een „ toneelmatig " decor
( p . 350 ) our hem been rijst our uiteindelijk tot een „ doorzichtige
schrij n " to vervluchtigen ( p . 3 51) . Evenals die van Bastardier, die hij
daar ontmoet, is zijn lijfelijke aanwezigheid „ nog slechts een waan "
( p . 3 51) . Wat bet hele verhaal door een vermoeden is geweest, words
nu „ onomstotelijke zekerheid " : hij beleeft een „ hem vreemd bestaan '' ( p . 3 51 ) . Samen met ruimte en mensen is hij, evenals de hoofdpersoon uit Bezwaarlijk verblijf of Mertens wanneer hij in bet
, , Andere " overgaat, tot pure geestelij kheid , , verzweefd " .
***

De boofdpersoon uit Laatste dagen beleeft de werkelijkheid dus als
was die een psychomachie, een schijnzintuiglijke uitwas van zijn subjectieve gedachtenwereld . Maar de vraag is : blijft deze psychomachische
waarde van de realiteit, zoals in bet grootste deel van IVillem Mertens
bet geval is, beperkt tot een subjectieve vertekening door bet personage
of, via bet laatste, door de bier sterk , , personele " verteller ? Is de
w . 's wijze van beleven uitsluitend subjectief en inventief, of is die daarentegen niet van alle grond verstoken ? Doet de bier uitgebeelde werkelijkheid, nu objectief bekeken, zicb niet tot op zekere hoogte voor als
een echte psychomachie van de W . 's zielsconflict ? Dat ziet er wel naar
uit
Halverwege tussen subjectivistische omtovering van bet objectieve en
echt betoverde objectiviteit bevinden wij ons al met de talrijke omstan188

digheden waardoor de W . met het idee van „ leiding " words geconfronteerd, d .i . met bet denkbeeld dat zijn denk- en gedragswijze door
externe machten words gebiologeerd . Terecht of ten onrechte raakt hij er
herhaaldelijk van doordrongen dat de werkelijkbeid op hem is begonnen
to ,, letten " ( p . 305 ), hem ,, heimelijk leidt " ( p . 284, 341, 349 ), hem
, , tekens " ( p . 305 ), , , vingerwij zingen " ( p . 284 ) of , , stille aanduidingen " ( p . 350 ) doer volgen . Verder voelt hij hoe de dingen als , , vanzelf " gaan ( p . 3 5 0 ) en zich zowel binnen als buiten hemzelf , , werktuiglijk " ontwikkelen ( p . 350, 35 1) . Gezien zijn frekwente symbiosestemmingen en zijn bestendige staat van ,, stille ", ,, hoopvolle afwachting " van „ iets anders " ( p. 305 ), zouden wij deze indruk van „ leiding " bij hem als een waanvoorstelling, en de vele coincidenties die
daartoe aanleiding geven, als louter toeval kunnen bestempelen . Een
reaktie van bet gezond verstand die vanzelf lijkt to spreken zolang wij,
evenals b ijv . de Hoekstra's aan wie de W . daarover vertelt ( p . 328-330),
een standpunt innemen binnen de romanwerkelijkheid . Maar was wij in
zo' n geval doen, is - een zuiver realistische leeshouding aanklevend
onze empirische logica daarop projecteren . De verhaalrealiteit echter,
waarin de W . rondloopt, is nu eenmaal anders . Ook aan de lezer dringt
deze zich op als een verbijsterende samenloop van omstandigheden .
Zodat hij geneigd is de W . gelijk to geven wanneer deze meent, dat de
werkelijkheid zich door „ redelooze over-productie " even „ verdacht "
maakt als zijn verstand, en dat er „ tussen bet denken en de dingen
( . . . ) geen onoverkomelijke afgrond meer " gaapt ( p . 290) .
Zo moeten wij de W . 's verwondering onderschrijven wanneer wij zijn
ontmoetingen met Bastardier onderzoeken . Na bet bezoeken van een
tentoonstelling, die hem overigens niet veel zaaks heeft geleken, komt
de W . toch nog even op zijn stappen terug om twee grote etsen to bekijken, waarvan de ene hem plots in de ban van een , , gansch andere werkelijkheid ' doer geraken ( p . 282 ) . Deze etsen zijn door een zekere Bastardier ondertekend, precies de naam van een anders onbekende dokter
die hem onlangs om een adres heeft geschreven ( p . 283 ) . De dokter zal
hij later op al even onverwachte manier ontmoeten ( p. 327 ), na diens
naam nog eens toevallig in de kraut to hebben gelezen ( p . 299 ) . Samen
met zijn neef - de etser ! - zal hij opnieuw optreden in de verlaten
J odenbuurt waar de W ., na op goed geluk of de eerste de beste tram to
zijn ingestapt en er een kaartje tot , , bet eindpunt " to hebben gekocht,
volkomen buiten zijn eigen toedoen terechtkomt ( p . 346-347 ; p . 350351) . Op de diepere betekenis van beide Bastardiers en bun functie als
„ psychomachische " personages gaan wij straks nog uitvoerig in, maar
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het zal flu al duidelijk zijn dat zij en de occulte leiding die zij verschaf
fen, iets met de W . 's innerlijk leven to maken hebben . In het verhaal
komt dit laatste inderdaad niet alleen door (zelf)ofltledeflde beschouwingen tot uiting : het words ook indirect uitgedrukt door vreemde figuren en toestanden die, wel verre van uit de W . 's subjectiviteit to ontstaan, zich als zelfstandig bestaande elementen voordoen, en voor punten van overeenkomst tussen de W . 's psyche en de objectieve wereld zorgen . Behalve voor Bastardier gelds dat ook voor het plots optreden van
de Hoekstra's kort nadat de W . intens aan hen heeft zitten denken (p .
322 ), en voor de parapsychologische interferenties tussen elementen uit
bepaalde dromen die hij maakt en objectieve gegevens uit de empirische
wereld ( p . 315-317, 328-330 ). Telkens zijn dat prachtige gevallen van
„ hasard objectif ' : dat objectieve toeval waarvan Breton zo vaak sprak
en dat hij voor een van de grondgedachten van het surrealisme hield
door toedoen van een hogere - door ratio en zintuiglijkheid verhulde
geestelijke werkelijkheid worden subject en object, psyche en buitenwereld acteurs in een gezamenlijk gebeuren, waardoor bepaalde gedachten enerzijds, en objectieve feiten anderzijds, elkaar „ toevallig " komen
to vinden . Vandaar De W . 's gevoelens van herkenning en heimelijke
verstandhouding wanneer hij soortgelijke coincidenties meemaakt . Zo,
bijvoorbeeld, als hij Bastardiers naam onder de etsen leest : „ Aha, dus
toch Bastardier ( . . . ) Dus toch . . .Ja, hij had het grote steile schrift aan de
wand tegenover hem als een van zelf sprekende, voor hem bestemde,
verduidelijking der slordige handtekening onder het briefje opgevat "
( p . 285 ) - was hem „ triomfantelijk " doer opblikken en „ raadselachtig " dan we! „ fijntjes " doer lachen ( p . 284, 285 ) . Zo ook als hij Bastardiers naam in de kraut tegenkomt ( „ Wel zeker . Waarom ook
niet ? ", p . 299 ) of de man zelf ontmoet ( ,, de W. gaf zich zelfs geen
moeite een glimlachje to bedwingen
p . 326 ). Of tenslotte ook nog
wanneer de komst van de Hoekstra's als uit zijn eigen denken aan hen
schijnt voort to spruiten : „ Natuurlijk, de Hoekstra's zelf ; waarom ook
niet ? " ( p . 322 ). Hoe wij ook over de W . 's gepredisponeerdheid voor
dat snort gevoelens mogen denken, buiten kijf staat dat hij zich niet
misrekent als hij besluit, , , dat het verloop van die feitelijkheden niet
enkel een rein-uiterlijk gebeuren betekent ' ( p . 329 ). Enerzijds krijgen
die feiten een plaats in de buitenwereld, maar anderzijds ligt de diepere
reden voor hun zich voordoen niet in een uiterlijke maar in een innerlijke orde - of in beide tegelijk . De stoffelijke werkelijkheid laat het
zich welgevallen, zich naar de behoeften van het ik to schikken . Wat
meer is : zij lijkt haast alleen to bestaan om het verborgen leven van dat

190

ik to ensceneren, om het tot schouwspel to maken . Op die manier
brengt ze het individu tot bewustwording van zijn onbewuste, en het
zou wel eens zo kunnen zijn dat ze zijn conflicten a .h .w. per procuratie
uitvecht en beslecht .
Deze spiegelende activiteit van de buitenwereld moge nu ook blijken
uit aard en bijzondere opeenvolging van de feiten waarmee de W . 's
quete een aanvang neemt . Words de W . , , geleid '' , dan words hij dat
voornamelijk doorheen voorwerpen, plaatsen en taferelen die zijn innerlijk conflict - zelfs de onbewuste aspecten ervan -- plastisch tot uiting
brengen, nagenoeg zoals droombeelden dat in de slaap zouden doen .
Deze „raise en spectacle'' - een term die wij aan het jargon van de
Franse Nouveaux Romanciers ontlenen - begins al op de eerste bladzijde van de novelle, nl . wanneer de W . zo sterk door Bastardiers etsen
words getroffen . Beide etsen stellen , , phantastische gebouwen '' voor
het ene is een „ grillige, compacte steenmassa, zonder deuren of vensters, to midden van een woest zomerlandschap '' ; het andere daarentegen is slechts uit ontelbare „dunne ijzerstangen'' opgetrokken, en rijst
tegen de „ troostelooze'' achtergrond van een „ grauwe, grauwe regenhemel'' ( p . 282 ) . Het is dit tweede gebouw dat de W . de gedachte aan
een „ andere werkelijkheid'' ontlokt . Wij kunnen het dan ook interpreteren als een beeld van de ascese en inkeer die de W . zich het hele
verhaal door laat welgevallen, hij die voortaan zijn vooralsnog solide bestaansvorm - en daarmee de hele zintuiglijke wereld - de rug wenst
toe to keren . Deze tegenpool words blijkbaar uitgebeeld door de andere
ets, waardoor juist het idee van een , , goed gevuld '' en sterk bestaan
vorm krijgt, met daarbij misschien een nuance van „ zinnelijkheid''
het gebouw is er compact, rood als bloed en vlees, er spreekt zomerse
zwoelheid uit . Nu zijn dat` precies twee polen die, in het vervolg, inderdaad het voorwerp blijken uit to maken van een voortdurende slingerbeweging, towel binnen als buiten de W . 's psyche. Nauwelijks zit de W .
in de tuin van het warenhuis waar hij de tentoonstelling heeft bezocht,
of hij words uit zijn bedwelming van daareven gewekt door de uitdagende blikken van een mannequin, met wie hij een galante afspraak
maakt ( p . 286 ) : een uiting van zinnelijkheid die nog onderstreept
words door de aanwezigheid van een naakte marmeren najade en door
de schunnige opmerkingen die „ luidruchtige provincialen '' daarover
maken . Even later lezen wij echter dat hij zich niet aan de veelbelovende
afspraak heeft gehouden en dat de zinnelijke bui de kop is ingedrukt
door een nieuwe toenadering tot de geestelijkheid ( p . 286-287 ) . Na een
flinke maaltijd krijgen de „ zinnen'' dan weer de bovenhand ( p . 288) .
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Maar niet voor lang, want bet spel van these en antithese words opnieuw
aan de gang gebracht als de W. boors spreken over een hongerkunstenaar, die ergens in een geplombeerde kast is opgesloten, en al 23 dagen
vasten achter de rug heeft . De ontnuchterde de W . volgt de vingerwijzing op en gaat ernaartoe, zich inmiddels afvragend of bet weer Bastardier is die zijn stappen leidt ( p . 290 ). En zoals daarnet met de etsen
krijgen wij weer - nu niet meet in plastische maar in dramatische vorm
bet paarsgewijs voorkomen van beelden van ascese en zinnelijkheid .
Aan de ene kant, de „ lijdensbeklemming'' van de zielige „ hongerkoning'' met zijn „wasbleek gelaat'' ( p . 291-292 ) - op samenhang met
Bastardier wijst bet feit dat de W . towel de ene als de andere als joden
identificeert ( p . 291, 340 ) . Aan de andere kant, de - door Van Oudsboorn tot een groots fresco uitgewerkte - aanblik van de onzindelijke
volkseetgelegenheid daarnaast, met o . m . haar , , oor-verdoovend geschreeuw'', haar „lauwe stank van vette zware spijzen'' die de W . de
adem afsnijden en onpasselijk doen worden, de „ rook van slechte
tabak '' en de , , uitwaseming van ongewassen menschen '' , en vooral de
, , gulzigsmakkende eters '' ( p . 290-293 ) : een atmosfeer van , , kracht en
bloed'' die de W . bet nachtfeest der soldeniers in Flauberts S&ammbo
voor de geest doer zweven ( p . 293 ). In schrille tegenstelling tot de ontbering die de hongerkoning lijdt, words dit ,, voederen der menigte "
( . . . ) „ in zijn onbewuste wreedheid tot hoogste levensdeining . Tot eeuwigbeidsmoment, waarin Christus, Iaokanan opnieuw waxen opgestaan
terwijl bet gemene yolk om hen rumoerde en de man van beschaving
vanuit zijn geesteloosheid slecbts lijdelijk kon toezien'' ( p . 293 ). Beter
dan waar ook worden bier overvloed en ascese, zinnelijkheid en versterving tegenover elkaar gesteld . Dat zijn dus twee vijandelijke krachten
die tegelijkertijd bij bet individu de W . en buiten hem om, nl . in de
vorm van een tafereel, een strijd op leven en dood tegen elkaar voeren .
Een geweldige confrontatie die even later nog naklinkt door de tegenstelling tussen de gedachte aan de oorlogsslachting ( p. 300 ; vgl . weer de
correlatie tussen regenstorm en oorlog op p . 301-303 ) en bet verscbijnen, aan de W.'s tafel, van een „ uit zijn krachten gegroeid jongmensch- zowat een evenbeeld van de bongerkunstenaar ( p . 300).
Uit dit alles treedt al naar voren dat de verhaalwerkelijkheid een tweevoudige status genies . Situaties, decoys en personages vormen, aan de
ene kant, een op zichzelf bestaande wereld, waar de hoofdfiguur de W .
psycbologisch op reageert nu eens door van bepaalde componenten ervan
afstand to nemen, dan weer door er in een toestand van geestelijke eenbeid mee to gaan leven . Maar aan de andere kant ontpopt die werkelijk192

heid zich ook als een verzamelbak van taferelen en figuren die, behalve
dat zij als toetsstenen voor de W . 's psyche een rol spelen, ook de
hoofdkrachten, die daarin aan het werk zijn, in symbolische vorm tot
hun recht laten komen . Door een of ander tafereel words de W . 's zielestrijd gedramatiseerd, door deze of gene bijfiguur words die gemcarneerd, en het geheel evoceert een groot schaakbord waarop de pious nu
eens zus dan weer zo geschikt zouden zijn om door hun onderlinge
betrekkingen het binnenste van de hoofdpersoon to openbaren .
De hoofdpion op dat schaakbord is ongetwijfeld Bastardier . Ook hij is
een concrete verschijning buiten de W . om, met wie de laatste bepaalde
betrekkingen aanknoopt : hij ontmoet hem bij vrienden ( p . 327 ), words
door hem - hij is zenuwarts - medisch behandeld ( p . p . 337-343)
enz . Maar in de grond hoort hij , evenals bijv . d e hongerkunstenaar, in
een soon van metaforische droomwereld thuis ; hij is een spookfiguur die
een hersenschim in de W . 's psyche belichaamt .
Tot een dergelijke benadering van de Bastardier-figuur worden wij al
aangezet door het raadselachtige karakter van zijn optreden . Onschuldig
is wel het eerste briefje dat hij stuurt, als om zich aan to dienen, maar
anders manifesteert hij zich - zoals wij boven al zeiden - als een echte
magier : hij valt in buitengewone omstandigheden uit de lucht, bestrooit
de W . 's weg met duizelingwekkende tekens en springs ertussen als een
duveltje uit een dons, als stoorde hij zich niet aan de wetten der empirie . Hierbij moet het ook wel opvallen dat hij zich als gids en wegwijzer
opwerpt in een crisisperiode uit de W . 's leven, waardoor zijn waarde als
dens ex machina al voor de hand komt to liggen . Ook is het, binnen
deze crisisperiode, duidelijk dat zijn optreden met momenten samenvalt
dat de W . bijzonder overstuur is en het gewone - rationele en zintuiglijke - contact met de werkelijkheid prijsgeeft om in een „ andere ",
letterlijk denk-beeldige versie daarvan op to gaan . Net nadat hij bij het
zien van de etsen onder invloed van een ,, gansch andere werkelijkheid
( p . 282 ) is geraakt, leest hij daaronder Bastardiers naam . Bij de eerste
echte ontmoeting heeft hij de werkelijkheid van het huisbal zojuist als
een immateriele voorstellingswereld aangevoeld ( p . 326-327 ) . En in de
slotscene in de Jodenbuurt gaat Bastardiers laatste optreden gepaard met
een hoogtepunt in de W . 's depersonalisatie en spiritualisme ( p . 350351) . In dit laatste geval words de lijfelijke aanwezigheid van de dokter
als een , , waan '' onderkend ( p . 3 51) ; bij de eerste kennismaking kwam
er ook al „ een sfeer van geheimzinnigheid om ( zijn ) verschijning'' ( p,
327 ) ; en na de W . 's bezoek aan de Charite, waan Bastardier hem als arts
heeft onderzocht, twijfelt hij eraan of het wel zijn eigen voetstappen zijn
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die hij hoots opklinken, zo sterk is bij hem het gevoel „ in iets heel
anders betrokken to worden '' ( p . 341) . Al herinnert Bastardier, o . m.
door de laatst vermelde scene, aan Goljadkins dokter in Dostojewski's
De dubbelganger, alleen al door zijn algemene wijze van optreden
noopt hij eerder tot vergelijking met Dorbeck in Hermans' De donkere
kamer van Damocles (1958 ), met Stiller in Lampo's De komst van Joachim Stiller (1960 ) of met Caroli in Vestdijks Een moderne Antonius
(1960 ).
Daardoor words tegelijkertijd zijn betekenis als psychomachische
figuur aangestipt . Evenals de drie pas genoemde romanhelden bezit Bastardier behalve een mimetische ook een metaforische waarde . De vraag
die bij de lezer opkomt, is dan ook, was hij in de W . 's psyche precies
belichaamt . Terwijl de Hoekstra's eerder to maken hebben met zijn burgerlijk geweten, heeft Bastardier betrekking op de W . 's „ eigenlijke
wezen'', zijn verdrongen wezenlijke ik dat in zijn vroeger bestaan nooit
tot uiting was gekomen . Bastardiers rol is precies dat hij thans dat onbewuste naar buiten doer treden : niet zozeer als psychiater die met een
patient praat, maar als een vleesgeworden hersenschim .
Als zodanig belichaamt Bastardier, evenals Hermans' Dorbeck, het ikideaal, het superieure vaderimago dat de W . in zijn jeugd des to meet
over het paard tilde daar hij, zoals gezegd, zijn echte vader nauwelijks
kon benaderen . Vandaar o .m. Bastardiers hoedanigheid als plaatsvervangend model, gids, leidinggevende instantie - niet voor niets heeft Van
Oudshoorn een psychiater van hem gemaakt . Aldus speelt de dokter de
rol van wijze inwijder die de poort ontsluit naar de bodem, de kern van
de W . 's gevoelswereld : onder impuls van Bastardier maakt de W . een
refs door zijn eigen onbewuste, dat hier door een aantal scenes uit de
verhaalwereld zelf tot tastbare, toegankelijke symboliek kristalliseert .
Om de W . heen schept hij, door de ontmoetingen die hij hem bezorgt
en de leerzame tonelen waar hij zijn gangen heen richt, een sfeer van
authenticiteit waarin deze met zijn oorspronkelijke ik in het refine kan
komen . Hiervoor dient echter eerst het vernis van de ervaring to worden
weggeschraapt : zijn burgerlijke ik schudt hij van zich af, en zelfs zijn
zinnelijke ik, omdat - al beseft hij dat niet goed - „ in het leven,
waaraan hij zich onbewust ( is ) begonnen to wijden, alleen maar geestelijke paden leiden en met daden niets meet to bereiken ( valt )'' (p .
337 ) . Geen wonder dat Bastardier niet zinnelijke maar eerder sterk vergeestelijkte modellen op hem afstuurt, zoals de hongerkoning of zijn
neef de etser, de kunstenaar die de suggestie van ascese en geestelijkheid
tot onderwerp van zijn kunst heeft gemaakt . Datgene was bij de W . 's
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oorspronkelijke ik past, en was Bastardier hem ook moet schenken, is precies zo'n van alle materialisme vrijgevochten levensvorm : een sublimatiewereld zoals die waar reeds Willem Mertens in was verdwenen, of die
waartoe Verkorens , , louteringen '' leidden ( Louteringen ), of ook nog die
waartoe Daniel ( De fantast ) in zijn waanzin zijn toevlucht zou nemen .
Zinnelijkheid immers is een element dat sinds zijn kwasi-moederloze kinderjaren tot voorwerp van vreds en inhibitie is geworden - vandaar, zoals
boven al aangestipt, zijn onvervulde grote liefde en de mislukking van
zijn huwelijk . Wat wellicht nog het meest met zijn diepste ik zou overeenstemmen, dat ware, buiten zinnelijkheid en vrouwewereld om : een
of andere vorm van compagnonschap, het in geestelijke harmonie
omgaan met een snort van mannelijke dubbelganger waardoor hij wel
niet, zoals Mertens door , , de ander '' , verpletterd zou worden maar die
hij zou domineren, zoals hij in zijn prilste kinderjaren zijn jongere broer
deed toen hij met hem in afzondering leefde : „ zoo vulden de beide jongens elkander in die eerste jaren als het ware aan en misten ten slotte
geen ander gezelschap meet, dat hoogstens nog gestoord kon hebben "
( p . 308 ) . De vraag blijft open of hier van gesublimeerde homofilie gesproken mag worden . Maar hoe dan ook : er bestaat een duidelijke
samenhang tussen die jeugdomstandigheden en de W. 's tegenwoordige
afkeer van ieder gezelschap, een retraite waardoor hij immers aansluiting
probeert to vinden bij zijn kinderjaren, toen zijn „wezenlijke ik'' nog
werkzaam was . Op herschepping van dat oorspronkelijke levenspatroon
schijnt de inwijding door de geestelijke vader Bastardier alleszins aan to
sturen . Niet alleen zorgt deze voor confrontaties met zielige, haast hulpbehoevende mannenfiguren ( de hongerman, een „ uit zijn krachten
gegroeid jongmensch '' ), maar als psychiater dringt hij zelf aan op een
zinvolle ontmoeting tussen de W . en zijn neef de etser : hij geeft hem
diens adres en schrijft een introductie ( p . 311), herinnert hem later nog
eens aan de noodzakelijkheid van zo'n bezoek ( p . 341) en is zelf aanwezig als de W .'s dwaaltocht precies daarop uitloopt ( p . 351) . Hier aanvaardt de W ., nadat hij a .h .w . zijn geestelijk testament heeft gemaakt en
zijn vroegere ik heeft afgezworen, het compagnonschap met Bastardier
Junior - deze slotscene heeft veel weg van een initiatieplechtigheid ( p .
350-351) . Dat zulks in de Jodenbuurt plaatsvindt, bevestigt bovendien
de W .'s vermoeden dat de Bastardiers, evenals de , , hongerkoning '' die
44 dagen wou vasten, Joden zijn, en verwijst indirect naar de scene waarin het lijden van de hongerkunstenaar vergeleken words met dat van
Christus en Iaokanan (Jochanan, Johannes ) - Christus' lievelingsdiscipel, degene die hem door dik en dun trouw bleef .
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Door soortgelijke details gaat mogelijk een net van analogieen met of
zinspelingen op de bijbel open - al blijven deze dan vaag, onnauwkeurig, moeilijk thuis to brengen ; wij begeven ons hier op het glibberige
terrein van de gissingen . Niet onmogelijk is, in elk geval, dat Van Oudshoorn, ook op dit stuk, vooruitloopt op een metaforiseringsmethode die
bij latere schrijvers van psychomachieen als Bordewijk, Hermans, Vestdijk, Lampo e .a . ruimer ingang zou vinden : een methode nl . die o .m .
hierin bestaat dat bepaalde culturele beelden ( bijv . uit de bijbel, de
mythologic of ook nog andere literatuur ) hun stempel op de romantoestanden gaan drukken of daar zelfs als oorspronkelijk patroon voor gaan
fungeren . Citatenkunst dus, een modernistisch stokpaardje dat op vele
manieren bereden kan worden : op grote of kleine schaal ; permanent of
sporadisch ; als een nauwkeurig systeem van transpositie of, slordigweg,
als een snort wispelturig spookbeeld waar de schrijver zeer los en vrij mee
omgaat en dat hij nu en dan op zijn verhaalstof laat inwerken, om daar
het betekenisgehalte van to verhogen . Voor Van Oudshoorn zou veelal
dit laatste gelden . Tweetallen als de W . en zijn broer, of de W . en de
etser, zouden naar de binding tussen Christus en Johannes verwijzen . De
titel van de novelle zou een zinspeling zijn op de „ Laatste Dag'' waarop de stoffelijke wereld words verlaten en in een nieuwe, geestelijke realiteit words opgegaan . Dit zou dan op het einde speciaal geallegoriseerd
worden door de W . 's binnenlopen in de Jodenbuurt - om zo to zeggen
zijn Jeruzalem - waar Bastardier hem naartoe geloodst heeft . Of de
naam , , Bastardier '' ( Bastaard-diet ) een duistere allusie is op het veulen
( een ezelin ) waarop Christus zijn intrede in Jeruzalem hield, lijkt wel
vergezocht maar is al niet zo ondenkbaar meet als wij ons een van de
w .'s dromen voor de geest halen ( p. 315 ), waarin sprake was van zo' n
veulen dat door twee boerejongens naar hem toe words gebracht - zoals
Christus' veulen door twee discipelen words gehaald . Na Judas' verraad
zou Christus om drie uur worden gekruisigd, zoals de W . ook drie uur
leest op de torenklok uit zijn Broom ( de enige tijdaanduiding in het
verhaal, die ook herhaald words terwijl de W . zijn eerste gesprek met
Bastardier voert, p . 328) .
***
Zo hebben wij kunnen nagaan hoe bij Van Oudshoorn de psychomachische vorm op volstrekt organische wijze ontstaat, towel uit bepaalde
thematische preoccupaties als uit een aantal kenmerken van de compositie . In 1/illem Mertens' levensspiegel werkt Van Oudshoorn nog groten196

deels binnen de perken van de psychologische introspectieroman . Maar
reeds bet psychologische gehalte van bet werk zweemt a .h .w . naar
psychomachie, in die zin dat de hoofdidee daarin o .a . verband houdt
met vergeestelijking van de zintuiglijk waarneembare werkelijkbeid : in
de ogen van de hoofdpersoon ontaardt deze in schijnzintuiglijkheid, ze
words hoogstens nog ervaren als beeld van zichzelf, als half abstracts
voorstelling . Deze visie van bet personage drukt zodanig haar stempel
op de activiteit van de hij-verteller, dat ze niet alleen gezichtspunt,
structuur en stijl tot werktuigen van haar eigen streven maakt, maar in
laatste instantie ook de status van de verhaalrealiteit tot een onomkeerbare metamorfose dwingt . Verinnerlijking van de buitenwereld wijkt dus
uiteindelijk voor nieuwe veruiterlijking van bet aldus subjectief verwerkte . Waarbij ditmaal echter bet waarnemingsprincipe algebeel prijsgegeven en vervangen words door dat van bet metaforisch uitbeelden
van bet zielsconflict . Realisme en impressionisme, de beide mimetische
boudingen markeren de pas voor de surrealistiscbe of expressionistische
psychoplasticiteit . Een nieuwe dimensie die zich in Laatste dagen van
begin of aan blijkt to doen gelden . Hier gaan een aantal personages, feiten en voorwerpen een tweeslachtig bestaan leiden : ze worden door de
auteur onmiddellijk geconcipieerd en als in de fictie ecbt optredende
elementen, en als „objective correlatives'' van bet innerlijk gebeuren
bij de held . Het psychologische apparaat van intro- en retrospectie
neemt dan ook in omvang af, daar de psychische gegevens direct verstoffelijkt worden : in menselijke, dramatiscbe of plastiscbe vorm bevolken
ze de wereld om de held been . De verhaalwerkelijkheid is sevens als
mimetiscb en metaforisch op to vatten, subject en object leiden voortaan
een ongedifferentieerd, onderling aanvullend bestaan .
MICHEL DUPUIS
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HET NOODLOT ALS REGISSEUR : OVER DE
INTERPRETATIE VAN COUPERUS' NOODLOT

0. Inleiding
„ Hij [ = Couperus ] begon betrekkelijk kort na de voltooiing van zijn
eersten roman met Noodlot . Het is mogelijk, dat hij voor een deel van
de locale stemming in dit boek, stof vond in den aanblik der natuur in
Noorwegen, waar hij met zijn schoonbroer, Mr . V[lielander] H[ein] en
diens vriend, Mr . B . in 1889 had gereisd. "
Aldus Van Booven (1933 : 110 ) . Voor het ontstaan van Noodlot is
behalve deze refs naar Noorwegen nog een opvallende gebeurtenis in 1889
belangrijk geweest : de uitgave, in het Duits, van Ibsens drama Gengangere (1881), onder de titel Gespenster 1. J . N. van Hall (1889 : 462-469)
bespreekt deze uitgave in De Gids en kondigt aan, dat het toneelgezelschap Salon des Varietes in bet seizoen 1889/ 1890 dit drama zal opvoeren .
Deze opvoering bespreekt hij in bet Dramatisch Overzicht in De Gids van
1890 ( Van Hall 1890 :166-173 ) . Ik weet niet of Couperus deze opvoering
gezien heeft . Ik betwijfel het een beetje, omdat in Noodlot steeds naar
Ibsens drama verwezen words met de Duitse titel Gespenster en niet met
Spoken, onder welke titel Salon des Varietes bet opgevoerd beefs .
De meest diepgaande bespreking van de structuur van Noodlot vindt
men in de dissertatie van Ton Anbeek, De schrijver tussen de coulissen
( Anbeek 1978 : 97-127 ) . Uitgaande van de wijze waarop Noodlot verteld words, komt Anbeek tot de conclusie dat bet kernidee van bet boek
is : alleen het Noodlot is verantwoordelijk voor bet handelen van de
mens ( Anbeek o . c . , 108 ) . Vervolgens bespreekt de auteur een aantal
reeksen van steeds weer terugkerende elementen : het fjord-motief, het
kat-motief, bet ketting-motief, bet toneel-motief en bet spook-motief .
* In dit artikel verwijs ik steeds naar Noodlot zoals verschenen in deel II van Louis Couperus,
Verzamelde l7erken . Amsterdam 1975, omdat dit de gemakkelijkst bereikbare tekst is . Deze tekst
is echter beslist niet to beschouwen als de door Couperus gewenste definitieve tekst .
Voor op- en aanmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel dank ik H . Bekkering, K . Fens en
M .C . van den Toorn .
1 Henrik Ibsen, Gespenster. Familiendrama in drei Aufzugen . Leipzig . 1889 .
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Naar mijn mening doet Anbeeks analyse slechts ten dele recht aan
Couperus' tweede werk van kunst . „ Weinig lezers zullen dit boek even
hoog stellen als Eline Vere '' , schrijft Anbeek ( o . c . , 99 ), en vervolgt
even verder : „ Jarenlang is Noodlot verkrijgbaar geweest als Amstelpocket met op het omslag de gezichten van een jonge vrouw en een jonge
man tegen de achtergrond van een maanverlichte zee ; de vrouw heft
haar lippen op naar de man, boven de zee is de schim van een tweede
man to zien . Veel lezers zullen misschien zeggen dat niet alleen dit omslag kitscherig is'' . Tja, misschien . Aangetoond is dat zeker niet en of
iets kitsch of kunst is, is zelfs niet aantoonbaar . Aantoonbaar is wel, dat
Noodlot veel meet bevat dan bij eerste of tweede lezing lijkt .
Alvorens een alternatieve analyse voor die van Anbeek to presenteren,
wil ik erop wijzen, dat in zijn analyse een reeks van eigenlijk heel voor
de hand liggende vragen onbeantwoord blijft . De mijns inziens meest
wezenlijke is : waarom plegen Frank en Eve zelfmoord ? Zeker, zij
komen aan het einde van de roman tot het inzicht dat Betties fatalistische filosofie „ waar'' is, dat het Fatum inderdaad al het menselijk handelen beheerst . Maar, hoe schokkend dat ook moge zijn, dat rechtvaardigt hun zelfmoord nog niet .
Een andere vraag is : waarom gebruikt Couperus nu juist zulke motieven als Anbeek opsomt ? Wat is hun functie ? En waarom vindt men in
de tekst steeds verwijzingen naar Gespenster ? Anbeek wijst wel op
enkele overeenkomsten tussen Gespenster en Noodlot, maar zegt niets
over de slotscene van Gespenster, die herhaaldelijk in Noodlot genoemd
words . Juist die slotscene is heel belangrijk voor de interpretatie van deze
roman ! En verder blijft in Anbeeks analyse onbeantwoord de vraag
waarom het zoveel regent in Noodlot en waarom toch sours de zon
schijnt .
Op al deze vragen zal ik in dit artikel een antwoord proberen to formuleren . Ik zal eerst een overzicht geven van de inhoud van Gespenster .
Vervolgens zal ik de belangrijkste motieven bespreken in hun hierarchische samenhang . Tenslotte zal ik mijn interpretatie van het verhaal
samenvatten in de paragraaf Conclusies ( paragraaf 7 ) en de Filosofische
uhtergronden belichten ( paragraaf 8) .
1 . Ibsens Gespenster
Voor een goed begrip waar het in Noodlot precies our gaat, is het
noodzakelijk de inhoud van Ibsens drama Gespenster to kennen 2 . Ik zal
er daarom hier eerst een korte samenvatting van geven .
2 Ik las dit drama in bet Nederlands, en wel in de vertaling van J . Giant van der Mijll-Piepers
H, Ibsen, Spoken . Een familiedrama in drie bedrijven . 2e dr . Meulenhoff, Amsterdam 1921 .
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Helene Alving is getrouwd geweest met de kamerheer Alving, een man
die op liederlijke wijze geleefd heeft en haar er zelfs toe gebracht heeft
de echtelijke mooning to ontvluchten en hulp to zoeken bij dominee
Manders . De buitenwereld heeft dank zij het werk van Helene Alving
nooit iets gemerkt van Alvings slechte gedrag . Mevrouw Alving heeft
haar leed in stilte gedragen en bovendien hun landgoed verbeterd en
uitgebreid . Daarvan oogst Alving de eer en roem, maar het is haar werk .
Om haar kind, Oswald, onkundig to houden van het wangedrag van zijn
vader heeft zij hem al op zevenjarige leeftijd uit het ouderlijk huffs
gezonden .
Na Alvings dood is zijn vrouw zijn naam in ere blijven houden . Als het
drama begins, zal Het Tehuis voor Kinderen, Kapitein Alvings Stichting, worden ingewijd . Het is gefinancierd van Alvings vermogen, waarvan zijn vrouw zelf geen penning moil gebruiken noch in Oswalds handen
moil zien . Oswald mag niets van zijn vader erven, maar moet alles van
haar erven .
Weldra blijkt dat het kind toch de geestelijke en lichamelijke erfgenaam
van zijn vader blijft . Oswald is uit het buitenland, waar hij als jong
kunstschilder reeds naam begon to maken, teruggekeerd om bij de inwijding van het Tehuis tegenwoordig to zijn . Het valt dominee Manders op
hoe Oswald op zijn vader lijkt . Zij horen aan het eind van het eerste
bedrijf hoe Oswald Regine Engstrand, de dienstbode lastig valt ( in werkelijkheid is zij, zo blijkt later, de natuurlijke dochter van kamerheer
Alving, die haar bij een vroegere dienstbode verwekte ; zij is dus een
halfzus van Oswald )
( Men hoort in de eetkamer leven van een stoel die omvalt ; tegelijkertijd hoort men :)
Regine's stem (duidelik maar fluisterend), Maar Oswald ! Ben je gek ?
Laat me los !
Mevr. Alving (schrikt hevig) . Ah. . . !
(Zij .rtaart alr verbijcterd naar de halfopen deur. Men hoort O.cwala'
hoe.rten en neurien daarbinnen . Een flesch wordt opengetrokken) .
Dom . Manderr (verontwaardzgd) . Maar wat is dat toch ? Wat gebeurt
daar toch ! mevrouw ?
. Alving (heesch)
Mevr
. Spoken . Het paar uit de serre [ = kamerheer
Alving en de moeder van Regine, MK ] waart daar weer om .
Dom . Manders . Wat zegt u ! Regine . . . ? Is zij. . . ?
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Mevr. Alving . Ja . Kom . Geen woord . . . !
( Zij grijpt de arm van dominee Manders en gaat wankelend de eetkamer binnen ) .
In bet tweede bedrijf verklaart Mevr . Alving de term „ spook '' als volgt
vader
Mevr. Alving. [ . . . ] Ik ben bang en schuw, omdat er in mij iets van dat
spookachtige zit, dat ik nooit geheel kan afschudden .
Dom. Manders . Hoe noemde u dat ?
Mevr. Alving . Spookachtig . Toen ik Regine en Oswald daarbinnen
hoorde, was bet of ik spoken voor mij zag . Maar ik geloof beast dat
wij allemaal spoken zijn, dominee . Het is niet alleen dat, wet wij
van vader en moeder geerfd hebben dat in ons spooks . Het zijn allerhande oude afgestorven opvattingen en allerlei oud dood geloof
en zulke dingen meer . Het is niet levend in ons ; maar bet zit er
toch en wij kunnen bet niet kwijt taken . Als ik alleen maar een courant opneem en er in lees, is bet net of ik spoken tusschen de regels
zie sluipen . Er moeten overal spoken leven in bet heele land . Zij
moeten er in masse zijn, als bet zand der zee, dunks mij . En den
zijn wij zoo godsjammerlijk lichtschuw allemaal . . .
Oswald klaagt over vermoeienis . Zijn moeder maakt zich zorgen : „Je
bent toch niet ziek, Oswald ! '' , en Oswald antwoordt
Oswald [ . . . ] . Neem bet maar kalm op . Ik ben ook niet eigenlijk ziek,
niet was men gewoonlijk ziek noemt ( slant de handen semen om
zijn hoofd ) . Moeder ik ben geestelijk gebroken . . . op, . . . ik kan
nooit meer werken ! ( hi valt met de handen voor zijn gezicht in
hear schoot en barst in snikken uit ).
Hij vertelt hear hoe hij in Parijs eerst pijnen in bet achterhoofd gevoeld
had, als was zijn schedel in een ijzeren band gesloten . Hij had zich aan
bet schilderen genet, maar hij kon bet niet meer : alles draaide om hem
been . De Franse dokter had hem gezegd : „ de zonden der vaderen worden bezocht aan de kinderen '' . Oswald had hem verzekerd dat zijn
vader een goed en rechtschapen mens was en had brieven van zijn moeder over zijn vader voorgelezen, waarop de arts had moeten toegeven dat
hij zich vergist had . Maar nu begreep Oswald, dat hijzelf oorzaak was
van zijn kwaal : „ Dat heerlijke, gelukkige jonge leven dat ik geleid had
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met mijn kameraden had ik moeten mijden . Dat had to veel van mijn
krachten gevergd . Eigen schuld dus ! "
Oswald wil zijn sombere gedachten verdrijven en samen met mevr .
Alving drinks hij champagne . Dan deelt hij zijn moeder mee de mooie,
gezonde Regine tot vrouw to willen : die zal hem zijn levensvreugd en
werkkracht teruggeven . Zijn moeder schrikt hevig, maar als het hem redden kan, dan zal zij zich niet verzetten . En als Regine een nieuwe fles
brengt, verzoekt mevr . Alving haar met hen mee to drinken . Dan dringt
een helle lichtschijn in de kamer : het Tehuis, dat de volgende dag feestelijk zou worden geopend, staat in brand . Het brands tot de grond toe
af.
In het derde bedrijf words steeds duidelijker was er met Oswald aan de
hand is : hij zal krankzinnig worden, door hersenverweking, een ziekte
die hij van zijn vader geerfd heeft . Om het gevoel van eigen schuld van
hem of to nemen wil zijn moeder de waarheid betreffende zijn vader
onthullen . Zij doer dat evenwel op een onverwacht positieve wijze : zijn
vader vloeide over van levenslust, maar vond er geen plaats voor, ook
niet aan de zijde van een echtgenote die ( zo bekent zij ) geen vrolijkheid
in zijn huffs moist to brengen . Hij ging de slechte weg op en had reeds
vroeg zijn gezondheid verwoest . Voorts maakt zij duidelijk dat Regine
het halfzusje van hem is .
Dit alles doer Oswalds toestand snel verergeren . Hij vreest en voelt dat
hij krankzinnig zal worden . Hij heeft veel morfine verzameld en smeekt
zijn moeder dat hem to geven als het zover is .
Mevr . Alving . (Na een oogenblik stilte, zegt met groote zelfbeheersching) . Hier heb je mijn hand er op .
Oswald. Wil je . . . ?
Mevrouw Alving . Als het noodig mocht worden . Maar het zal niet noodig zijn . Neen, neen, dat zal 't nooit worden !
Oswald. Ja, laat ons dat hopen . En laat ons zoo lang bij elkaar blijven
als we kunnen . Dank je, moeder .
( Hij gaat in den grooten stoel zitten dien mevr . bij de canape geschoven heeft. De dag komt aan ; de lamp blijft branden op de tafel. )
Mevr. Alving (komt voorzichtig bij hem) . Voel je je nu rustig ?
Oswald. Ja.
Mevr. Alving (over hem heengebogen) . Dat is een vreeselijke voorstelling van je geweest, Oswald . Niets dan verbeelding . Al die emoties
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heb je niet kunnen verdragen . Maar flu moet je uitrusten, thuis bij
je eigen moeder, jij mijn hartekind ! Alles waar je maar naar wijst,
zal je hebben, net als toen je een klein kindje was . . . Ziezoo . Nu is
de aanval voorbij . Zie je wel, hoe gemakkelijk bet over ging ? 0, dat
moist ik ook we! . . . En kijk eens, Oswald, moat een mooien dag wij krijgen ? Heerlijke zonneschijn ! Nu kan je je land pas goed zien . ( Zij
gaat naar de tafel en draait de lamp uit. Zonsopgang . De gletscher
en de bergtoppen op den achtergrond liggen in bet stralende morgenlicht ) .
Oswald (zit in de stoel met zijn rug naar den achtergrond zonder zich
to bewegen . Plotseling zegt hij) : Moeder, geef mij de zon .
Mevr . Alving (bi de tafel ziet hem verschrikt aan) . Wat zeg je?
Oswald (herhaalt dof en toonloos) . De zon . De zon .
Mevr . Alving (vlak bij hem) . Oswald, hoe is bet met je?
Oswald (schint in den stoel in elkaar to zakken ; alle spieren worden
slap ; zijn gezicht verliest alle uitdrukking ; de oogen staren wezenloos voor zich uit) .
Mevr . Alving (bevend van angst) . Wat is dat ! ( gilt ) Oswald ! Wat is
er ! ( valt op de knieen bij hem neer en schudt hem ) Oswald !
Oswald ! Kijk me aan ! Ken je mij niet ?
Oswald (toonloos als to voren) . De zon . De zon .
Mevr . Alving (springt wanhopig op, grijpt met beide handen in haar
haren en roept) : Dat kan ik niet dragen ! Nooit ! (plotseling) .
Waar heeft hij ze gelaten ? (voelt pijlsnel op zijn borst) . Hier !
(wijkt een paar stappen terug en gilt) . Neen, neen ! (zij staat een
paar passen van hem af, de handen in bet haar en staart hem in
sprakeloze ontzetting aan) .
Oswald (zit onbeweeglijk als to voren en zegt) : De zon . De zon .

3

3 Gengangere ( Gespenster) is door bet publiek bepaald niet met gejuich en met begrip ontvangen . R . C . Boer (1928 : 196 ) schrijft : „ Het boek werd deels doodgezwegen, deels met afschuw
besproken, en dat door bladen van alle richtingen . Menschen, die bet voor zijn verschijnen besteld
hadden, zonden bet aan de boekhandelaren terug . Van opvoering was geen sprake . Op 27 September 1883 werd bet in Stockholm gespeeld ; dat was de eerste opvoering op een groot theater ; in
Kristiania en Kopenhagen was bet nog zoo vet niet gekomen . Helsingborg was er iets vroeger bij, in
Augustus 1883 . Daarna ging bet in kleine theaters in Kopenhagen en Kristiania ; bier werd er tegen
gedemonstreerd . Op groote theaters in Kopenhagen en Kristiania is bet pas vele jaren later gespeeld . '' Zie voor een beschrijving van de eerste opvoering in Nederland en van de reacties van bet
publiek Van Hall 1890 .
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2. Karakters, thema en motieven
Afgezien van enkele bijfiguren, zoals de huishoudster Annie en William, de lakei van Sir Archibald, komen er in Noodlot slechts vier personae dramatis voor : Frank, Bertie, Eve en haar vader Sir Archibald Rhodes . Hun karakter ligt van het begin of aan vast en verandert niet ( „ een
individu was, als hij was'' (p. 120) ). Frank is goeiig, trouw aan zijn
gegeven woord, maar ook, als hem of anderen onrecht words aangedaan,
driftig . Bertie heeft een poezennatuur, d.w .z . hij is huiselijk, zeer
gevoelig voor luxe en behaaglijkheid, maar heeft ook alle onbetrouwbare
eigenschappen van een roofdier . Hij heeft aangeboren neigingen tot
slechtheid ( p . 37 ) . Eve is enerzijds praktisch en realistisch, maar anderzijds romantisch, de werkelijkheid ontvluchtend . Ook Sir Archibald
heeft een dualistisch karakter : hij gaat vaak in tegen Eve's stemmingen
en wensen, lijkt dan realistisch, maar ontvlucht de werkelijkheid evenzeer door zijn heraldische studies .
Behalve zijn l haar karakter krijgt ieder van de figuren ook een verleden
mee . Frank „ verveelde zich een beetje met zijn rijke jongmens-leven ; hij
was in een kring van jongelui, die veel uitgingen, veel pierewaaiden en
het verveelde hem, dat alles : diners en bals in de wereld en soupers en
orgies in de halve wereld . Altijd hetzelfde : een leven als een montagne
russe, der-op, der-af, der-op, der-af, zonder dat je een ogenblik
behoefde to denken ; een bestaan, dat voor je gemaakt wend in plaats dat
je het je zelve maakte . '' Bertie heeft net als Frank in Delft 4 gestudeerd,
maar is er gesjeesd . Hij heeft in Manchester gewerkt, waar hij in aanraking is gekomen met , , fashionable boeven '' , heeft er , , lichtschuwe
geldknoeierijen'' bij zijn fabriek bedreven, is naar Amerika gegaan, waar
hij is „ ondergegaan in het schuim van spartelende gelukszoekers . . . '' ( p .
37 ). Over zijn familie horen we weinig, behalve dat hij nog een oom in
Amsterdam heeft ( p . 18 ) ', die makelaar is, een beroep dat zeker geen
gevoel van betrouwbaarheid oproept . Eve heeft van haar vader een liberale opvoeding gehad : ze heeft daardoor kennis kunnen maken met Gespenster van Ibsen . Maar ze heeft ook The Faire Queene van Edmund
Spenser gelezen ( p . 2 3 ). Haar moeder is gestorven . Over Sir Archibalds
4 Vanaf de eerste druk is er in Noodlot een (zetters)fout ten aanzien van de stad waar Bertie gestudeerd heeft . In de eerste druk words op blz . 10 Delft genoemd, op blz . 48 Leiden . In De Gidfversie van Noodlot staat evenwel op beide plaatsen Delft vermeld ( zie blz . 6, en blz . 28 van De
Gids II, 1890) .
S In de vijfde druk van Noodlot verschijnt een zetfout die nu nog alle drukken van Noodlot
( behalve die van de Verzamelde IVerken ) ontsiert : boer ( bedoeld is de boer bij wie Bertie in Amerika gewerkt heeft ) words broer (Noodlot, Se dr . Amsterdam 1918, p . 16) .
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verleden komen we niet veel to weten, behalve dan dat hij tegenover
zijn vrouw even ontoegeeflijk was als tegenover Eve .
Deze figuren gebruikt Couperus om bet thema ( hoofdmotief) van
deze roman gestalte to geven : de mens vindt het Geluk niet in deze
door het Noodlot beheerste wereld, Het Noodlot schakelt elke handeling
en elke gebeurtenis aan een volgende, tot het dramatische einde . De
mens is dus in feite niet meet dan een toneelspeler : hij speelt in deze
wereld een door bet Noodlot vastgestelde rol . Het is om die reden dat
Couperus in Noodlot voortdurend dramatisch to werk gaat . Aan bet
toneelmotief zal ik hieronder een aparte paragraaf wijden .
De wereld in Noodlot is angstaanjagend en blijft voor de bewoners vaak
onbegrepen . Het is opvallend hoe vaak in deze roman woorden als sponeken, (hersen)schimmen, nevel, mist etc . gebruikt worden . 1k kom
hierop terug in een paragraaf over bet spoken-motief.
Men zou bet thema en de belangrijkste motieven in Noodlot als volgt
hierarchisch kunnen weergeven
Thema
de mens vindt het Geluk
met in deze door bet
Noodlot beheerste wereld
Noodlotsmotief :
bet Noodlot bestuurt
/elke handeling, elke ge/ beurtenis in deze angst/ aanjagende wereld
Toneelmotief
de mens is een toneelspeler ; hij speelt een door
het Noodlot opgelegde
rol

Geluksmotief
de mens zoekt, verlangt
bet geluk, maar kan dat
in deze wereld niet yinden

Spookmotief
de mens wordt omringd
door spoken

3 . Het Noodlots-motief
In tegenstelling tot Couperus' eerste roman Eline Vere ( zie Klein &
Ruijs 1981 : 30 ) wordt in Noodlot weinig aandacht besteed aan erfelijkheidsfactoren . Alleen bet dualistische karakter van Eve wordt verklaard
door een beschrijving van de karakters van haar ouders : Eve dankt de
romantisch kant van haar karakter aan haar moeder, de praktische kant
ervan aan haar vader ( zie p . 63, 71, 72 ) . Noch Franks karakter
( goeiig / driftig ) noch Berties poezennatuur worden verklaard in termen
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van erfelijkheid . Of Berties „ aangeboren neigingen " ( p . 37 ) tot slechtheid afkomstig zijn van zijn vader of moeder blijft onduidelijk . Van de
hoofdfiguren words de opvoeding van Eve het meest nadrukkelijk
genoemd . Zij heeft „ een liberale opvoeding " gehad ( p . 33, 63, 70) .
Berties opvoeding blijft onbekend en hetzelfde gelds voor die van Frank .
Eve is ook degene die het gevoeligst is voor haar omgeving . Het Noorse
landschap bij Molde maakt een diepe, onuitwisbare indruk op haar ( p.
30) :
Kijk, daar is een beetje zon, over de zee . . . Men smacht hier naar de
zon . . . 0, ik wou, dat de zon even doorbrak . . . Het is hier zo treurig, zo
treurig ! . . . Wat kan ik me goed Oswalds klacht begrijpen in „ Gespenster'', als hij krankzinnig wordt : De zon ! De zon ! Men zou hier bidden om was zon en men krijgt niets dan dat glansje daar in de verse . . .
0, ik ril

en hetzelfde geldt voor het sombere regenweer in London ( p. 131)
Ik kan niet meet tegen dat weer ! klaagde zij, bijna kermend . Ik word
tegenwoordig altijd benauwd van die zware gedekte luchten . Ik wil
naar Italie, Frank, de zon, de zon . . . !

In beide gevallen words dus een link gelegd met de slotscene in Ibsens
Gespenster ( zie paragraaf 1) . Maar een ruimtelijke tegenstelling als Den
Haag-De Horze in Eline Vere ( zie Klein & Ruijs 1981 : 31-34 ) is er in
Noodlot niet . Of Eve nu in Noorwegen, London of Scheveningen is, het
Noodlot treft haar overal in dezelfde mate .
Erfelijkheid, opvoeding en milieu zijn in Noodlot wel determinerende
factoren, maar men kan niet zeggen dat zij overheersend zijn . De alles
sturende en alles beslissende factor is het Noodlot, een boven de mensen
staande macht, een godheid ( zie p . 48 : „ zijn fatalisme was als een gods
dienst " ; p . 65 : , , Strooide het Lot op het pad dergenen, die het bewierookten als een godheid, die het dienden met een eredienst, etc . " ) .
In Noodlot is Bertie zijn profeet . Al direct op de eerste bladzijde ( 7 )
antwoordt Bertie op Franks vraag hoe hij in Londen komt : , , Misschien
niet zo heel toevallig ! " ( iets dat op p . 106 bij de ontmoeting Frank-Eve
in Scheveningen bijna woordelijk words herhaald door de dan nog niet
in het Noodlot gelovende Eve : „ Ik ben blij je hier to ontmoeten, hier
in Scheveningen, toevallig, misschien niet toevallig " ). De volgende
morgen vertelt hij aan Frank over „ zijn ongelukken in Amerika " ( p .
11) en : „ alles was geweest zoals het had moeten zijn, bet had niet
anders gekund . Hij was nu eenmaal geen troetelkindje van bet lot, dat
was alles . "
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Bij de tweede Noorse wandeling naar Molde words het Noodlot echt
geintroduceerd . De grauwe regenwolken worden voor Frank , , de bedreiging van een onafwendbaar noodlot, dat haar, Eve, zou verpletteren ."
Op verscheidene plaatsen in het verhaal words dit herhaald ( p . 45,
581S9, 63, 124, 131) .
In het verhaal duiden woorden als schakel, keten of ketting de macht
van het noodlot aan . Op blz . 36 137 is bijvoorbeeld sprake van „ de
noodlottige keten der, sours oneindig-kleine gebeurtenisjes " en ieder
gebeurtenisje is „ een vreeslijke schakel, sours leidend tot catastrofes ! "
En voorts : , , Hoe ontzettend, dat bet ene steeds voortvloeide uit bet
andere, de toekomst wend uit bet verleden ! . . . "
Zeer belangrijk onderdeel van dit Noodlotsmotief is de vraag of een
mens in staat is zelf de loop der gebeurtenissen to beinvloeden . Bertie
wil Frank en Eve scheiden ( p. 39 ) : , , Het noodlot had gewild, dat hij
Eve en Frank samen zou brengen ; welnu, hij, armzalige speelbal van bet
lot, hij zou willen, dat . . .
J a, hij zou willen, dat ze gescheiden wierden . "
Bertie ziet evenwel in, dat dit niet kan : „ bet was krankzinnigheid de
vuist to ballen tegen bet fatum, zo macbtig, zo oppermachtig . . . " ( p .
41 ). Toch heeft Bertie „ sours bet naieve geloof 6, dat bet lot hem in bet
laatste ogenblik toch gunstig zou blijken to zijn : zijn fatalisme was als
een godsdienst, die hem sterkte en hoop gaf . " ( p . 48 ) Als hij met Eve
alleen is ( Frank is met Sir Arcbibald diens genealogiscbe platen gaan
bekijken ) gevoelt hij ( p . 5 3 ) „ dat dit ogenblik bestemd was een kostbare schakel aan zijn levensketen vast to klinken en hij wachtte fatalistisch geduldig, op de gedachten, die in zijn brein zouden ontluiken, op
de woorden die van zijn tong zouden glijden . " Na dit gesprek met Eve
beefs Bertie bet gevoel veel belderder to kunnen denken . „ En die belderheid van denken was zo intens, dat hij, in een naieve lacune zijner
slechtheid, in een naieve juistheid van zelfkennis, bet eens, gedurende
een seconde, bevreemdend in zich vond, dat hij zoveel talent, zoveel
genialiteit der gedachte niet aan een doel besteedde, edeler dan bet
zijne was . . . " ( p. 64 ). Maar : „ neen, neen, bet kon niet anders, bet
moest zo zijn : de eerste stag was genomen, bet was bet Lot . . . " ( p . 65) .
De ontmoeting bij bet Lyceum met een van de skating-rinkjes ( p . 61)
bescbouwt Bertie een , , weldaad " van bet Lot zelf die men moest
gebruiken . „ Gaf bet Lot zelf niet zo de illusie van een eigen wil, een
6 De uitdrukking „bet naieve geloof'' kan niet anders dan als commentaar van de auctoriale
vertelinstantie beschouwd worden . Met andere woorden : de alwetende verteller heeft het inzicht
dat bet Noodlot deze wereld beheerst . Wie anders gelooft, is naief.
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zweem van waarheid aan de leugen, dat men door zichzelve
energie
jets kan wijzigen aan de loop der omstandigheden ? " ( p . 65 ). Als
hij Eve zover heeft gekregen dat zij twijfelt aan Frank, verdwijnt de helderheid van denken weer en overpeinst hij : , , wat ging alles gemakkelijk, eenvoudig van een leien dakje ! Dat was, omdat het Lot het zo
wilde en hem bevoordeelde ; hijzelf was er onschuldig aan . . . " ( p . 69).
Betties onzekerheid 'omtrent het antwoord op de vraag of hij het nu wel
of niet gedaan heeft, wordt tenslotte beantwoord met een schuldig verklaren van het Noodlot . Weliswaar lezen we op p . 83 : „Want, in zijn
woede, nu opeens, zag hij het, ten dele met zekere trots : zag hij het,
dat hij, wel degelijk hi, de omstandigheden had geleid om Frank en
Eve to scheiden ! Hoe had hij er nog een ogenblik aan kunnen
twijfelen . ", maar op p . 87, na even overwogen to hebben Frank de
schuld to geven, meent Bertie : „ Maar . . . was het waarlijk de schuld van
Frank, dat hij Eve niet vergeten kon ? Neen, neen, dat was alleen de
schuld van het Noodlot ; niemand had enige schuld aan wat ook : alles
was de schuld van het Noodlot . . . "
Bertie gaat zelf walgen van al zijn intriges en hij krijgt zelfs weer heimwee
naar „ de bohemien-vrijheid van zijn zwervend scharrelaarsleven in Amerika ", dat afschuwelijke bestaan dat de oorzaak was van zijn verlangen
Frank en Eve to scheiden . „ Maar waarom dan zich niet los to scheuren uit
zijn eigen netten, weg to gaan, alleen, in armoede ; een enkel woord to
schrijven aan Frank en Eve om ze weer tot elkaar to brengen ? Hij had immers vrijheid dat to doen ? " ( p . 94 ) Maar : het was onmogelijk, het was
jets wat niet volbracht kon worden . Het was jets onlogisch ", jets vol duistere moeilijkheden, jets dat nooit gebeuren kon, om geheimzinnige noodlotsredenen, die hij wel niet inzag, maar toch onloochenbaar voelde . . . "
Als Frank Betties intriges door heeft, probeert Bertie hem uit to leggen
dat hij onschuldig is .
0 God, het was gemeen van me, dat ik dat alles deed, maar laat het
me je flu eerst zeggen en word er nog niet boos om, Frank, voor dat je
alles weer, alles . . . Frank, zie me zoals ik ben, ik ben zoals ik ben, ik
kan het niet helpen, dat ik zo ben, ik zou gaarne anders willen zijn . . .
En ik heb gehandeld, zoals ik handelen moest, ik icon er niets aan
doen, ik werd er toe gedwongen, door machten buiten me . ( p . 118 )

En even vender ( p . 119) :
Wilskracht, geestkracht ? Ik weet niet of jij zo jets hebt ! maar ik heb
nooit, nooit, nooit zo jets in me gevoeld, en als ik wat doe, moet ik het
zo doen, omdat ik het niet anders kan doen, want al is de wil in me
anders to doen, de kracht en de macht er toe zijn er niet ! "
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Aan bet eind van bet laatste hoofdstuk bekeren Frank en Eve zich tot
bet geloof van Bertie . Frank heeft in de gevangenis nagedacht en is tot
de conclusie gekomen, dat Bertie gelijk had ( p . 134 ) . Ook Eve ziet dat
tenslotte in ( p . 138 ) . Gelukkig worden, samen, kan alleen nog maar
door samen to sterven ( p. 1391140 ) .
Als bet waar is, dat bet Noodlot bet levers van de mensen in deze wereld
bepaalt, dan zijn zij in feite slechts toneelspelers . Ze spelen een door bet
Noodlot bepaalde rol . In de wereld van Noodlot is dit inderdaad bet
geval, d .w.z . bet verhaal words zodanig verteld, dat de lever voortdurend moet denken aan ,, toneelspel " . In de volgende paragraaf zal ik
hiervan voorbeelden geven .
4. Het toneelmotief
Zelfs bij oppervlakkige lezing van Noodlot valt bet op hoe vaak in
deze roman termen gebruikt worden die to makers bebben met toneelspel en toneelspelers, met name als de figuur van Bertie beschreven
words . Al direct in bet begin, als Bertie door Frank in zijn villa binnengelaten is, wordt zijn kleding beschreven als „ een slecht zittend toneelpak " en de drager ervan als ,, de acteur " ( p. 9 ). Bertie vertelt, dat bij
, , figurant aan een theater " is geweest ( p. 10 ) en de volgende morgen
vertelt hij over „ zijn theater " ( p . 13 ) . Het feit dat de armoedzaaier
Bertie zich in de vriendenkring van Frank ontpopt tot een ecbte dandy
( toneelspelers, poseren is dandy's natuurlijk ook niet vreemd, maar dit
terzijde ) words door Frank een ,, comedie " ( p. 14 ) en een ,, klucbt "
( p . 16 ) gevonden . Op dezelfde wijze wordt Franks levensopvatting
gekarakteriseerd : „ hij had van alles genoten en gaf niets om bet levers,
dat maar een comedie was " ( p . 15 ) . Frank geeft Bertie , , geheel en al
carte blanche om zijn rol vol to bouden " ( p . 16)
De nadrukkelijke verwijzing naar de slotscene van Ibsens Gespenster
boors bier ook vermeld to worden . Welke bijzondere functie deze scene
heeft voor de interpretatie van de roman zal bieronder blijken .
Noodlot gebruikt in Noodlot nog andere middelen om de wereld van
Frank, Eve en Bertie als toneelwereld voor to stellen . Hoofdstuk III bijvoorbeeld begins als een toneelaanwijzing
December in Londen, een koude mist . Een wit wags om White-Rose, in
de achterkamer een groot vuur . ( p . 35)

Dezelfde stijl gebruikt Couperus nog eenmaal als Bertie ten derde male
geld gaat lenen bij Frank om de lakei van Sir Archibald om to kopen
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Door de gang . Een klop .
- Frank .
- Ja, kom binnen .
Toen binnen . Frank lag al in bed . Alleen een nachtkastje . Bertie met
de rug tegen bet schijnsel . ( p . 97)

Toneelspelers zijn natuurlijk gebonden aan een rol ; zij moeten
bepaalde dingen zeggen of zij dat persoonlijk nu leuk vinden of niet . In
Noodlot hebben de spelers een enkele maal de ervaring dat zij iets zeggen m6eten was zij eigenlijk niet willen zeggen . Een goed voorbeeld
daarvan vinden we op blz . 42 . als Frank tegen Eve zegt : „ - Bertie zal je
goed kunnen helpen : hij heeft veel meet smack dan ik . . . '' De tekst
gaat verder : „ En bet was hem of zijn woorden ondanks hemzelve van
zijn lippen vielen, of hij iets anders had willen zeggen dan die vleierij en
met gekund had . '' Een paar bladzijden verder heeft Frank nog eens
zo' n ervaring als hij Eve vertelt dat hij bet niet prettig vindt dat zij zo
vertrouwelijk is met Bertie : „ Eve zag hem echter aan met grote ogen,
en hij moest spreken . Toen begon hij, gedwongen ondanks zichzelve,
gedwongen door een vreemde macht, die hem zijn woorden als voorzeide : `[ . . . ] Zijn woorden wrongen zich uit zijn keel, zonder dat hij ze
wilde uiten, en nu ze gesproken waren scheen bet hem toe, dat hij iets
anders had willen zeggen . Eve was zeer verbaasd . '' ( p . 45-46 ) . Kortom : bet Noodlot treedt regelmatig als souffleur op !
Het aantal malen dat er nadrukkelijk gewezen words op gordijnen van
stof of van regen, is bijzonder groot . Op blz . 26 hangen boven een bergenkrans zwaar grauwe wolken , , als laag neerhangende draperieen van
regen, die weldra dreigden geheel uit bun donkere plooien to zullen vallen . '' Frank kijkt op blz . 32 aandachtig naar de rechte stralen van de
regen, „ die als een eindeloos gordijn van dikke stalen kralen op bet
fjord afkletterden . '' , en op blz . 3 3 words dit beeld herbaald : , , bet
neerkletsend regengordijn'' . Als Bertie zijn intrigantenrol speelt, op blz .
53, leest men : „ Schuin viel bet bleke daglicbt Tangs de meubelgordijnen'' en op blz . 73 words de duisternis, na een zeer dramatiscbe scene,
vergeleken met „ een zwart gordijn, waarachter niets was, dan een groot
Niets . '' Na de moord op Bertie kijkt Eve naar bet lijk . „ Het lag daar
steeds, met zijn opgezwollen, verbrijzeld, paars masker, vaal akelig in de
valse namiddagzon, die schuins door bet gordijn van regen binnen neerzeefde . '' ( p . 124 ) . Hetzelfde beeld op blz . 130 : , , een grijs middagduister zweefde door de zwarte tule gordijnen binnen'' . Tenslotte buit
bet Noodlot de aanwezigbeid van gordijnen uit door bet flesje met gif
juist daarop to laten vallen, zodat bet niet breekt . Eve raapt bet op
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, , Het was gevallen op de afhangende plooien van een gordijn ; het was
niet gebroken, slechts gebarsten . '' ( p . 139) .
Zo zijn er nog vele andere voorbeelden to geven, waar • Couperus dramatisch to werk gaat . Maar belangrijker dan al die voorbeelden is het feit
dat Noodlot als geheel opgezet is als een klassiek drama . Net zoals er in
een klassiek drama vijf bedrijven zijn, zo zijn er in Noodlot vijf hoofdstukken . Deze vijf hoofdstukken weerspiegelen de „ klassieke '' opbouw
van een klassiek drama . Hoofdstuk I bevat de expositie : de uiteenzetting van was voorafgegaan is ( de vroegere vriendschap van Frank en Bertie in Den Haag ; het karakter van Frank en Bertie ; de Amerikaanse
periode van Bertie ; hun feesten met de skating-rinkjes ; hun besluit naar
Noorwegen to gaan ; etc . ) . Hoofdstuk II geeft het begin van de intrige
met de ontluikende liefde van Frank en Eve, ten koste van Bertie .
Hoofdstuk III melds eerst het aanstaande huwelijk van Frank en Eve ( we
horen dit via Bertie, zodat we precies weten hoe negatief hij dit ervaart )
en bevat vender het verhaal van Berties intriges en de climax : de scheiding van Frank en Eve . Hoofdstuk IV brengt de catastrofe en peripetie
Eve en Sir Archibald ontmoeten Frank weer in Scheveningen . Berties rol
komt aan het licht en Frank vermoordt hem . Hoofdstuk V brengt de
agnitio : eerst Frank en vervolgens Eve zien in dat alles noodlottig heeft
moeten gebeuren en dat , , een nieuw leven '' in deze wereld onmogelijk
is . Het Geluk kan alleen gevonden worden door samen to sterven .'
S . Het spokenmotief
In hoofdstuk II, tijdens de wandeling naar Moldehoi, words voor het
eerst een beeld gebruikt dat in hoofdstuk III en V voortdurend gebruikt
zal worden
In die mist waxen zij als doorschijnend, schimmen van bergen gelijk,
vaag van lijn, Lauparen en Vengetinder, Trolltinder en Romsdalhorn,
hoog optreurend in de nijdig fronsende lucht, die, door stortregen
opgezwollen, vuilzwarte wolken Tangs hun koppen voortslierde en in
het zwijgende water een donkere schaduw neersloeg . En de bergen
weenden, als ijle roerloze spoken, somber droevig en tragisch onder een
ontzaglijke, bovenmenselijke smart : [ . . . ] ( p . 30)

Eve verbindt dit beeld aan de slotscene van het toneelstuk Gespenster
van Ibsen
7 De gedachte om een toneelstuk in romanvorm to creeren kan Couperus ingegeven zijn door de
bespreking van Van Hall (1890 ) van Ibsens Gespenster. Van Hall vindt dat Ibsen bij zijn drama in
feite „het procede van den roman'' gebruikt . ( o .c ., 168) .
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- Kijk, daar is een beetje zon, over de zee . . . Men smacht hier naaz de
zon . . . 0, ik wou, dat de zon even doorbrak . . . Het is hier zo treurig, zo
treurig ! . . . Wat kan ik me goed Oswalds klacht begrijpen in „ Gespenster'' , als hij krankzinnig words : De zon ! De zon ! Men zou hier bidden om wat zon en men krijgt niets dan dat glansje daar in de verse . . .
0, ik ril !

Niet alleen de Noorse bergen en bet stuk van Ibsen brengen bet beeld
van spoken, maar ook, in hoofdstuk III, worden de Amerikaanse jaren
van Bertie daarmee vergeleken ( p. 3 5 : , , Waarom moesten die jaren dan
nu, langzaam, als spoken, voor zijn geest oprijzen uit bet graf hunner
vergetelbeid ? Waarom kregen zij, eerst spoken ! etc . " ). Vervolgens
words Betties voornemen Frank en Eve to scheiden voor hem een spook
( p. 39 : „Het voornemen verzonk en alleen bet beeld bleef, als een
spook . . . " ) . Als Bertie er in geslaagd is Eve wijs to maken dat er iets
met Frank is, words bet onheil dat zij voelt naderen vergeleken met een
spook ( p . 5 9 : , , Een grote ruimte om haar been en in die ruimte
gevoelde zij, onzichtbaar, ontastbaar, en tocb duidelijk en onloochenbaar intens, de spookachtige nadering van een onheil aanrollen " ) . Ook
Bertie zelf wordt als , , schim " beschreven ( p . 5 9 : , , Kwam Bertie dan
binnen, zo scheen bet dadelijk alsof er iets tussen hen gleed : een schim,
die hen scheidde . ") .
Eve probeert haar vader ertoe over to halen met Frank to gaan praten . Ze
vertrouwt Frank niet meet ( p . 70 : , , Er is iets . . . dat fluistert me in
vertrouw hem niet, vertrouw hem niet ! . . . " ) . Wie of was haar influistert
, , is misschien wel een spook " ( p . 70 ) . Sir Archibald begrijpt haar niet
„ Waarom lies zij zich door zenuwachtige spookgedachten beheersen "
( p. 71 ) . „Waarom hull je nu ? Om niets, om gekkelijke hersenschimmen " ( p . 72 ) . Als bet gesprek niets voor haar oplevert, roept zij haar
overleden moeder aan : „ Spook om mij been, o toe spook om mij
been!" (p . 73) .
In hoofdstuk V is bet bet verminkte lichaam van Bertie dat als spooksel words aangeduid ( p . 12 5 , 126 ) . Eve, die hunkert naar een nieuw
begin, meent : , , Het verleden wend meet en meet bet verleden en moest
bet blijven : nooit zou er weer iets van terugkomen, bet zou met zijn
afgrijselijkheid niet spoken om hen been, zo dacht ze . " ( p . 127 ) . Maar
helaas, de schim van Bertie verstoort bun samenzijn ( p . 130 ) en Eve
blijft hem juist daarom haten ( p . 13 5 : , , Ik haat hem, omdat hij nu
[ . . . J nog om ons en in ons spooks ").
De wereld van Noodlot is vol van verschillende spoken en
(hersen)schimmen, zo moet men wel concluderen . In dit opzicht is er
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dus een parallel met de visie van Mevrouw Alving in Ibsens Gespenster
„ Er moeten overal spoken leven in bet heele land . Zij moeten er in
massa zijn, als bet zand der zee . '' ( zie paragraaf 1) . Maar waarom,
waarom laat Couperus de wereld van Noodlot bevolken door zoveel spoken ? De reden kan eigenlijk geen andere zijn dan dat hij wil suggereren
dat daze wereld de Hel is, een wereld van lijden, van onbegrepen smart,
waarin alleen spoken zich thuisvoelen . Bertie heeft dus niet voor niets
bij de eerste wandeling in Noorwegen iets over de Hel van Dante
gezegd . . . (p . 23) .
6. Het geluksmotief

In de hierarchic van motieven die ik gegeven heb ( zie paragraaf 2 ) staat
bet geluksmotief op dezelfde hoogte als en in contrast met bet Noodlotsmotief. De vier romanfiguren zoeken alien naar een bestendig aards
geluk .
De welgestelde Frank verveelt zich in bet begin van bet verhaal „ een
beetje met zijn rijke jongmens-leven'' ( p . 12 ) . De armoedzaaier Bertie,
die een ellendige tijd in Amerika beefs doorgebracht, brengt tijdelijk
amusement, maar toch, , , sours, na nachten als bacchanalian, vervulde
hem, in de matheid van zijn groot licbaam, een nijpende mismoedigheid . '' ( p . 19 ). Na zijn kennismaking met Eve „voelde Frank iets in
zich vernieuwen en gezond worden, en hij had zijn armen willen openbreiden our de lucbt to ombelzen '' ( p . 24 ) . Het geluk dat Frank en Eve
nastreven gaat ten koste van Bertie ( p . 38 ), was door de laatste als
„onrechtvaardigheid'' words ervaren . Zijn intriges maken Eve wantrouwend ten opzicbte van Frank . Zij words ongelukkig, maar : „ Zij was
zeer gelukkig geweest ; [ . . .] zij wilde wear gelukkig worden ." ( p . 66) .
Na de breuk zoekt Frank wear contact met Eve : „ Maar toch klampte hij
[ = Frank] zich aan zijn hevig verlangen vast, zijn hevig verlangen naar
bet vroegere geluk . '' ( p . 89 : zie ook p . 82 ) . Dit verlangen naar bet
vroegere geluk blijft tot bet einde toe een belangrijke „ motor'' in bet
verhaal en words uiteindelijk als Frank en Eve inzien dat bet vroegere
geluk niet meet terug kan komen ( p . 139 ) „ opgelost'' door zelfmoord
to plegen .
Bertie zou bet liefst zien, dat Frank en hij in „ vriendschap '' zouden
leven ( bijv . p . 81 ). Over de aard van die vriendschap geeft Bertie de
volgende gegevens : „ er was vriendschap, royaal en trouw, vriendschap,
die vrouwen zelfs niet begrepen en nooit gevoelden voor elkaar : een
passie van sympathie, een edel geluk van samenstemming . . . En hij
geloofde zijn eigene woorden, zich koesterend in dat platonisme met
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dezelfde poezenbehaaglijkheid, waarmede hij zich koesterde in materieel bien-etre : hij genoot van zijn vriendschapsextase, en hij bewonderde zich, omdat hij zo hoog dacht'' ( p . 81 ) . En : „ Wat ware het
heerlijk geweest innig gelukkig als vrienden steeds samen to zijn, steeds
samen to leven in een kalm kuis blauw van broederlijkheid, in de gouden extase hunner sympathie, zonder vrouwen . . . '' ( p . 86) .
Een platonische vriendschapsextase, kuis blauw van broederlijkheid,
zonder vrouwen, dat is was Bertie wil . Over vrouwen heeft hij minder
verheven gedachten : „ Het zijn wezens zonder hersens, zonder harten
wat oppervlakkigheid en ijdelheid door elkaar geklutst, schuim, flut,
niets ! '' ( p. 91 ). De gedachte dat Bertie homofiel is, dringt zich natuurlijk op, en words ondersteund door uitspraken als : „ 0 ik bid je, geloof
toch, dat niet alles egoisme in me is, en dat ik veel, zielsveel van je hou,
zoveel als een man bijna nooit van een andere man houdt, omdat je zo
goed voor me was . . . '' ( p. 118 ), uitgesproken tegen Frank . Maar toch,
nergens in de tekst staat expliciet dat Bertie homosexueel zou zijn 8 .
Voor alle duidelijkheid : er staat nergens in de tekst expliciet dat Bertie
met Frank • of een andere man vrijt of gevrijd heeft.
Een auteur kan evenwel impliciet aangeven, dat er sprake is van een
relatie die als ongeaccepteerd gelds in de echte werkelijkheid . Maar ook
dat lijkt niet het geval in Noodlot . Het lijkt mij om die reden dan ook
onjuist to zeggen dat er in Noodlot sprake is van een , , verhulde homosexuele'' verhouding . Wel kan men aantonen, dat de auteur Berties
opvattingen over vriendschap ( platonisch, tussen twee mannen, zonder
vrouwen ) en liefde ( tussen man en vrouw ) impliciet ondersteunt . Die
ondersteuning bestaat hierin, dat de auteur vrijelijk de zon laat schijnen,
zolang er geen sprake is van een man-vrouw-liefde . Pas als er sprake is
van een relatie tussen Frank en Eve, gaat het regenen . We kunnen dit
op twee plaatsen in bet boek constateren . De eerste maal dat mannenvriendschap overgaat in een liefde tussen man en vrouw is aan bet begin
van hoofdstuk II . In de eerste paragraaf ontmoeten , , de vrienden '' ( p.
20 ) Eve en Sir Archibald . Over bet weer words de lezer dan bet volgende meegedeeld : bet is een , , zuivere zomermiddag '' en er is een
zachte zonneschijn'' ( p. 21 ) . Na een beklimming genieten de wandelaars van bet uitzicht en terwijl „ De zon overal zacht egaal [scheen],
zonder gloed en zonder schaduw, recht uit de hoogte . '' zegt Eve : „ Het
s Zoals beweerd wordt in Fontijn 1975 : 35 .
9 Zoals beweerd words in Montulet 1978 : 244 . Montulet ziet overeenkomsten met Ther se
Raquin van Zola . Ik kan die visie niet met hem delen : deze roman van Zola behandelt een heel
ander onderwerp en ook in details zie ik weinig overeenkomsten .
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is bijna Italie " ( p . 22 ) . De kleuren die in het landschap domineren,
zijn blauw en wit, de kleuren die gewoonlijk de kuisheid symboliseren .
In de tweede paragraaf van hoofdstuk II, als de relatie Frank-Eve, hoe
pril ook, een feit is, overheerst de regen ( p . 2 5 ) . De kleur rood, kleur
van de sexuele liefde en van het Noodlot, domineers ( p . 2 5 ) en voorzover er nog sprake is van blauw, is dat blauw dat overgaat in paars en in
violet en geassocieerd words met bloed .
De tweede maal dat het weer omslaat als (mannen)vriendschap overgaat
in een liefde tussen man en vrouw, vinden we in hoofdstuk IV. Na
, , Een leven zwervens van twee volle jaren lang " ( p . 99 ) en , , gezwoeg
en verdienste delende in de broederlijkheid van hun samenzijn " ( p .
100 ) ( curs . van mij, MK ; let wel : weer words de relatie als broederlijk
aangeduid ), keren zij terug naar Holland, naar Scheveningen . Het is
daar zeer warm, want op p . 104 lezen we : „Er sleepten zich twee weken
vol heet geschroeide zomerdagen voort . " Maar op de dag dat Frank Eve
op het strand ontmoet, is het , , een vuil grauwe dag, zonder zon, met
regen boven in de lucht drijvend in gezwollen wolken, als in bolle waterzakken . "
Broederlijke, kuise mannenvriendschap wordt dus begeleid door zonneschijn, de man-vrouw-liefde, de liefde die tot het huwelijk „ moet "
leiden, gaat gepaard met zware regenval . In de man-vrouw-liefde is,
hoezeer de beide partners er ook naar verlangen, geen plaats voor zon .
De zon zullen zij, net als Oswald Alving, pas kunnen zien, als zij dit
aardse leven verlaten hebben . Eve weer : „ Het zal heerlijk zijn . Het zal
rote en zilver en goud om ons zijn, als een zonsondergang . " ( p . 139) .
Zo heeft de zon aan het einde van Noodlot in hoge mate dezelfde
symbolische waarde gekregen als in Gespenster, namelijk dat van de
bevrijding van het aardse leed, of, anders gezegd, dat van het Geluk na
de dood .
7. Conclusie ; het mens- en wereldbeeld in Noodlot
De mens is in Noodlot niet meet dan een toneelspeler, iemand die
een van tevoren vastgestelde tekst en rol krijgt toebedeeld door het
Noodlot . Bijzonder aan deze toneelspeler is vooral dat hij kan denken,
hersens heeft, waardoor hij in staat is to filosoferen over het leven, ja
zelfs zich kan afvragen of hij wel of niet in staat is zelf iets to willen . Het
Noodlot, de allesbeheersende Macht, buit dit denkvermogen nit door de
mens al denkenderwijs de illusie van een eigen wil to geven . Bovendien
heeft de toneelspeler als mens een verlangen naar het Geluk . Een verlangen dat Bertie, Frank en Eve naar de afgrond voert .
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Nu is het niet zo, dat het Noodlot
althans zo schijnt bet
zich
ergert aan iedere voren van geluk . Zolang bet sexuele element in een
verhouding ontbreekt, lijkt bet Noodlot deze to tolereren . In de periode
tot de ontmoeting van Frank met Eve is er van bet Noodlot als doemende factor eigenlijk geen sprake . Pas als Frank en Eve verliefd op
elkaar zijn geworden, bij Molde, dan pas voert de auteur bet Noodlot
ten tonele . De Vrouw en bet Huwelijk zijn dus de Noodlot- en regenoproepende factoren . Zo gauw Eve van bet toneel verdwenen is, keert de
rust terug en maakt de regen plaats voor de zon . Gelukkig worden als
man en vrouw, kan niet in dit leven . Maar toch : ook Betties verlangen
, , als vrienden steeds samen to zijn, steeds samen to leven in een kalm
kuis blauw van broederlijkheid, in de gouden extase hunner sympathie,
zonder vrouwen . . . '' ( p . 86 ; curs . van mij, MK ) kan nooit gerealiseerd
worden, omdat bet Noodlot bij zulk een geluksverlangen de Dame op
bet schaakbord zet 10
Het Noodlot is dus de allesbeheersende Macht, die bet menselijk denken en bet menselijk geluksverlangen uitbuit our de mens naar de
afgrond to voeren . Maar behalve deze negatieve kant heeft bet Noodlot
ook een positief aspect : bet voert de mensen weliswaar naar de afgrond,
maar bevrijdt- hen daardoor ook uit deze aardse, door vele rondnevelende spoken bevolkte, regenachtige Hel . Zelfmoord, door bet Noodlot
gestuurd, bevrijdt de mens en brengt de mens, net als in de slotscene
van Ibsens Gespenster, de Zon .
8. Filo.rofische achtergronden
In onze studie Over Eline mere ( Klein & Ruijs 1981 : 36-37 ) wijzen
wij erop, dat de levensvisie van Lawrence St Clare lijnrecht staat tegenover her fatalisme van Vincent Vere . St Clare brengt een opvatting ten
aanzien van her Noodlot naar voren die wel zeer veel doer denken aan
de opvatting die de Amerikaanse filosoof Ralph Waldo Emerson in zijn
essay over Fate in zijn opstellenbundel The Conduct of Life verkondigd
10 Het beeld van het leven als schaakbord vindt men in Couperus' werk bet eerst in Wereldvrede
( Verzamelde l7erken II, p . 648 ) : „ Wij mensen worden door een onbekende Macht, boven ons,
geplaatst op bet schaakbord van bet leven en de Macht speelt schaak met ons : een alleringewikkeldst spel, ons sours latende de eigenbewustheid van onze handelingen en stappen en sprongen,
de illusie van de wil . . . Als wij ons aan die eigenbewustheid en illusie overgeven, words dat een
hoogmoed in ons, die dadelijk gefnuikt words .
Als wij ons blind overgeven aan die Macht, aan haar schaakwetten, en ons laten leven, ons laten
spelen, words dat een achteloosheid, die hevig gestraft words .
Wat dan ? "
Noodlot words in Couperus' min of meet autobiografische roman Metamorfoze (1897 ) ook aangeduid als Schaaksrpel.
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heeft . Onafhankelijk van ons heeft Fontijn (1982 ) op dezelfde overeenkomst gewezen .
Emersons filosofie heeft Couperus ook gemspireerd tot de roman
Extaze (1892) . Noodlot is verschenen tussen Eline Vere (1889) en
Extaze . De vraag dringt zich dus op : zijn er in Noodlot ook invloeden
van Emerson aan to wijzen ?
Ik meen dat dit inderdaad bet geval is . In de eerste plaats wil ik erop
wijzen dat bet in Extaze veelvuldig gebruikte symbool van de cirkel ( dit
symbool is ontleend aan Emersons essay Circles in de bundel Essays 1)
ook al in Noodlot voorkomt, en wel op p . 24 ( , , alsof zij zich in een
magnetische cirkel van sympathie bewogen " ) en p . 7 7 ( , , Het was
steeds of Bertie om haar been een tovercirkel van stilzwijgen had getrokken " ) .
Belangrijker is evenwel bet volgende . Bertie vraagt zich in Noodlot,
zoals we hierboven zagen, voortdurend af, of hij alle intriges zelf
bedacht heeft, of dat bet de schuld van bet Noodlot is . Dit probleem
begins op p . 37-38, waar bet woord intuitie een centrale, negatieve rol
speelt : „ Een woord, uit een domme intuitie geuit : Noorwegen : en hij
bewerkte onberroepelijk bet geluk van twee anderen, ten koste van zichzelve ! Onrechtvaardigheid, onrechtvaardigheid ! "
En dan volgt er een merkwaardige passage, waarin „ intuitie " geplaatst
words tegenover ,, gedachte " (p • 38) :
En hij vloekte de intuitie, die geheime domme kracht, waarvan een
beetje is in ieder woord, dat wij uiten, en hij vloekte dit : dat ieder
woord, iedere klank der menselijke stem, niet overlegd kan zijn . Wat
was bet toch, intuitie ? Jets stom en goedigs, een soon zinneloos beter
ik, zoals de mensen zeggen, dat, diep verborgen, in bet geheim, maar
voorholt als een dol veulen, dwars door de fijnste verwikkelingen der
spinnende gedachte been !
C . .

.]

Energie ? Wil ? Was daar tegen to willen en energiek to zijn ? Woorden,
niets dan woorden ! Hurk fatalistisch neer als een Arabier, en laat dag
volgen op dag ; denk niet na, want under de gedachte loert . . . de intui=
tie ! ( curs . van mij, MK) .
,, Intuitie " moet in deze tekst klaarblijkelijk opgevat worden als ,, instinct ", een woord dat in Noodlot ook verscbillende malen gebruikt
words ( zie bijv . p . 44 en 45 ). Een goede omscbrijving voor „ instinct"
lijkt mij : , , aandrift tot onbewust 1 onberedeneerd handelen " . Dit instinct, deze intuitie, is, of wordt altbans door Bertie ervaren als „ die
geheime domme kracbt " die mensen brengt tot , , noodlottig " bandelen : door intuitief, onberedeneerd Noorwegen to noemen als reisdoel
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heeft Bertie een voor hem noodlottige , , taalhandeling '' verricht .
Had dat voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door beter, helderder
to denken ? Volgens Bertie niet : in ieder woord, in iedere klank der
menselijke stem is immers volgens hem „ een beetje intuitie'', dus een
beetje Noodlot .
Het motief „ intuitie-gedachte'' komt in Noodlot herhaaldelijk terug,
en daarmee de vraag of iets wel of niet uit eigen vrije wil gedaan words
( zie p . 39-41, 64-65, 65-66 ( „ En toch genoot hij slechts zelden enige
hersenrust, want etc .'' ), 69, 80 ( „ Had hij niet verworpen, uit gemis
aan helder doorzicht, dat hij alles gedaan had ?'' ), p . 83 ) . In de scene
waarin Bertie vermoord words door Frank bereikt dit motief een voorlopige afsluiting . Frank is in die scene „ een wild beest, gedachteloos, hersenloos '' . , , En hij , Bertie, had hersenen . Het was we! gelukkiger er
geen to hebben . 0, hij benijdde Frank om dat gemis . '' (p . 120) .
Na twee jaar gevangenis en tijd om na to denken zegt Frank over Berties
woorden tij dens de moordscene ( p. 134-13 5 ) : , , Ik heb veel gedacht,
daar op Scheveningen, in de duinen, je weet we! . Ik heb nagedacht over
was ik me herinnerde, dat hij in dat laatste ogenblik me tegenwierp, om
zich to verdedigen en langzamerhand zijn al zijn woorden in me herleefd en heb ik gevoeld, dat hi/ gelijk had. '' ( curs . van mij, MK) .
Ook bij Frank leidt nadenken dus tot de conclusie dat Bertie gelijk had,
d .w .z . tot het inzicht dat het Noodlot het aardse leven beheerst en de
mens geen vrije wil heeft . Zowel intuitief handelen als denkend handelen leiden dus uiteindelijk tot het door het Noodlot gewenste doe! . Hoe
komt Couperus aan deze filosofie ?
In zijn essay Fate (1860 ) poneert Emerson de volgende stelling
, , Intellect annuls Fate . So far as a man thinks, he is free . '' ( Emerson
1981 : 358 ) . Denken schenkt dus vrijheid, zo stelde Emerson in 1860 .
Maar dezelfde Emerson gebruikte in zijn oudere Essays (1841) ook vaak
het woord , , intuitie '' , in heel positieve zin . , , Our spontaneous action is
always the best'', schrijft Emerson, en : „If we consider what persons
have stimulated and profited us, we shall perceive the superiority of the
spontaneous or intuitive principle over the arithmetical or logical ( Emerson 1980 : 181 resp . 182)
Het is duidelijk dat beide gedachten van Emerson in Noodlot verworpen
worden . Intuitief en denkend handelen leiden in Noodlot tot de ondergang van Bertie, Frank en Eve . Ook het denken van de romanpersonages
words dus beheerst door het Noodlot . Denken maakt in Noodlot de
romanfiguren niet vrij .
Net als in Eline Vere words in Noodlot Emersons filosofie afgewezen .
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J uist bet tegenovergestelde van zijn filosofie words aangenomen
( a ) Zowel intuitief als denkend handelen betekent noodlottig handelen.
Aan Berties filosofie zitten nog andere aspecten . Eve ( p . 60 ) geeft die
filosofie als volgt weer : „ Het was immers niets dan zijn eigen pessimisme, dat, in een algemene mensenliefde, de gehele wereld beklaagde,
omdat die wereld voor smart geschapen scheen . '' En Bertie zelf zegt nog
( p . 87 ) : , , [ . . . ] waarom hebben we dan hersens gekregen, waarmee we
denken, en waarom lijden we om sets, als we er toch niets aan kunnen
doen ? Waarom zijn we dan geen planten of stenen ?'' ( curs . van mij,
MK) .
Voorts zegt Bertie verscheidene malen, dat een mens onveranderd is
„ 0, de wereld was dom, de mensen waren dom, Frank was dom, want
hij begreep niet, dat een mens was, als hij was, . . . '' ( p. 120 ) ; „ Frank,
zie me zoals ik ben, ik ben zoals ik ben, ik kan bet niet helpen, dat ik
zo ben, ik zou gaarne anders willen zijn . . . '' ( p . 118 ) . Aan ( a ) kunnen
we derhalve nog twee opvattingen toevoegen
( b ) De wereld is geschapen voor smart en lijden .
( c ) De mens is onveranderlijk .
( a ), ( b ) en ( c ) passen helemaal in de filosofie van Arthur Schopenhauer (1788-1860 ) . Het kost weinig moeite van hem een aantal uitspraken to vinden die ( a), ( b ) en ( c ) ondersteunen . De bij Noodlot meest
passende tekst uit Schopenhauers boek Die 1Velt als 1/ille and Vorstel
lung is wellicht deze
[ . . . ] Jeder halt sick a priori fur ganz frei, auch in semen einzelnen

handlungen, and meint, er konne jeden Augenblick einen andern
Lebenswandel anfangen, welches hiesse emn Anderer werden . Allein a
posteriors, durch die Erfahrung, finder er zu seinem Erstaunen, dass er
nicht frei ist, sondern der Nothwendigkeit unterworfen, dass er alley
Vorsatze and Reflexionen ungeachtet, sein Thun nicht anders, and
vom Anfang seines Lebens bis zum Ende denselben von ihm selbst
missbilligten Charakter durchfuhren and gleichsam die ubernommene
Rolle bis zu Ende spielen muss . ( Schopenhauer 1892, I : 167)

De onveranderlijke mens, in onvrijheid onderworpen aan bet noodzakelijke, moet zijn rol van begin tot erode spelen . Het is alsof Couperus
juist dit citaat in Noodlot heeft willen verbeelden . Merk op, dat Frank
en vooral Eve herhaaldelijk ( zonder enig succes ) willen pogen ofwel
zichzelf to veranderen ofwel een ander, nieuw levers to beginners .
Berties gedachte dat de wereld geschapen is voor smart ( b ) brengt Schopenbauer onder meet als volgt naar voters
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Wenn man nun endlich noch Jedem die entsetzlichen Schmerzen and
Quaalen, denen sein Leben bestandig offen steht, vor die Augen bringen wollte ; so wurde ihn Grausen ergreifen : and wenn man den verstocktesten Optimisten durch die Krankenhospitaler, Lazarethe and
chirurgische Marterkammern, durch die Gefangnisse, Folterkammern
and Sklavenstalle, fiber Schlachtfelder and Gerichtsstatten fi hren,
dann alle die finstern Behausungen des Elends, wo es sick vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm offnen and zum Schluss ihn in den
Hungerthurm des Ugelino blicken lassen wollte ; so wurde sicherlich
auch er zuletzt einsehen, welcher Art dieser meilleur des mondes possibles ist . lVoher denn anders hat Dante den Stoff zu seiner Holle
$enommen, als aus dieser unserer wirklichen Felt ? ( curs . van mij,
MK ) Und dock ist es eine recht ordentliche Holle geworden . Hingegen
als er an die Aufgabe kam, den Himmel and seine Freuden zu schildern, da haste er eine unUberwindliche Schwierigkeit vor sick ; weil
eben unsere Welt gar keine Materialien zu so etwas darbietet . Daher
blieb ihm nichts Ubrig, als, statt der Freuden des Paradieses, die Belehrung, die ihm don von seinem Ahnherrn, seiner Beatrix and verschiedenen Heiligen ertheilt worden, uns wiederzingeben . ( Schopenhauer
1892, I, 411)

9. Slot
Couperus behoorde tot de uiterst conscientieuse ontwerpers van romans
en vertellingen . Zelf had hij den bouw van Eline zwak genoemd en zich
met Noodlot een veel moeilijker tack gesteld .

Aldus Van Booven (1933 : 142 ) . Ik hoop dat de lezer van dit artikel het
met me eens zal zijn, dat Couperus die tack tot een schitterend einde
gebracht heeft . Elk motief(je) in Noodlot is functioneel en vormt een schakeltje dat het thema van deze roman geloofwaardig helps maken . Het
meest bijzondere van deze roman is, dunks me, de wijze waarop allerlei
dramatische en filosofische elementen ( Ibsen, Schopenhauer, Emerson)
gebruikt zijn als decor voor een toneelstuk in romanvorm . Het Noodlot is
de Grote Regisseur, die de toneelspelers, die in deze helse wereld vergeefs
het Geluk zoeken, naar de afgrond, maar ook naar de bevrijding leidt .
In Van Trichts boek over Louis Couperus (1965 : 75 ) schrijft de auteur
met betrekking tot Noodlot : „ Dat hij het vraagstuk van de vrije wil wijsgerig doordacht heeft, is niet waarschijnlijk . '' Het lijkt mij, dat het tegenovergestelde aanzienlijk waarschijnlijker is . Hoe meet en hoe diepgaander
men Couperus' teksten bestudeert en gebruikt maakt van de vele verwijzingen naar auteurs en filosofen, hoe meet men tot de conclusie moet komen, dat Couperus het werk van zijn over het Noodlot filosoferende tijdgenoten buitengewoon goed bestudeerd, doordacht en doorvoeld heeft .
M . KLEIN
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BOEKBEOORDELINGEN
Beatrijs en Tweefasenstructuur . Over de betrekkingen
tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen, ( HES Uitgevers ), Utrecht 1983, 27 blz ., prijs fl . 15,- .

F . P . VAN OOSTROM,

Op 27 mei jongstleden aanvaardde F . P . van Oostrom officieel her ambt van
gewoon hoogleraar in de oudere Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit to Leiden met de bijzonder boeiende inaugurals reds „ Beatrijs en Tweefasenstructuur'' . Schalks alluderend op de drastische universitaire onderwijsvernieuwing in Nederland neemt de jonge hoogleraar op overtuigende wijze stelling in her wetenschappelijk debat rond her al dan niet toegevoegde slot van de
Beatrijs door in deze klassieker uit de Middelnederlandse literatuur een fundamenteel kenmerk van de middeleeuwse epiek aan to wijzen : de structuur in
twee fasen .
Het debar kwam op gang toen H . Watenphul in 1904 in zijn Gottinger dissertatie, Die Geschichte der Marienlegende von Beatrix der Kusterin, de stelling
verdedigde dat de Beatrijs oorspronkelijk zou zijn geeindigd bij vers 864, de
behouden terugkeer van de non in her klooster ; her tweeds gedeelte zou zijn
toegevoegd door een latere auteur, die zich geroepen voelde her sacrament van
de biecht to propageren, en die hiervoor de harmonische cirkelstructuur van her
origineel prijsgaf ( cf. FvO, p . 6 ) . Van Oostrom toont aan dat in de daaropvolgende vakdiscussie - waarbij de aanhangers van her dubbel auteurschap opvallend in de meerderheid zijn - de betrokken Neerlandici zich hoofdzakelijk hebben laten leiden door hun moderns estetische structuurinzichten en voorkeuren .
Bij een meer vruchtbare benadering zou volgens de Leidse geleerde niet langer
centraal moeten staan war wij van de structuur van middeleeuwse verhalen verwachten, maar war her middeleeuwse literaire publiek er zelf kennelijk van verwachtte ( cf. FvO, p . 8 ) . M .a .w . : Van Oostrom beproeft een meer objectief
historische benaderingswijze met als kernvraag : hoe waxen verhalen in her ontstaansmilieu van de Beatrijs doorgaans opgebouwd ?
Dit ontstaansmilieu most blijkens gegevens in en om de tekst
en daarmee
ben ik het volledig eens - gezocht worden in wereldse kringen, dit in tegenstelling tot de Latijnse exempelverzameling van Caesarius van Heisterbach
towel her geintendeerde publiek als de werkelijke lezers van her Haagse
handschrift maken een werelds receptiemilieu aannemelijk . „Vraagt men vervolgens naar de verhaalstructuren waarmee dit publiek vertrouwd was, dan
vraagt men voor alles naar de structuur van de hoofse roman, in her bijzonder
de Arturroman, want dit genre is binnen de litteraire cultuur van dit milieu
duidelijk dominant'' ( FvO, p . 9) .
222

In de daaropvolgende vergelijking probeert Van Oostrom duidelijk to maken
dat de Beatrijs intertekstuele analogie vertoont met de Arturroman uit de traditie van Chretien de Troyes, met als structuurtype de Doppelweg ( meesterlijk
vertaald als , , tweefasenstructuur '' ) . Zoals de ridder op queeste in de bedoelde
Arturromans in een eerste Ease een individuele identiteit verwerft, die in een
tweede gedeelte in harmonie words gebracht met de eisen die de code van de
hofgemeenschap aan het individu stelt, zo ook gaat Beatrijs een dubbele weg .
Net als de Arturridder geeft zij de beschutting van de gemeenschap prijs voor
een riskante tocht door een anti-wereld ( de wereld ! ) om tenslotte gelouterd in
het klooster terug to keren . Daarmee is slechts een voorlopig eindpunt ( van de
eerste Ease namelijk ) bereikt ; pas via een „ innerlijke tocht'' ( tweede Ease)
brengt zij via de biecht en de absolutie haar individuele zelfverwerkelijking in
harmonie met de eisen van de geloofsgemeenschap . De gewraakte verzen na
864 maken derhalve integrerend deel uit van de oorspronkelijke structuur .
Die conclusie onderschrijf ik integraal . De argumenten voor de stelling van
de latere toevoeging zijn m .i . inderdaad niet overtuigend . In deze problematiek geeft bijv . G . Kazemier ook geen uitsluitsel, hoewel zijn overigens
boeiende Beatrijs-editie een aanzet geeft tot een meet historisch gefundeerde
structuuranalyse op basis van de middeleeuwse getallensymboliek . Kazemier
beschouwt het eerste deel ( dus tot v . 864 ) als oorspronkelijk, o .m . omdat de
lombarden van het Beatrijshandschrift een bewuste onderverdeling van de
inhoud aangeven, nl . drie „fasen'' van elk zeven onderdelen . Wat de geleerde
er met bij vermeldt is dat bet slotgedeelte ook 3 lombarden bevat en men met
evenveel recht zou kunnen betogen dat de terugkeer in bet klooster en de
biecht op een volmaakte wijze worden voorgesteld door 7 + 3 =10 lombarden,
zodat de verzen na 864 ook op grond van een getallensymbolische interpretatie
tot de oorspronkelijke structuur kunnen behoren .
Ben ik bet met Van Oostroms conclusie eens, meet last heb ik met zijn visie
als zou de Beatrijs in zekere zin ( let wel : hij blijft voorzichtig ) kunnen worden
beschouwd als een episch contrafact t oy . de Arturroman . Nu staat ook voor
mij de typologische invloed van de niet-historische Arturroman buiten kijf
men denke aan de roman van Heinric en Margriete van Limborcb, aan Parthonopeus van Blot's . . . Dit gelds zelfs wanneer middeleeuwse dichters op basis van
intertekstuele analogie stelling nemen tegen het hoofse waardencomplex ( was
duidelijk in de Beatrijs gebeurt ), zoals in de Graalqueste en in Vanden vos
Reynaerde . . . Wanneer de dichter met zijn publiek een spel beoogt op basis van
intertekstuele relaties moeten er m .i . in bet begin van bet werk een reeks signalers naar de bedoelde comparant aanwezig zijn, wil bet herkenningseffect functioneren . Dat is bet geval in de bovengenoemde werken, maar mi . niet in de
Beatrijs .
Toch utters er in bet begin van onze Marialegende een aantal „ hoofse signalers '' : bet , , hovesche ende subtijl van zeden '' , de bekendheid met de topos
m .b .t . de beschrijving van de vrouwelijke schoonheid, de „minne'' als ambigue kracht, de gedachtenmonologen . . . maar eerder aan naar de Arturiaanse
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Doppelweg verwijzen die naar de hoofse roman ( in het algemeen ) . Hier is een
vrouwelijk hoofdpersonage dat na diepe ellende opnieuw in de gemeenschap
words geintegreerd een bekend(er) verschijnsel . Ook hier is „ tweefasenstructuur " aanwezig, maar dan in de zin van tweeledigheid ( individuele evolutie
tegenover conformering aan de gemeenschapsnorm ) . Door de nadruk to leggen
op het principe van de tweeledigheid vermijdt men dat de biecht in het slotdeel most worden voorgesteld als de tweede weg ( een geestelijke refs ditmaal )
binnen de Doppelweg en kan men de Beatrijsstructuur bovendien in een ruimere context situeren van werken die in een eerste deel een ( ambigu ) ideaal
voorstellen dat in een tweede deel words gerelativeerd ( bijv . i n het Nevelingenlied ) . Ik most toegeven dat er op al deze vlakken nog veel valt to onderzoeken .
Met dit alles is het rijke betoog van Van Oostrom ( met een indrukwekkend
notenapparaat - maar dat is intussen bij hem reeds een bekend verschijnsel )
niet uitputtend voorgesteld . Bijzonder belangrijke, towel methodologische als
inhoudelijke, inzichten bieden nieuwe perspectieven voor de Middelneerlandistiek : het op intertekstualiteit gerichte karakter van het middeleeuws literaire
werk was een contrastieve interpretatie noodzakelijk maakt, de principiele
bezinning op de betrekkingen tussen wereldse en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen, literatuurgeschiedschrijving op basis van een receptie-estetische
invalshoek die aandacht heeft voor de complementariteit van de verschillende
methoden . De Leidse hoogleraar had met zijn oratie de bedoeling het yak
„ door uitdaging nieuwe impulsen to geven " ( FvO, p . 8 ) : daar is hij nu reeds
ten voile in gesiaagd . Mijn kritische bedenkingen interpreters men daarom ook
als een respectvolle repiiek op zijn uitdaging . Ik wens hem bij het begin van
zijn ambtstermijn oprecht „ een goet ends daer of " .
J . D . JANSSENS
Middeleeuwse literatuur
UFSAL Brussel

Rijmkroniek van Melir Stoke, uitgegeven door Dr . W . G . BRILL . Ongewijzigde herdruk van Werken van het Historisch Genootschap, Nieuwe Serie
No . 40 en 42 ( Utrecht 1885 ), H & S Uitgevers b .v ., Utrecht 1983, 2 din .
in en band, XCVII + 290, 380 + [3] blzz . ISBN 90 6194 004 4 . Prijs
NFI . 200 .
De Rijmkroniek van Melis Stoke is, afgezien van enkele fragmenten van ondergeschikt belang, volledig bewaard gebleven in drie handschriften die ails berusten in de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage . Het is weilicht de eerste
mnl . tekst van enige omvang die al vroeg de aandacht heeft getrokken van de
belangstellenden in de vaderlandse letteren en geschiedenis . Het werk is het
eerst in 1591 to Amsterdam met korte aantekeningen anoniem uitgegeven door
Janus Douza en Hendrik Lz . Spieghel, die daarvoor konden beschikken over hs .
C en een niet nader bepaald manuscript dat vandaag zoek is . Omdat bijna de
gehele oplage van deze editie bij een brand in de drukkerij is verloren gegaan,
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is er in 1620 to 's-Gravenhage een herdruk van verschenen, die op vele plaatsen
door zetfouten afwijkt van de eerste, die al geen zuivere weergave van bet
handschrift was . Daarom oordeelde C . van Alkemade bet nuttig om in 1699 to
Leiden een derde uitgave van de Rijmkroniek to bezorgen, de eerste met de
naam van Melis Stoke, intussen door Petrus Scriverius ontdekt* en waarvoor bet
weinig voordien weergevonden hs . A, door Wouter de Clerc voor Jan van Polanen geschreven, als voornaamste bron wend gebezigd . Al deze in-fol . uitgaven
zijn filologisch onbruikbaar . Pas in 1772 verscheen, alweer to Leiden, in drie
delen de van bevredigende geschied- en taalkundige aantekeningen voorziene
editie van Balthasar Huydecoper, waarvoor alle drie de handschriften werden
geraadpleegd en waarbij bet werk in tien boeken wend verdeeld . We zouden
moeten wachten tot 1885, vooraleer G . W . Brill to Utrecht een definitieve (?) uitgave zou brengen naar bet handschrift van Wouter de Clerc ( hs . A ), met opgave
van de varianten der andere hss . Sindsdien is bet stil geworden rond Stoke, op
enkele bescheiden bijdragen na . . . En zie : nu verrast H & S Publishers Utrecht
ons met een ongewijzigde ( = fotomecbanische ) „ nadruk'' van Brills editie .
De Rajmkroniek is een berijmde geschiedenis van bet graafschap Holland ( en
Zeeland ) over de jaren 689-1305, waarvan bet eerste deel een vrij getrouwe vertaling is van een Latijnse gescbiedbron in proza, bet Chronicon Egmondanum
( ed . Sweertius, Frankfurt 1620 ) . Hierin words in ca . 3300 verzen de geschiedenis verbaald van bet Hollandse huffs tot en met 1205 . Na de lafhartige moord
op Floris V ( 27 juni 1296 ) scbijnt bij Stoke bet denkbeeld opgekomen to zijn,
de Rijmkroniek tot op zijn eigen tijd voort to zetten en zo voegde hij bij bet
reeds voltooide eerste gedeelte een uitvoerig vervolg van meet dan 10 .000 verzen, waarin vooral bet relaas van de langdurige regeerperiode van graaf Floris V
uiterst boeiende lectuur vormt . Voor dit tweede gedeelte maakte Stoke gebruik
van mondelinge overleveringen van ooggetuigen, een enkele maal was hij zelf
bij de gebeurtenissen aanwezig .
Het is voor een recensent zeer moeilijk een oordeel uit to spreken over de
( ongewijzigde ) herdruk van een boek dat ongeveer bonderd jaar geleden is
verschenen en waarover min of meet alles is gezegd . Dat er in de lange inleiding ( 97 blzz . ), die hoofdzakelijk neerkomt op een polemiek met Huydecoper, aanvullingen en correcties kunnen worden aangebracbt, spreekt vanzelf .
Dat de auteur b ijv . in bet eerste gedeelte van zijn geschiedverbaal bier en daar
ook oorspronkelijk to werk gaat en voor zijn verslag van Radbouds doop de Vita
iVulframi beefs gebruikt, moist al J . to Winkel ( Ontwikkelingsgang I, p . 509, n .
3 ) . Sindsdien weet men ook, dat Stoke een en antler is verschuldigd aan de
Spieghel Historiael van Jacob van Maerlant en aan de Chroniques abregees van
Baudouin d'Avesnes . Het op p . XCV aan de inleiding genoemde bandschriftfragment uit bet 8e boek, dat eens aan prof . Serrure beefs toebeboord en door
Brill met werd teruggevonden, is al lang weer ttecht : bet berust goed en
* In zijn Toetssteen op Het oude Goudtsche Chronycxken van Hollandt etc . , Amsterdam 1663,
p . 252 .
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wel in de U .B . to Gent onder signatuur hs . 1649 . Is het daar wel ooit weg geweest ?
Van de vrij indrukwekkende lijst plaatsen, door W . de Vreese in zijn Tekstcritiek uit Verdams Middelnederlandsch Woordenboek (Mnli/db . X, 71 e .v . )
samengelezen, heeft de geleerde uitgever in 1885 geen gebruik kunnen maken .
Het is hier niet de plaats om daar dieper op in to gaan . Ik hoop er een afzonderlijk artikel aan to wijden .
De herdruk van Stokes al seders lang uitverkochte Rijmkroniek, een royaal en
met zorg uitgegeven boek ( zoals we dat van H & S gewend zijn ), mag in de
bibliotheek van geen enkel medievist ontbreken .
Contern

w. E .

HEGMAN

Panorama van de Spiritualiteit in en om de Reformatie in de
Nederlanden 1530-1800 . Nijmegen, Alfa, 1982 . „Tekst en tijd'' deel V .
( XII ), 110 pp . + 8 pp . illustraties . Prij s f 17 , 90 .

H . VEKEMAN,

Dit boekje is de uitgebreide versie van een artikel „Pays-Bas '' in het Dictionnaire de Spiritualite Asdtique et Mystique . De basis ervan is vermoedelijk een
verzameling aantekeningen omtrent theologen en vromen van velerlei protestantse snit met in het middelpunt de figuur van Jan Luyken ( vgl . blz . 1 van de
Verantwoording ) . Het werkje probeert een overzicht to bieden van het spirituele leven in het Nederlandse protestantisme in de periode die de titel aangeeft . Maar het jaantal 1800 is daar ten onrechte gebruikt ; het overzicht reikt in
wezen niet vender dan bet midden van de achttiende eeuw . De samensteller
benadrukt bij herhaling, dat bet onderzoek van dit veld van studie nog aan zijn
begin staat ; de uitvoerige literatuuropgaven leveren klaarblijkelijk niet bet
bewijs voor een ietwat meer gevorderd stadium van onderzoek .
Het is mij niet geheel duidelijk geworden, voor wie bet boekje nu eigenlijk
bestemd is . Niet voor de vakgenoten ; die hebben niet bijster veel aan de beknopte, meestal to globale schetsen van de talrijke gestalten in bet veelkleurige
onroomse kamp, en de literatuuropgaven kunnen ze ook wel elders vinden .
Maar voor belangstellende leken draagt bet geheel to zeer bet karakter van een
opsomming zonder werkelijke structuur . Ongelukkig is voor niet-vakmensen of
beginners by . de alfabetische ordening van de figuren uit de Nadere Reformatie, die maakt, dat achttiende-eeuwers voor zestiende-eeuwers aan de orde
komen . Een goede inleiding tot de stof zou veel minder feitelijke gegevens en
een duidelijke aanwijzing van de ontwikkeling en de samenhang moeten
omvatten . Nu werkt de lectuur niet verhelderend, maar verwarrend .
Ten gevolge van dat gebrek aan samenhang zijn allerlei beweringen in bun
abstractie dan ook moeilijk to verstaan . Een voorbeeld . Omtrent Amesius
words gesteld : , , Weliswaar worden geloof en leven op de Schrift gebaseerd,
maar de voluntaristische benadering van de belij denis en bet vermogen van
de in genade vernieuwde wil zullen in de Nederlandse Reformatie niet verenigd kunnen worden met de objectiviteit van de kennis'' ( blz . 21 ) . Veke226

man biedt nergens een kader om dergelijke zwaarwichtige uitspraken to plaatsen .
Het boekj e behandelt de spiritualiteit in Nederland sinds 1530, maar de
gereformeerde spiritualiteit words nergens uit de doeken gedaan . Bij de bespreking der figuren van de Nadere Reformatie words blijkbaar kennis van de geest
van het calvinisme voorondersteld . In de reeks der gereformeerde vromen ontbreekt o .a . de markante gestalte van Jacobus Revius . Ook Marnix mist men ;
terwijl die toch zo duidelijk positie koos ten opzichte van de geestdrijvers, de
spiritualisten van zijn dagen, van wie er vele door Vekeman zijn opgenomen .
Een compilatie zonder eenheid en overzichtelijkheid is dit werkje . Het is ook
niet vrij van onjuistheden . Zo words van Cats' Trou-ringh beweerd, dat het culmineert in de presentatie van hetgrondhuwelijk tussen Adam en Eva ( blz .
27 ) . In werkelijkheid staat het paradijshuwelijk aan bet begin van bet
genoemde werk en culmineert bet in de beschrijving van bet geestelijk huwelijk
tussen Christus en Zijn bruid, de kerk .
Ik ben er niet zeker van, dat de auteur zich voldoende heeft ingeleefd in de
spiritualiteit van de contra-remonstranten . Wie van Gomarus zegt, dat bij hem
de kracht van de wedergeboorte iets is , , van de mens '' en dat dat hem leidt
tot de thesis van de volbarding der heiligen ( blz . 61 ), is bepaald nog niet tot
bet hart van zijn theologie doorgedrongen, zeker niet, ale de perseverantia sanctorum ale volgt words gedefinieerd : „ wie eenmaal bet geloof ontvangen heeft
verliest bet nooit meer ; wie nooit bet geloof ontvangen heeft, kan ook nooit
tot bet geloof komen'' ( blz . 61 ) . De absurditeit van de laatste zinsnede is evident . Hier is geen poging gedaan om de beschreven figuur naar zijn bedoeling
to verstaan . Van Itterzon heeft one in zijn grote werk over Gomarus heel andere
dingen laten zien . Ook de uitspraak, dat de Synode van Dordrecht de remonstranten afwees „ op speculatief-eenzijdige wijze'' ( blz . 62 ), toont onbegrip
voor bet gevoelen van de Dordtse vaderen . De lectuur van de Dordtse Leerregels is geen overbodige luxe .
Het is spijtig, maar ik moet concluderen dat Vekemans Panorama de lezer
geen helder beeld biedt van bet - ik geef toe : uiterst gecompliceerde landschap van de spiritualiteit in en om de Reformatie .
Heiloo, juli 1983

L . STRENGHOLT

Jan Luyken (1649-1712 ) . Brieven zonder censuur . Met een
bloemlezing uit de gedrukte brieven . Koln, F . J . Lukassen, 1983 ( Verof
fentlichungen des Institute fur Niederldndische Philologie der Universitdt
zu Koln, 1) ; XXXVI + 105 blz . + in afz . fascikel 18 blz . woordverklaringen, aantekeningen, registers ; prijs : DM 22,80 .

H . VEKEMAN,

Deze kennelijk met veel geestdrift samengestelde thematische bloemlezing uit
Luykens geestelijke brieven bevat drie autografen uit de collectie Van Eeghen
( Amsterdam, Historisch Museum ), elf nieuw ontdekte apografen uit bet hs .
Cornelis van Noorde uit dezelfde collectie en een uit de K .B . to Den Haag ;
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vender zestien nummers uit de in 1714 (1729 2 ) gedrukte Geestelyke brieven en
zes specimina uit de in 1741 to Hoorn gepubliceerde Verzaamling . De editie
words voorafgegaan door een hooggestemde bespreking van de thematische
karakteristieken van de spiritualiteit den brieven, een overzicht van het bestand
en de betrouwbaarheid ervan .
Mede door de opname van de hss . betekent deze zorgvuldige uitgave ongetwijfeld een aanzienlijke aanwinst die voor een goed begrip van Luykens nog
vaak schromelijk onderschatte poezie, ook de latere z .g . niet-mystieke
embleembundels, van het hoogste belang is . Ik verwijs hiervoor vooral naar de
nummers 4 tot 6 uit de inleiding . De emblematische werkelijkheid ( stof) is
voor Luyken meer dan een teken .
Zij deint direct mee op het goddelijk ritme volgens de inzichten van de Bohmistische pansofie, waarin voor een dualistische wereldvisie weinig of geen ruimte is
en de node van een zeer moeilijk to vatten „ andere " lichamelijkheid een centrale rol speelt . Zeer revelerende, maar beslist geen gemakkelijke lectuur .
De uitdagende the! is naar mijn gevoel was overtrokken, to meer daar Vekeman het begrip „ censuur " in zijn uiteenzetting veel hypothetischer hanteert .
Tot de term words ( voorzichtig ) besloten op grond van enkele wijzigingen in
de XXXVIIe brief uit de druk van 1714 t .o .v . de Haagse apograaf en de
samenstelling van Het overvloeijend herte ( Haarlem 1767 ), waaruit een aantal
belangrijke brieven zouden zijn weggebleven . In het eerste geval gebruikt de
inleider woorden als , , perverteren ", , , vervlakken " en , , afzwakken ", in het
tweede de neutralere omschrijving „veranderende receptie " . In elk geval lijkt
mij het denkbeeld van een zich tegen de extreem Bohmistische trekken van
Luykens spiritualiteit gerichte censuur voorlopig nog niet bewezen . Censuur
connoteert afkeuring . Onbegrip of ongelukkige pogingen ten verduidelijking
door bewonderende volgelingen zijn iets anders . Vekeman geeft trouwens ruiterlijk toe dat de theosofische vrijmoedigheid in andere gedrukte brieven verwondering blijft wekken .
K . PORTEMAN

Nederlandse Emblemata . Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse
Emblemata-literatuur van de 16de en 17de eeuw . Samengesteld door P .
J . Meertens m .m .v . Hilary Sayles . Nijhoff Nederlandse Klassieken . 1983 .
171 b lz . gell . f 32,50 .
Deze bloemlezing is een tweede druk van Van de Dene tot Luiken, waarmee J . B .
Knipping en P . J . Meertens in 1956 de studie binnen het vakgebied een duwtje
gaven . Wat Adriaen Pointers wilde na het succes van zijn Ydelheyt, nl . een boek
, , de helft grooter to maecken, ende de selve niet alleen met nieuwe figuren en
plaeten, maer oock met verscheyde aenghenaeme mengeldichten to vercieren ",
lijkt ook hier een bekommernis to zijn geweest . Enkele bedenkingen .
Het boek is groter dan zijn voorganger . Letterlijk . De bloemlezing is sours
beknopter dan de eerste druk en anderzijds uitgebreider . Jan Luiken is wegge228

vallen en ook Willem Mylius, de eerste omdat aan hem een afzonderlijk deel in
de reeks words gewijd, de andere omdat hij de grens van de 17de eeuw overschrijdt . Of Frans Fraet, die de oudste embleembundel der Nederlanden op
zijn actief heeft, de leemte vult, durven wij to betwijfelen . Toegevoegd zijn,
per auteur of bundel, de o .i . in waarde vrij ongelijke korte inleidingen met
selectieve bibliografie . Zo selectief sours, dat cruciale artikels ontbreken ; p . 52
het artikel over Vondels Den gulden winckel (1613 ) in : Visies op Vondel na
300 jaar . ( Een bundel artikelen verzameld door S . F . Witstein en E . K . Grootes
( Den Haag 1979 ), p . 26-59 ), our een voorbeeld to g even . I .t .t . de eerste druk
zijn de teksten in de oorspronkelijke spelling opgenomen . De aantekeningen
zijn in principe gehandhaafd, waar nodig verbeterd en uitgebreid . De kwaliteit
van de gravures was beter in de eerste druk en het formaat van de platen is nog
steeds niet verantwoord . Gelijk gebleven is dan de Inleiding, op de aanvulling
na die recente ontwikkelingen in de bestudering van de emblematiek signaleert . Maar dit blijft ook enkel een signaleren ; de vaststelling heeft diezelfde
Inleiding onberoerd gelaten . Als de embleemstudie van K . Porteman voor het
vakgebied werkelijk een must is en met haar uitvoerige bibliografie „ onmisbaar'' ( p . 14 ), is het toch merkwaardig dat de auteurs ze naast zich neerleggen
alsof zij niet bestond . Het theoretisch kader dat hun uitgave stut, kan men
alleszins bezwaarlijk overladen noemen . Dit alles neigt naar een schoolvoorbeeld van een gemiste kans . De aanpak is thematisch-iconografisch gebleven,
waarbij het vaak een compromis van literaire en esthetische eisen was dat
bepaalde was wend gebloemleesd . „ Het is nu eenmaal niet zo dat de mooiste
verzen steeds de mooiste of meest kenmerkende platen vergezellen'' ( p .
13-14 ) . Dat overigens ieder historisch perspectief hierdoor in de kiem words
gesmoord, is overduidelijk . In dezelfde geest van onbegrip voor de emblematische didaxis kunnen het lied met wijsaanduiding en het sonnet, die in Jan van
der Veens Zinne-beelden, oft Adams appel (1642 ) beide eveneens op de prent
betrekking hebben, onafgedrukt blijven ( p . 118 ), en moet Geeraerdt van
Wolsschaten het voor ,, De doodt vermaskert met des weerelts ydelheyt "
(1654 ) stellen zonder de „ overdenckinghe '' en het bijvoegsel, waarin de
auteur telkens uitlegt was er uit prent en bijschrift to leren valt resp . uit de werken van klassieke en latere schrijvers allerlei words aangehaald ter uitbreiding
en bevestiging van het beweerde ( p . 145-149) .
Ook ter , , overdenckinghe " .
I . VAN DE WUER

De beweging van 80, Schrijvers Prentenboek Deel 22, Amsterdam, De
Bezige Bij, 1982 . ( Uitgave van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum to ' s-Gravenhage) .
Ik weet niet of bet onder invloed is van de wereldveroverende videocratie,
van bet pedagogisch pleidooi voor aanschouwelijk onderwijs, of gewoon van de
globate visuele cultuur van onze tijd, maar bet succes van rijkelijk ge llustreerde
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boeken over alles en nog was valt niet to ontkennen . En bet nut ervan mijns
inziens evenmin . Op bet gebied van kijkboeken bij moderne Nederlandse literatuur heeft de serie Schrijvers Prentenboeken van het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum to 's-Gravenhage al een lange traditie en bet
is een verheugend feit dat in deze serie een soon extra dik herdenkingsprentenboek verschenen is rond De beweging van 80 .
Het opzet van de Schrijvers Prentenboeken is bekend . Reeds vanaf bet eerste
nummer over A . Roland Hoist (1958 ) opens elke aflevering steevast met een
bladzijde strikt chronologisch geordende biografische gegevens en words afgesloten met een paar bladzijden bibliografle . Daartussenin vindt de lezer ( of kijker ) een massa foto- en illustratiemateriaal, reproducties van documenten,
eerste drukken en handschriften, en de blanco ruimte die op elke paging openblijft words opgevuld met zorgvuldig uitgekozen citaten die doorgaans uiterst
nauw aansluiten bij de reproducties . In se valt bet nut van zo'n kijkboek wellicht wel to betwijfelen, maar legs men bet naast de biografie of studie die men
over de schrijver in kwestie aan bet lezen is, dan krijgt bet gelezen woodd
ineens een groter levendigheid : tijdsgeest, schrijver en werk krijgen gestalte en
worden levend voor de ogen van de lezer die zich ook de moeite van bet kijken
getroost .
Al blijft een Schrijvers Prentenboek in principe beperkt tot bet leven van een
schrijver, toch words daar wel eens van afgeweken . Zo verscbeen in 1965 reeds
een kijkboek over de Beweging van Vijftig en, zoals gezegd, naar aanleiding
van de Tacbtigerberdenking : De beweging van 80 . Het spreekt vanzelf dat bet
samenstellen van zo'n boek rond een beweging meer en andere problemen stelt
dan rond een enkele schrijver ; en als die beweging bovendien die van Tachtig
is, words bet aantal problemen des to groter . Het cruciale probleem is dat men
de Beweging van Tachtig eigenlijk nauwelijks een beweging kan noemen . Veeleer is bet een amalgaam van jonge schrijvers vol vernieuwingslust, die als enig
gemeenscbappelijk element hebben : onvrede met bet heersende en bet voorbije, zodat bet moeilijk, zoniet onmogelijk words, om een aantal „ positieve "
kenmerken of een gemeenschappelijke poetica vast to leggen . Hierdoor words
bet dan weer erg moeilijk om bijvoorbeeld to bepalen was bet oordeel van de
tachtigers over de voorgangers is . Men boeft slechts enkele uitspraken van
Kloos, Van Deyssel en Van Eeden naast elkaar to leggen ( p . 5-7 ) om even
zoveel verschillende meningen to hebben over Multatuli, Huet, Vosmaer en
Van Vloten . Bovendien veranderden de individualistische Tacbtigers graag eens
van opinie en ook de „ beweging'' als gebeel evolueerde in baar appreciaties 1 .
Met de Beweging van Tachtig is daarenboven De Nieuwe Gig's onlosmakelijk
verbonden, en ook dat schept weer de nodige problemen omdat bet samengaan
van Tachtig en De Nieuwe Gig's niet betekent dat ze ook samenvallen . Daarom
is bet aangewezen bij elke studie van deze periode duidelijk to omscbrijven was
1 Zie bijvoorbeeld STUIVELING, Garmt, De Nieuwe Gidf als geeste/i k brandpunt, Amsterdam,
De Arbeiderspers, 1981 ( derde druk, eerste druk 1935 ), p . 85-86 .
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men onder bet een en onder bet ander verstaat, teneinde onnodige verwarring
to voorkomen . Het voorstel van Stuiveling lijkt mij hiertoe zeer geschikt 2 .
In zijn Inleiding op dit 22ste Schrijvers Prentenboek verwijst Rob Nieuwenbuys naar dat voorstel maar hij maakt er verder geen gebruik van, zodat men
eigenlijk een inleiding krijgt op bet ontstaan en de teloorgang van bet tijdschrift De Nieuwe Gids, terwijl bet boek dat ingeleid words ons in zijn titel iets
over De Beweging van Tachtig beloofde . Neemt men daar nu eenmaal vrede
mee, dan is die inleiding overigens ronduit degelijk en bondig en dat is eigenlijk al was men van een inleiding verlangen kan . De ruimere dan strikt-literaire
betekenis van De Nieuwe Gids words er aan de orde gesteld ; er words ( weereens ) afgerekend met de mythes van 80 : , , bet `wonder van tachtig' , bet leiderschap van Kloos, de gesloten falanx van jongeren die een volstrekt oorspronkelijke, Neuwe en grote literatuur schiepen, enzovoorts'' ( p . 3 ) ; en de korte
hoogbloei en spoedige ondergang van De Nieuwe Gids ( althans van de 9 eerste
jaargangen ervan, want daar gaat bet bier om ) worden helder en overzichtelijk
gescbetst .
Veel minder helder is de Verantwoording die volgt en van de hand is van
Bernt Luger en Harry G . M . Prick . Deze „verantwoorders'' blijken zich meer
dan bewust to zijn van de grote moeilijkbeden rond bet samenstellen van dit
, , bewegingsprentenboek '' en , , kiezen '' dan ook , , voor een kombinatie waarmee ( ze ) kool en geit , willen sparen '' . Het valt to verwachten dat zo' n
„keuze'' gevolgen zal hebben voor bet kool- en geitige van bet prentenboek
zelf. Dat prentenboek zal - zo words ons meegedeeld - uiteenvallen in twee
grote delen . Een eerste deel gewijd aan de „ dramatis personae die in en rond
De Nieuwe Gids een rol gespeeld hebben'' ( p . 4 ) en een tweede deel waarin,
in chronologische orde, „ iedere aflevering van De Nieuwe Gids de nodige aandacbt'' zal krijgen ( p . 4 ) . En als men dan even verder leest dat bet de samenstellers , , minder ging om een literatuurgeschiedenis, als wel om bet aanschouwelijk voorstellen van een stuk tijdscbriftengeschiedenis . ,' ( p . 4 ), begins men
de titel van bet prentenboek van langsom ongepaster to vinden . Voor we beginners aan de kluif van 108 bladzijden die deel een en deel twee beslaan krijgen
we bij wijze van aperitief nog een soon proloogje, bestaande uit een groepsfoto
van de ,, voorgangers'' en de ,, jongere generatie'' zelf .
„ In gesprek met de vorigen '' ( p . S-7 ) beet de verzameling van vereerden
en verguisden, gaande van Potgieter ( ° 1808 ) tot en met Schaepman ( ° 1844) .
Uit de bijhorende citaten blijkt - zoals ik reeds vermelde - hoe onvoorstelbaar ver de appreciaties van de eigenzinnige Tachtigers uiteenliepen, en hierom
alleen al zijn deze pagina's de moeite waard . Toch verbaast bet mij bier een
portret aan to treffen van Schaepman ( hij is trouwens geboren in 1 844 en niet
in 1884 ) - die bovendien in geen enkel citaat ter sprake komt - en niet van
Hofdijk, die wel vermeld words . Of is de foto van Hofdijk op p . 44 ( nr . 120)
misschien de enig bestaande ? Ook Bosboom-Toussaint mis ik bier, Warner
2

Idem, p . 30-31 en 101 .
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Willem van Lennep eveneens en misschien was zelfs Winkler Prins hier op zijn
plaats geweest 3 . Ze komen alien ten gepasten tijde aan bod 4 , maar als men nu
eenmaal een , , gesprek met de vorigen '' wil inlassen, dan zie ik niet goed in
waarom een Schaepman belangrijker is dan een Hofdijk . In „ vaders en
zonen '' ( p . 8 ) pogen de samenstellers de Tachtigerbeweging in een Europese
context to plaatsen, met als sleutelfiguren Shelley en Zola, was op zichzelf
alweer heel illustratief is voor de ver uiteenlopende bewonderingsgebieden van
de Tachtigers . Op p . 9-11, tenslotte, bevinden we ons even met de , , Dichters
in het koffyhuis'' en krijgen de cafe-restaurants to zien waar de „ jongere generatie '' en vooral het „ letterkundig genootschap '' Flanor vergaderden . Tot
zover de „ prolong " .
Vanaf p . 12 kan dan de biografische verkenning beginners van belangrijke en
minder belangrijke personages in en rond De Nieuwe Gids . Zij zijn volgens
geboortedatum chronologisch geordend en sours words een aantal kleinere of
vergeten sterren aan het literaire firmament samen behandeld met een grotere
artistieke zon . Dat de biografische schetsen telkens ophouden rond 1895 lijkt
me verantwoord, het gaat tenslotte our De Nieuwe Gidf . Minder verantwoord
lijkt het me dat Emants en Perk gewoon chronologisch opgenomen worden tussen de werkelijke medewerkers . Gezien hun groot belang voor Tachtig is een
uitvoeriger behandeling zeker verantwoord, maar ze blijven voorlopers, geen
medewerkers . Voor de rest vinden we de meeste belangrijke en minder belangrijke Nieuwe Gidsers terug . Het is begrijpelijk dat de ruimte ontbrak our van
alien die ooit wel eens een sonnetje schreven voor De Nieuwe Gids een biografisch portret to leveren . Er moest gekozen worden, en ik vind de keuze goed, al
mochten was mij betreft bijvoorbeeld Jan Veth, Lotsij of Tideman evengoed
een biografische beurt krijgen .
Het tweede deel brengt ons een chronologisch overzicht van De Nieuwe Gids
in haar eerste negen jaargangen . De illustraties passers ook hier uitstekend . We
vinden reproducties van kritieken op de Nieuwe Gidr-bedrijvigheid, sours ook
illustreren de prenten de behandelde onderwerpen en vanzelfsprekend treffen
we her en der foto's van bekende en kersverse medewerkers aan, met
zoals to
verwachten was - het leeuwenaandeel voor Kloos .
Wat mij in dit tweede deel echter bijzonder tegenvalt is dat de inhoudsopgaven per aflevering hoogst onvolledig zijn en dat dit in de Verantwoording niet
verantwoord words . Daar leest men enkel dat iedere aflevering „ de nodige aandacht '' zal krijgen ( p . 4 ), maar de bepaling van die , , nodige aandacht '' is
mij een waar raadsel . Nemen we bij wijze van illustratie de eerste jaargang (p .
34-44 ) . In de inhoudsopgaven van het prentenboek vind ik niet terug : de bijdragen van Doorenbos, Van Deventer, en Blink uit aflevering 1 ; van Van der
Goes uit aflevering 2 ; van Buitendijk uit aflevering 3 ; van Van Eeden ( Aan
3 Zie Idem, p . 9, p . 22, p . 28 .
4 Hofdijk op p . 44, nr . 120, Bosboom-Toussaint op p . 40, nr . 108, Warner Willem van Lennep
op p . 22, nr . 34, Winkler Prins op p . 45, nr . 123 .
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Flanor ), Jelgersma, Lotsij, Unger, Poelman en Zoologos uit aflevering 4 ; van
Lotsij, Winkler Prins en Poelman uit aflevering 5 en van Lotsij, Hack van
Outheusden ( = Van der Goes ) en W J .v .W . uit aflevering 6 . Als er nu in die
weglatingen nog enige lijn to trekken vie! zou er al veel gered zijn, maar de
selectie is werkelijk at random . Er bevinden zich onder de niet vermelde bijdragen evengoed historische, scheikundige, politieke, als literaire en onder de
opgenomen bijdragen . . . eveneens . En wat ik helemaal niet begrijp is dat de
twee bijdragen van Lotsij uit aflevering 2 en 3 wel vermeld worden en die uit 4,
5 en 6 niet . l k weet niet welke leidraad de samenstellers hier tot leidraad
diende, en zo er al een is kan men hem in alle geval niet terugvinden in de
Verantwoording, en waartoe diem zo'n ding anders ? Dezelfde willekeurige
selectiecriteria signaleerden we terloops al bij onze bespreking van de „ probog '' en - zij het in mindere mate - bij de biografische behandeling der
dramatic personae . Misschien had men er toch beset aan gedaan zich to beperken tot de Tachtigerbeweging in enge zin, ofwel nog iets meet ruimte to scheppen - en het boek was dikker to maken - om de eerste negen jaargangen van
De Nieuwe Gids exhaustief to kunnen beschrijven . Maar men wou de kool en
de geit immers sparen . . .
Bij het lezen van dit Schrijversprentenboek heb ik terloops ook enkele detaillistische randbemerkingen gemaakt . Ik zet ze even op een rijtje . Het is jammer
- maar dat gelds evengoed voor andere schrijversprentenboeken - dat men
naast de reproducties van handschriften geen gedrukte tekst vindt die het ontcijferen alvast was makkelijker zou maken . Sommige handschriften zijn echt
moeilijk leesbaar ( bijvoorbeeld p . 93, nr . 269 ) . Ook heeft het me teleurgesteld
dat er bij een aantal prenten al to weinig commentaar geleverd words . Ik denk
aan de spotprent op Emants' Lilith ( p . 12, nr . 23 ), waarbij men zich tevreden
moet stellen met de schamele mededeling dat „ geheel links J . A . Alberdingh
Thijm'' to zien is, terwijl de overige personages ongeidentificeerd blijven . Ook
bij de „ Gidsenspotprent'' ( p . 34, nr . 88 ) zou was aanvullende commentaar
welkom geweest zijn, en niet in het minst bij het caricatuurportret van Flaubert
( p . 96, nr . 277 ) . Me dunks dat een prentenboek toch in de laatste plaats het
uitleggen van prenten mag verwaarlozen . Hier en daar ontbreekt ook was informatie . Bij de foto van Helene Swarth ( p . 50, nr . 140 ) ontbreekt haar naam,
evenals bij de portrettekening van Van Eeden ( p . 52, nr . 145 ) . Vanzelfsprekend kan elke gemteresseerde lezer hier zelf vlug genoeg de bijhorende namen
vinden, maar dat kan hij bij talloze andere foto's net zo goed ; daarin ligt zeker
geen reden waarom de samenstellers het uitgerekend hier zouden nalaten . Hetzelfde gelds overigens voor de verklaring van pseudoniemen . Waarom words
bijvoorbeeld , , Chap '' op p . 24 en 109 we! en op p . 80 niet verklaard ? Onduidelijk is mij vender de „ zinspeling op Den Haag'' ( p . 52, nr . 147 ) . Jammer is
ook dat van de schilder George Hendrik Breitner geen enkel werk afgedrukt
words ( in tegenstelling tot Witsen, Van Looy, Veth en Toorop ), terwijl hij op
p . 70 genoemd words „ de schilder van de Beweging van Tachtig
Ook de
beroemde zwartkrijttekening die Witsen in 1908 van Kloos maakte, op basis
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van de foto van 1894, ontbreekt helaas . En was er geen regeltje meet vrij om de
nieuwsgierige lezer mee to delen dat , , Flanor '' tevens bet pseudoniem van
Vosmaer was, en dat Paap in Vincent Haman Van Deyssel uitbeeldde ( p . 14) ?
Als men de kwalen zo op een rijtje zet lijkt bet wel alsof dit prentenboek
kreupel gaat van kleine gebrekjes en gezwelletjes en lijdt aan een algehele
scheve lichaamsstructuur . Dat is niet zo . Wie bet wel denkt bedenke tevens dat
bet boek 120 bladzijden telt, 350 illustraties en een even groot aantal uiterst
keurig geselecteerde citaten . Ik heb enkel de kleine wratjes en puistjes - die
met bet blote oog nauwelijks to zien zijn - onder de microscoop genomen en
onder zo'n microscoop lijkt zelfs een onschuldig vliegje een monster . Dat er
een snort algehele misgroeiing is die weifelt tussen Tachtigers en Nieuwe Gidsers blijft helaas waar, maar ook bier is de verpakking zo misleidend keurig, dat
de argeloze lezer er nauwelijks iets van merkt .
En bovenal : De beweging van 80 is een prenten- en citatenboek ; geen
wetenschappelijke studie, geen nieuwe visie, geen uitputtend onderzoek . Het
wil in de eerste plaats een verzameling van illustraties zijn en als men bet zo
beschouwt is bet een uitstekende verzameling . Men leze Stuivelings' De
Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt, of Frans Coenens Studien van de Tachtiger Beweging of Frans Erens' Vervlogen Jaren met dit kijkboek bij de hand, en
de Tachtiger beweging zal, na bonderd jaar weer opleven in haar bloei en
opgang, in haar nukkigheidjes, praatjes, eigenliefdes en sarcasmes . . . en men
zal zien en dus beter begrijpen hoe deze relatief korte periode uit onze literatuurgescbiedenis tevens een van de belangrijkste kon worden .
PHILIP VERMOORTEL

P . C . Boutens, Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries
de Hoghe . Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1983, 66 blz .
W . Blok, P, C, Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe,
zelfde uitgever, 1983, 448 blz .
De Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe werden voor bet eerst als werk van Boutens zelf berdrukt in bet tweede deel van de
Verzamelde lyriek (1968 ) . De tekstbezorger Job . B . W . Polak moest zijn besluit om daarmee tegen Boutens' ( tot in de Verzamelde werken gebandhaafde )
afwij zing van bet auteurschap in to gaan, toen nog verantwoorden met de overweging dat „ niets () wijst op een andere auteur dan de dicbter'' en dat „ nu ()
vrijwel iedereen overtuigd ( is ) dat we bier met werk van Boutens to doen hebben'' . Nu dezelfde uitgever de bundel apart uitbrengt - in een uitvoering
waarin vakmanschap op ideale wijze samengaat met eerbied voor de tekst
kan bij de restrictie laten varen die in zijn eerdere verantwoording besloten lag .
Voor die nieuwe editie, aldus een verklaring achterin, „ is uitgegaan van tekst
en zetsel van 1932'', maar daar is dan in zover van afgeweken dat de titelpagina veranderd wend, en moest worden . De bundel words nu zonder ombaal
voorgesteld als een werk van Boutens, niet langer dus, zoals de eerste uitgave
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van de Strofen in 1919 en de aangevulde Halcyon-uitgave van 1932, als door
Boutens , , uitgegeven en ingeleid " . In zijn korte verantwoording beroept Polak
zich voor die ingreep op prof. dr . W . Blok, die in de hier aan to kondigen studie „ het auteurschap van P . C . Boutens onomstotelijk heeft aangetoond " .
Het nieuwe boek van Blok levers voor het auteurschap inderdaad het definitieve bewijs . Daarvoor words gebruik gemaakt van documenten uit de schriftelijke nalatenschap, waarover vroegere onderzoekers niet konden beschikken,
t .w . enkele - niet met de asman meegegeven - kladjes van gepubliceerde en
ongepubliceerde gedichten, waaronder zich ontwerpen van een aantal Strofen
bevinden, en vervolgens nog een deels getypte, deels met de hand geschreven
drukkerskopij van de Strofen ( eerste uitgave ) . In hoofdstuk V beschrijft en editeert Blok zorgvuldig al die papieren . Daarop sluit een hoofdstuk aan over de
datering ; de conclusie daarvan luidt dat Boutens in 1908 - een cruciaal jaar in
de hele zaak - aan de Strofen „ kan " zijn begonnen en dat hij ermee voortgegaan is tot na 1916 ; van 1925 tot 1932 zijn de Andere verzen ontstaan .
Het doorslaggevende bewijs van het auteurschap is intussen maar een onderdeel van was Blok over de ,, mystificatie " mee to delen heeft . Even belangwekkend en op zijn minst even boeiend is het - overigens ook weer bewijskrachtige - relaas van de omstandigheden die Boutens ertoe gebracht hebben de
mystificatie op to zetten en zijn leven lang vol to houden . De stof voor dat
relaas words geleverd door een in 1977 op schrift gesteld memorandum van
mevrouw Van Lier-Schmidt Ernsthausen, dat op zijn beurt teruggaat op gesprekken met Boutens' jongere vriend Anton baron van Herzele - een relatie
die al bekend was uit het biografische boek van Karel de Clerck, maar die hier
in een enigszins ander daglicht words geplaatst . Het verhaal, dat Blok met de
nodige argwaan maar met bevredigend resultant op zijn historische waarheid
toetst, luidt dat Boutens in mei 1908 een schok kreeg door het bericht dat een
student, Jan van Drooge, zelfmoord had gepleegd . Heel kort tevoren had Boutens diens aan hem ingezonden verzen nors afgewezen . Gelovig, zij het niet
kerks christen als hij was, voelde hij zich schuldig aan de dood van die hem
geheel vreemde jongeman ( „ Ik ben zijn moordenaar " ), en aan verraad tegen
zijn eigen geloof. Een eerste poging om dat schuldgevoel to verwerken was het
toevoegen van een tafereel aan het Spel van Platoons leven dat hij pas voor de
Delftse studenten geschreven had . In een tweede poging deed hij voorgoed afstand van zijn ( hier voor het eerst herdrukte ) „ Gedichten der jongeren " die
Jan van Drooge in De XXe Eeuw had gelezen en die hem tot het inzenden van
zijn dichtproeven hadden bewogen . Een derde poging tenslotte, die 24 jaar van
Boutens' leven in beslag zou nemen, was het creeren, met werk en al, van de
„ vroeggestorven poeet " Andries de Hoghe . Met het scheppen van dat dubbelzinnige personage bedoelde Boutens - maar tot die conclusie zal Blok eerst
komen na aandachtige lezing van de tekst - zowel naar zichzelf als naar Jan
van Drooge to verwijzen en hun beider „ schuld " in to lossen .
Met de ontraadseling van het auteurschap en van de functie die de mystificatie voor Boutens heeft vervuld, had een minder ambitieus onderzoeker zijn tack
235

als volbracht kunnen beschouwen . Blok heeft er juist de aanleiding in gezien
our, zoals gezegd, het werk van „ Andries de Hoghe " van heel dichtbij
( „ close " ) to gaan lezen en aan de neerslag van die lectuur het grootste deel
van zijn studie to wijden . Terecht, want de Strofen noch de Andere verzen
( volgens Blok structureel van elkaar to onderscheiden, krachtens het impliciete
verhaal dat de Strofen verbindt ) worden directer toegankelijk omdat men weet
dat Boutens ze geschreven heeft . Geen lezer van Boutens' poezie of hij zal wel
ooit het gevoel hebben gehad dat hij een „ inwijding in de geheimen "
behoefde our iets vender to komen dan de drempel . Dat gelds ook voor de
gedichten van „ Andries de Hoghe " . Men zou geneigd zijn ze esoterisch to
noemen, was het niet dat die term de gedachte oproept aan een leer die via de
inwijding ontsluierd zou moeten worden . De term , , symbolistisch " die Blok
hanteert is, nu het our poezie gaat, meer ten zake . Hij acht hem zonder voorbehoud op de Strofen, in beperktere mate op de meer direct-lyrische Andere
verzen toepasselijk .
Voor hij de gedichten afzonderlijk bespreekt ( de tekst words mee afgedrukt : de Strofen volgens de uitgave van 1919, de Andere verzen volgens die
van 1932, met opgave van alle gevonden varianten ) stelt hij in toets na mets
een beeld samen van was hij „ de wereld van de Strofen " noemt ( hoofdstuk
VII ) . Dat heeft het grote voordeel dat de neerslag van zijn „ close reading"
van de teksten afzonderlijk ( hoofdstuk IX ) binnen redelijke perken kan worden gehouden . Gelijklopend met zijn lezing van de tekst adstrueert Blok hoe
die wereld van De Hoghe, die uiteraard niet uit het niets tot stand is
gebracht, teruggaat op Plato en de Bijbel . Opnieuw words daar eerst een algemeen hoofdstuk ( VIII ) aan gewijd . Bij de bespreking van de verzen afzonderlijk worden dan telkens die plaatsen nit beide bronnen geciteerd ( er zijn er
overvloedig veel ) die „ in de optiek van Boutens tijdens het schrijven op de
achtergrond van zijn denken ( kunnen ) hebben gestaan " ( blz . 307 ) . Het is
de eerste keen - voorstudies van Blok zelf niet to na gesproken - dat de
intieme verwevenheid van Plato en Bijbel in Boutens' visie zo overtuigend
words gedemonstreerd . Uit het aangedragen materiaal blijkt hoe eenzijdig Platonisch Boutens doorgaans wordt verstaan en hoezeer ( onder meer door De
Clerck ) zijn bijbelse, meer bepaald christelijke inspiratie onderschat is . In de
later ontstane Andere verzen zou Plato volgens de citaten en de interpretatie
van Blok zelfs de plaats hebben geruimd voor de Bijbel . Het is tenslotte in de
sfeer van was het Christendom aan ideeen over genade en verlossing heeft overgeleverd dat Boutens zijn creatie van de „ jonggestorven poeet " heeft voltooid .
Blok heeft zich in zijn studie, ofschoon duidelijk is dat er een zeer gedetailleerde kennis van Boutens' overige werk aan ten grondslag licht, welbewust bij
de „ nalatenschap van Andries de Hoghe " bepaald . Maar het spreekt vanzelf
dat hij meteen aan het inzicht in de hele Boutens een bijdrage van onschatbaar belang heeft geleverd . Daarboven uit heeft hij nog iets anders gedaan
hij heeft voor zover dat nodig was, en het is sours nodig, aangetoond was
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voor resultaten to bereiken zijn als aandacht voor de tekst een kritische alliantie
aangaat met nauwgezet literair-historisch en biografisch onderzoek .
Okt . '83

C . BITTREMIEUX

Voetstappen van WFH. Opstellen over IV. F. Hermans .
Utrecht, HES Publishers By . , 1982, 122 blz ., prijs f 19 .50 .

J . J . OVERSTEEGEN :

In dit boek heeft J . J . Oversteegen een vijftal opstellen over Hermans samengebracht, die hij - op een na - al eerder in tijdschriften had gepubliceerd . Het
eerste opstel ( „Voetstappen van W .F .H . " ) is de vertaling van een oorspronkelijk in het Engels geschreven tekst, verschenen in het Amerikaanse tijdschrift
Odyssey n .a .v . een Engelse vertaling van Het behouden huffs ; dit opstel is kort
en bevat een zeer algemene, in menig opzicht oppervlakkige inleiding tot Hermans' werk tussen Conserve (1947 ) en De donkere kamer van Damocles
(1958 ) . Het tweede ( „ Chinese wijsheid ; een exegese ' , eerder verschenen in
Merlyn 3, maart 1963, p . 29-53 ) handelt over De god Denkbaar Denkbaar de
god (1956 ) . Dit is verreweg het belangrijkste artikel uit de bundel . Voor de
Hermans-kenner heeft het een historische waarde, want het moet worden beschouwd als het eerste baanbrekende artikel dat in de jaren 60 over De god
Denkbaar verscheen . Wat nog niet betekent dat daarmee een volledige verklaring van de roman words gegeven . Oversteegen bezorgt een onmisbare sleutel
tot de basisstructuur ervan, maar een bevredigende uitleg over de inhoud, b ijv .
in het licht van Hermans' algemene thematiek, ontbreekt volkomen ; er words
evenmin ingegaan op een verhelderende systematisering van de in Denkbaar
toegepaste schrijftechnieken en procedes, waardoor dit postsurrealistische werk
op zinvolle wijze had kunnen worden getoetst aan dat van belangrijke Franse
voorlopers zoals o .a . Robert Desnos, de jongere Louis Aragon en Boris Vian .
Het volgende artikel ( „Uit eten bij de kannibaal ' , Merlyn 2, 1965, p .
88-104 ) belicht de persoonlijkheid van Hermans als polemicus en essayist ; het
stuk bevat een aantal rake opmerkingen ; alleen zou men wensen dat Oversteegen die was grondiger en vanuit een hoger wetenschappelijk standpunt had uitgediept ; maar zijn benadering blijft daarvoor to persoonlijk, to anecdotisch
ook . Hermans' debuutroman Conserve plaatst Oversteegen ( vgl . Raster V ! 2,
zomer 1971, p . 234-259 ) in een juist perspectief, althans was de manier betreft
waarop de hoofdproblematiek daarin dient to worden begrepen : toen al
hamerde Hermans op het denkbeeld van de betrekkelijkheid en zelfs de gelijkwaardigheid van alle wereldbeschouwingen en waardenstelsels ; misschien had
Oversteegen hierin een voorafschaduwing kunnen zien van Hermans' latere
belangstelling voor Wittgenstein en diens theorie over de ,, levensvormen " .
Hoe dan ook, men mist hier zo niet een grondige ontleding, dan toch enkele
synthetische beschouwingen over de romanesthetica, want hier duiken toch
ongetwijfeld verschijnselen op, die in het toenmalige literaire Nederland op een
niet to onderschatten vernieuwing wezen . In een recent artikel ( „ De mien in
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de spons'', 1982 ), ten slotte, relativeert Oversteegen terecht de visie van F .
Janssen op De francs der acacia's (1949 ) . Door de beperktheid van bet uitgangspunt ontstaat echter een overdreven aandacht voor bet technische probleem van bet gezichtspunt bij bet vertellen ; relevant is dat probleem natuurlijk altijd, maar binnen Hermans' oeuvre is de bier besproken roman, was dat
betreft, wel een van de eenvoudigste gevallen ; anders dan in een aantal verhalen of in De donkere kamer liggen de voornaamste problemen bier elders, nl .
in de - dieptepsychologisch to benaderen - situaties en verhouding tussen
personages .
Praktisch bekeken, zal Oversteegens boekje nog diensten kunnen bewijzen
aan studenten, die welbepaalde romans van Hermans - eigenlijk maar drie uit een welbepaald oogpunt moeten bestuderen . Dit doe! zal Oversteegen we!
beoogd hebben . Toch kan men niet nalaten een en ander te, betreuren . Al kan
niemand Oversteegen ertoe verplichten om van zijn boek een samenhangende
studie to makes, toch neemt men van de bedreven wetenschappelijke onderzoeker die bij is, bepaalde verzuimen niet zomaar aan . Zowel over Hermans in bet
algemeen als over de door Oversteegen besproken werken zijn sinds de eerste
publikatie van deze opstellen een aantal boeken en artikelen van enige omvang
verscbenen . Daar houdt de auteur volstrekt gees rekening mee : een niet erg
progressieve houding die bij in zijn „Voorwoord'' zelf toeschrijft aan zijn
gebrek aan „ cooed'' ( p . 13 ) en aan zijn onwil om „ standpunten van anderen
( to ) verwerken'' ( p . 14 ) . Maar niet alleen worden bedoelde nieuwe standpunten doodgezwegen ; ook zal men bier, zowel in de bibliografie als in de scbaarse,
achteraf toegevoegde voetnoten, tevergeefs zoeken naar spores van bijv . bet
Tirade-summer over Hermans ( 271, jg . 25, dec . 1981), van E . Popeliers monografie Ii//em Frederik Hermans (1978 ) - hoe men bier uit wetenschappelijk
oogpunt ook over denkt, of van ons boek Eenheid en versplintering van bet ik .
De romanwereld van W7.F. Hermans (1978 ) - hoe Oversteegen bier ook over
mocbt denken . In Spiegel der letteren publiceerden wij ook een uitgebreid artikel over De god Denkbaar ( en Het evangelic van 0 Dapper Dapper), waarvan
in bet literatuurlijstje over die roman evenmin gewag words gemaakt .
MICHEL DUPUIS

Erzahlforschung. Emn Symposion . Herausgegeben von Eberbard Ummert,
( Germanistiscbe Symposien Bericbtsbande IV ), Stuttgart, J . B . Metzlerschen Verlagsbucbhandlung, 1982, 729 p .
Dit luxueus uitgegeven boek bevat de lezingen van bet in 1980 to Bad Harzburg gebouden colloquium over verbaalwetenscbap . Een eerste dee! bandelt
over de , , verbaaldiscursus en zijn structures '' , een tweede over , , verhaaltbeorie en genregescbiedenis '' , een derde over , , specifiek historiscbe verbaalvormen'' en een vierde over „ verbaal en geschiedenis . '' Uit de bijdragen blijkt
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dat in de discussie over bet verhaal niet meet de verteller centraal staat, zoals
dat voor een tiental jaren nog bet geval was . ( Franz Stanzel, een van de grondleggers van de theorie van de verteller, is nog een van de enige die een voordracht in die zin gehouden heeft ), maar wel de opbouw van bet verhaal . Binnen dat kader blijken nog zeer verschillende benaderingen mogelijk to zijn . Zo
zijn er bijdragen over bet mondeling verteller, over bet verhaal in de moderne
roman, over bet verhaal ale fictie en ale gescbiedscbrijving en over de algemene
functie van bet verhaal . Al deze thema's zijn opgehangen aan of geillustreerd
met concrete voorbeelden uit de bele wereldliteratuur, uit bistoriografie en uit
dagelijkse dialogen . Ook de verslagen van de discussies zijn opgenomen . Een
register van auteurs en termen sluit dit gevarieerd boek of .
PAUL CLASS

Erkenntnis der Literatur . Theorien, Konzepte, Methoden . Herausgegeben
von D . HARTH and P . GEBHARDT, Stuttgart, J . B . Metzlerschen Verlagsbuchhandlung, 1982, 358 p .
Dit boek bestaat uit een waaier monografieen waarin specialisten elk een
domein van de literatuurwetenschap behandelen . Tbema's die ter sprake
komen zijn : literatuurtheoretische grondbegrippen, estbetiscbe ervaring, theorie van de literaire produktie, literaire kritiek, tekstkritiek, tekstverklaring, literatuursociologie, literatuurgescbiedenis, comparatisme, literaire communicatie,
empirische literatuurwetenschap, literatuur- en mediawetenschap, vakgescbiedenis . Er is geen poging gedaan om de uiteenlopende en vaak zelfs elkaar
tegensprekende benaderingen to verzoenen . Het nut van een dergelijke verzameling lijkt me dan ook nogal twijfelacbtig . Welke lezer scbept plezier in zulk
overzicht van spraak- en geestesverwarring ? Vele stukken zijn in een zwaarwicbtig, maar weinig zeggend jargon gescbreven . Het interessantst vond ik persoonlijk de stukken van Peter Zima en Norbert Groeben, respectievelijk over
literatuursociologie en empirische literatuurwetenschap .
PAUL CLASS

VERDER ONTVINGEN WIJ
Abrabamsz GALENUS (1622-1706 ), Korte verhandeling van de redelykbevindelyke godsdienst. Uitgegeven door H . VEKEMAN, Koln, F . J . Lukassen,
1983 ( Veroffentlicbungen des Institute fur Niederlandiscbe Philologie der Universitat zu Koln, 2 ) ; 37 blz . ; prijs : DM 10,80 .
Het boekje is een van woordverklaring en van een nawoord over Galenus'
opvattingen voorziene uitgave van een dokument dat voor de kennis van de
laatzeventiende-eeuwse doperse spiritualiteit in bet algemeen en van het werk
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van Jan Luyken in bet bijzonder niet zonder belang is . Over dit laatste aspekt
schreef Vekeman een bijdrage in T .N .A . 1 (1983 ), afl . 1, 162-175 . Het traktaatje illustreert, zoals meet geestelijke teksten uit die periode hoe sterk de
middelnederlandse en Rijnlandse vroomheid en mystiek op de nadere Reformatie hebben ingewerkt . In dezelfde serie zijn edifies aangekondigd van Willem
Teellinckx Soliloquium, Theodorus Brakels Trappen en De Christen guldenschakel van Adam Boreel .
K . PORTEMAN
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JEREMIAS DE DECKERS FUNERAIRE
CYCLUS : SUCHTEN EN TRANEN OVER
'T LYCK MYNS VADERS (1G59) }
In een schoolboekje uit de reeks Variaties o p een thema las ik onlangs
een keuze uit Jeremias de Deckers gedichtencyclus Suchten en Tranen
Over 't Lck myns Vaders (1659) 1 . De samefstellers stelden zich daarbij
de vraag ,,In welke opzichten gaat dit verdriet (van een vij f tigj arige ! )
de perken to buiten ?" 2 . Wie deze wel erg suggestieve vraag voor ogen
houdt bij de lectuur van de
in zijn oorspronkelijke vorm 1026 verzen
tellende cyclus, komt gemakkelijk tot een huiverig onbehagen tegenover deze poezie . Past de lezer daarbij -- bewust of onbewust
de
hedendaagse inzichten over vaderbinding en vadercomplex toe, dan wordt
bovendien de persoonlijkheid van de dichter zelf in een ongunstig daglicht gesteld .
In hat literairhistorisch bedrijf is deze interpretatie van De Deckers
treurnis niet uitzonderlijk . Buitendijk die in 1958 een editie van De
Deckers Goede Vrydag bezorgde, vindt in de cyclus aanwijzingen dat
onze dichter lead aan een „psychoseksueel inf antilisme" . Heel wat gematigder, maar toch nog duidelijk in hetzelfde spoor, schrijft Schroder
n.a .v . de vijf cyclusgedichten over „hat vadercomplex" bij De Decker,
Beide auteurs projecteren de versregels onvoorwaardelijk terug naar de
psyche van de dic'hter en houden geen rekening met de gehanteerde
literaire code . Het lijdt geen twijfel dat een dergelijke visie een juist
begrip van de tekst in de wag staat en bovendien aan de specif ieke
esthetics van deze gedichten voorbijgaat 3 .
* Graag dank ik K . Porteman die mij met de nodige vakkundige kennis heart begeleid .
1 J. DE DECKER, Rym-oef feningen, Amsteldam 1659, dl . 3, 90 .124 .
2

w.

DROP

ca ., Buigen en barmen. Ouderr en kinderen in de Nederlandse diteratuur,

(Variaties op een thema 9), Groningen 1971, 24 .
s J. DE DECKER, Goede Vrydag, ed . W. J. C . Buitendijck, (Zwolse drukken en herdrukken nr. 32), Zwolle 1958, 26-29. Een tweede druk verscheen to Culemborg in 1978 in
de reeks „klassieken Nederlandse letterkunde" .
P. H . SCHRODER, En met zo'n ju ffertje ging dominee trouwen, Amsterdam 1968, 15-16 .
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Karsemeijer voelde in zijn dissertatie over De Decker het probleem
scherp aan
„( . . . ) bij oppervlakkige kennismaking met de vijf elegieen (. . . ) zal de
20ste-eeuwse lezer, ( . . . ) al heel spoedig neiging gevoelen met een
medelij deride glimlach neer to zien op de overdreven j ammerklachten (. . . ) . Nauwkeuriger kennis van De Decker's karakter ( . . . ) leert
begrijpen . Hier is geen sprake van holle rhetoriek of versiappende
sentimentaliteit . De Bijbels denkende en levende dichter ( . . . ), zichzelf
ontzaglik verplicht wetend aan een lief devol vader, met wie hij dageliks
leed en streed, terwijl geen liefde voor vrouw of kind zijn liefde voar
zijn ouders deelde (. . .), zit in wanhoop neer bij 't lijk van de verscheidene, die zijn steun en zijn hoop, zijn trots en zijn kracht was
geweest" 4 .
Vanuit deze visie benadert Karsemeijer de cyclus, kennelijk zonder de
misvattingen uit de wereld to kunnen helpen . In zijn analyses laat hij
immers nergens tot uiting komen „dat De Decker natuurlik onder invloed
stond van de klassieke traditie en rhetoriese trant van zijn tijd" 6 . Vandaar ante bijdrage .
Om de verzen in hun historische context to lezen, moet men vele
facetten belichten . Daartoe behoren niet alleen de genologische structuurwetten van de funeraire poezie - zoals die door Witstein zijn
ontsluierd 6 - maar oak de verwijzingen naar de funeraire topiek, naar
ander dichtwerk en proza van De Decker, naar de verwante doodspoezie
van a .m. Six van Chandelier, naar de iconologische traditie en
hoe
kan het ook anders naar de bijbel .
De vijf gedichten moeten ongeveer gelijktijdig zijn geschreven .
Abraham de Decker stierf immers op 16 mei 1658 en al in 1659 verschenen de vijf lijkdichten in de bundel Rym-oe f f eningen. Hierin had
J eremias de volgorde van de gedidhten zelf bepaald 7 . De vijf funeraire
gedichten werden er samengebracht ander de titel Suchten en T raven
Over 't Lyck myns Vaders Overleden den 16 Mey 1658 . De dichter beschouwde de vijf gedichten kennelijk als een geheel . Trouwens geen
ervan wend tijdens Jeremias' leven apart gepubliceerd 8 . Dat we ze
bovendien als een cyclus mogen interpreteren ~- Karsemeijer gebruikte
4
5

J. KARSEMEIJER,

De dicker Jeremias de Decker, (doct. diss .), Amsterdam 1934, 8 .

9. Zijn analyse van de cyclus op p . 2-17 .
s. F . WITSTEIN, De funeraire poezie in de Nederlandse Renaissance, Assen 1969 .
7 De cyclusgedichten werden in elk geval een stuk voor juli 1659 geschreven . De
opdracht in Rym-oe ff eningen door de uitgever A, van Blancken aan J . Westerbaen werd
immers gedateerd op 1 juli 1659.
Over de volgorde van de gedichten, zie j . KARSEMEIJER, o.c ., 27-28 en 352 .
s Zie hierover KARSEMEIJERS bibhografie (o .c., 348-360) .
s
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J. KARSEMEIJER, O.c .,

als eerste de term 9
blijkt al uit het motto ontleend aan Vergilius,
waarmee de dichter Suchten en Tranen de wereld inzond : „Hic me,
Pater optime, fessum Deseris" (Aeneis III, 710-711 ; hier belijd ik,
allerbeste vader, uw overlijden) . Het formuleert bet centrale thema dat
in de versc'hillende gedichten telkens vanuit een andere hoek wordt
bekeken (cf. infra) . Uit de analyses zal bovendien blijken dat sommige
argumenten en topoi in verschillende cyclusgedichten nu eens summier,
dan weer uitvoerig, maar in elk geval met steeds wisselende accenten
warden hernomen.

I. Eerste cyclusgedicht : Tegens de Lente des jaers 1658 .
In dit gedicht komt de lente van 1658 ter sprake . Het thema ligt voor
de hand : bet jaargetijde van het ontluikende lever beantwoordt niet aan
de verwachtingen . Vandaar ook de vituperatieve tour in Tegens de Lente.
Nochtans klinken de openingsverzen vrij berustend ; Jeremias had
zich aan vaders dood verwacht .
Wat maend mag van de vij f en seven,
Wat jaer, wat j aergety, wat dag
Geschickt sijn tot soo droeven slag ?

5

Dus heb ick dikmael sitter dincken
Want ach ! ick konde wel verstaen
Dat ors die San haest moest ontgaen ;

(v. 4-9)

Een dergelijke kalme inzet in mineur bij bet initium past volledig binnen
de traditie van het funeraire genre en werd door Scaliger aanbevolen 10 .
Berusting lezen we trouwens ook in Jeremias' Ter gedachtenisse van
mijns Vaders Broeder uit 1652
'K heb veelrrmaels van dit jaer geseyt tot myn gemoed,
Als ick son menig lijck ten grave sag geleyden
'T sat tijd sijn mijn gemoed, dat wy ors oock bereyden :

(v . 1-3)

11

In de volgende verzen wordt chronologisch bet verhaal van vaders laatste
levensmaanden gebracht (narratio, v . 13-36) . Eerst was de winter gekomen, bet laatste seizoen dat de nude De Decker zich - ondanks bet
barre weer - goed had kunnen houden . Daartegenover stand de lente
9

J . KARSEMEI JER, o. c., 11 .
10 S
. F. WITSTEIN, a .c., 105 .
11 J. DE DECKER . o.c ., 1659, dl . 2, 159.
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die zo veelbelovend met de eerste, levenskrachtige zonnestralen uitpakte,
maar die ook meedogenloos een einde aan het 76-jarige leven stelde . Op
deze antithese winter-lente (met de resp . verwachtingen) steunen v .

13-24 .
15

20

25

30

Maer 't lag my gansch niet op de leden,
Dat ons het voorjaer van dit jaer
Soo yss'lijck werden sou en swaer ;
Nadien de winter voorgetreden
(Hoe streng by was geweest en wreed)
Ons was ontgleden sander leet.
Na soo veel stormens op ons' daken
Na soo veel buyen straf en guur,
Sag ick verheugd het heylsiem vuur
Der gulden Son den Ram genaken
En dacht'et met een' blyden lack
Te wellekomen, als ick plag.
Maer als het acht of negen stappen
Gedaen had over dese zy'
Der Middellijn, gevoelden wy
Ons van een ander vuur betrappen,
'T welck onsen Huys-voogd vliegende aen
Wel haest my 't lichen de vergaen .

(v . 13-30)

Uit de verhullende peri f rise (v . 25-27) laat zich de begindatum van de
slepende ziekte of lezen : 29 of 30 maart. Nauwkeuriger kon de dichter
nauwelijks zijn 12 . Vlug volgt flu het derde tijdsmoment : vaders dood
(v . 31-36) . Het verwijt aan de lente dat zij niet beantwoordt aan wit
men van hair verwacht voor Abrahams gezondheid, leidt tot de vitu peratio in de volgende strofen.
De dichter spreekt in deze verzen de lente direct aan
0 vrolij ckste der jaergetijden, ( . . . )
Dacht ick van u to sijn gegroet
Als hagelbuy den bloessem doet ?

(v. 37-42)

Het contrast tussen hair vriendelijke gelaat en wit zij in feite bracht,
inspireert tot bet topikale beeld van de bloesem dat we ook vinden in
0 p de dood eens Kinds

12 Acht of negen dagen nadat de zon loodrecht op de evenaar stond (= 21 maart) . Dit
wordt ook op andere plaatsen in de cyclus bevestigd . De tijdsduur tussen 29/30 maart en
16 mei (sterfdatum) bedraagt immers 6 weken en 5/6 dagen . Afgerond betekent dit din
ook „seven weken" (I, 63) of ruim „drypaer weken" (II, 89) .
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Wat lot heel t u benij d uw' Vader t' overleven ?
Wat onweer, aerdig kind, sloeg uwen bloessem neer ? (v . 1-2) 13
Uit dit fragment blijkt de gebruikelijke context van de topos . Pontanus
vond het beeld immers erg geschikt voor lijkdichten gewijd aan jonggestorvenen 14 . De Decker wijkt flu hiervan of door de metafoor ook op
een al wat oudere overledene toe to passen . Begrijpelijk is de variante
alleszins . De bloesem is immers nauw met bet lenteseizoen verbonden 15 .
Wanner nu blijkt dat dit jaargetijde oak all reeel gegeven aanwezig
was, dan moet het beeld meer dan verleidelijk zijn geweest .
Een tweede a postro f e wordt gericht tot de Mey-Maen
0 Mey-Maen, all ghy my in d'oogen
Eerst vielt, ghy waert schier halver dragt ;
Dies heb ick flux aldus gedacht
Wanner uw' ronde staet voltogen,
Hoe of dan 't lot, o Meysche Maen,
Van ons bestorven hays sal staen ? (v . 67-72)
Het „Koorts-vuur" dat vroeger al all doodsoorzaak werd voorgesteld
(v. 31), geeft aan het maanbeeld een bijzondere dimensie . Men kan
deze of lezen nit Cesare Ripa's I conologia waarin de „Koortse" uitgebeeld wordt door een jonge vrouw die een ronde maan op het hoofd
draa,gt. „De Maene op 't hoof d, bediet, dat de beweginge van de koortse
geheelijck aen de Maene hangt" waarbij Ripa zich beroept op het gezag
van Galenus 16 . Jeremias' verwijzing naar de maan houdt dan ook meteen
een verwijzing naar het verloop van de koorts in .
De doodsnacht vormt het slot van de vita peratio (v . 73-80) . De
concentrische verenging van de tijdsperiode (lente Mey(-Maen) nacht) werd ook al in v . 5 toegepast (jaer - jaergety - dag) .
Langzaam gaat de vita peratio over in een adhortatio ad luctum : de
dichter spoort de rijzende zon aan haar verdriet to tonen door de zonnewagen terug to leiden (v . 85-96) . De aanroeping van natuurelementen
om ze aan to zetten tot rouwbeklag, was al in de klassieke oudheid een
bekend gegeven . En ook Pontanus schreef : „Hortamur quoque ad luctum, non homines solum, led etiam res inanimas, & eas ipsas, sicutl
bestial quoque squalere, afflictari, lugere dicimur" 17, Kennelijk had de
13 J . DE DECKER, o.c., 1659, dl . 2, 53 .
14 s. F. WITSTEIN, o .c., 115, 197, 206 en 213 .
15 s. F . WITSTEIN, o, c., 313 .
16 C. RIPA, 1 conologia o f uytbeeldinghe des verstands, Amsterdam 1644, introduction
Soest 1971, 261-262 .
) . 17BECKER,
J. PONTANUS, Poeticarv,m Institutionvm Libri tres. i3iusdem Tyroclnvm Poeticvm,
Ingolstadii 1594, 215 .
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topos in de Christelijke dichtkunst bestaansrecht gekregen via haar toepassing in de bijbel (Lc . 23, 45) 18 .
De zon is echter over haar reisroute niet to vermurwen . De dichter
wijst haar dan ook op andere wegen om haar leedwezen to betuigen
0, treck met ons dan 't roukleed aen, ( . . . )
Hang eenen mantel om van wolcken ; ( . . . )
Werp in veel weken lang den volcken
Den minsten lonck niet toe noch lack
Van eenen aengenamen dag .

(v . 99-108)

Wordt aan de zon het visuele smartbetoon toegekend, aan de Zuidenwind worden de auditieve klachtuitingen opgedragen
Dat cock de droeve wind van 't Zuyen
Met ons in 't suchten stem-maet hou
Dat all de lucht gekleed in rou
Met endeloose regenbuyen
Ons help beschreyen 't waerde Lijck ;

(v . 109-113)

Dat de Zuidenwind in verband wordt gebracht met regenbuien is overigens niet verwonderlijk . Het gaat immers om een klimatologische realiteit in Italie die via de klassieke literatuur (cf . Ovidius, Metamor phoses
I, 65b-66) als topos in de overlevering ingar~g heeft gevonden 19 .
In de slotstrofen herinnert Jeremias aan de lente van 1657
Doen stelden wy ons' Cijter-snaren
op 't vij ftigj arig f eestbanket
Naer eysch van 't tweede Bruyloftsbed,
Maer ach ! (gelijck wy nu ervaren,
En doen niet t'onrecht wierd geseyt)
Een Bruyloftsbed op 't graf gespreyd .

(v . 121-126)

Hij herinnert hier aan de gouden bruiloft die zijn ouders toen hadden
gevierd en verwijst daarbij naar v . 6 uit het gelegenheidsgedicht Ivbilevm
o f Guide Bruylo ft 20 dat hij naar aanleiding daarvan had geschreven
(v . 126) ; een jaar later blijkt dit vers schrijnende werkelijkheid to zijn
geworden .
De laatste strofe van Tegens de Lente vormt kennelijk de samenvat18 E . R. CURTIUS, Europaische Literatur and lateinisches Mittelalter, Munchen 1963,
99-100 .
19 Cf. C . RIPA, o .c., 629 en ,j. VAN BEVERWYCK, W'ercken der Genees-konste, Amsterdam
1680, dl . 1, 97.
20 J . DE DECKER, o.c ., 1659, dl . 3, 83-89 .
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ting van het gedicht door de scherpe tegenstellingen en het opnieuw
gebruikte motief van de bedriegelijke lente.
'K Had oyt in 't Voorjaer goed gevallen,
En hiel 't voor 's j aers aenminnigst deel,
En tell'er oock al reed'lijck veel,
Maer vond noyt soo veel soets in allen,
Hoe schoon my elck voor hooft verscheen,
Als bitterheyds in dit alleen .

(v . 127-132)

II . Tweede cyclusgedicht : Aen mynen Broeder.
De dood van Abraham op 16 mei betekende voor de f amilie een tweede
zwaar verlies ; kort tevoren nog had zij Jeremias' broer David verloren,
die to Java zijn laatste rustplaats had gevonden . Dat de dichter beide
overlijdens hier met elkaar in verband brengt, is dan ook niet verwonderlijk . Maar niet alleen vanuit menselijke gevoelens kan men de apostrof e -- want in deze vorm is het gedicht gegoten - tot David verklaren ;
ook de theorie van het funeraire genre vond het gepast in bet initium de
verwanten van de overledene to betrekken (de zgn . adiuncta 21) .
Alvorens echter de loftrompet to steken, voert de dichter een ander,
belangrijk motief aan : het morn mala solvit-argument 22 . Hij prijst zijn
broer immers gelukkig
0 saligh ghy, die ons verdriet,
Ons' bitt'ren hugs-rou niet en siet,
En niet en hoort ons' lij ck-gebaren ;
Maer sacht en vreedsaem uytgestreckt
In 't uyterst end der Oosterbaren
Ligt van 't Javaensche sand gedeckt !

5

(v . 1-6)

Klinkt dit ons misschien vreemd in de oren, voor Jeremias lag het voor
de hand, want
15

21

'T ver of-sijn hiel uyt uw gesicht
Soo schadelijck een blixem-licht ;
En om den donder niet to hooren,
Heeft oock de dood gedaen het haer ;
En gunstelijck by tijds uw' ooren
Gestopt voor een' soo droeve maer .
S . F . WITSTEIN, !O.C .,

22 S
. F. WITSTEIN, O.C.,

(v . 13-18)

59-61 .
111-112 .
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Inderdaad, de wegen die leiden tot kennis, het zien en bet horen (vgl .
oak v. 2-3), werden voor David volledig afgesneden ; door de grote
afstand kon hij zijn vader niet zien sterven terwijl de dood zelf verhinderde dat hij ook maar iets over dit heen,gaan vernam . Zo goed en
ontf ermend de flood zich dus toonde voor de overledenen, zo kwaadaardig en onbetrouwbaar is ze voor de levenden want zij trof

30

Het Hoofd en d'eere van ons hugs ;
Sy schiet de groote spil in stucken,
Waer op het hing als op sijn' as ;
En komt den kinderen ontrucken
Den besten Vader die oyt was :

(v . 26-30)

Met flit laatste vers ligt de weg open voor de uitgesponnen laudatio van
v . 31-78 . Vader De Decker blijkt daarbij wonderwel overeen to stemmen
met Ripa's ideaalbeeld van een goede huisvader . Deze moet - zo lezen
we onder bet lemma „Huysbestieringe" - zijn kinderen in alle eer en
deugd opvoeden ,,op datse in de Zee van de kindsche dertelheden, van
den wegh der Deughde niet souden of wijcken" . Picturaal kan deze tack
weergegeven warden door bet roer flat het huisschip door de zee der
ondeugden loodst 23 . Bij De Decker wordt flit
50

Een' Vader van beleyd en cooed,
Die, als de wind van tegenspoed
Sijn' Hut's-hulk schudde datse kraekte,
De hand soo moist aen 't roer to slaen,
Dat sy uyt eenen draeystroom raekte,
Daer duysenden in sijn vergaen ;

(v . 49-54)

In de „opvoedin,ge" vormt de deugd uiteraard een sleutelbegrip „om flat
de Opvoedinge de grand is, van de Deughd to verkiesen, en de ondeughd
to vlieden" 24
Een' Vader, die de teere jeugd
De deugde socht in 't bloed to prenten,
Meer met wel voor to gaen in deugd,
Als door ontsich of dreygementen :

35

(v . 33-36)

Het vir bonusmotief 25 in v . 35 staat daarbij garant voor de geloofwaardigheid van de opvoeder .
Maar ook andere - en vaak meer materiele - beslommeringen eisen
23
24
25
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c . RIPA, cc., 212 .
c . RIPA, o .C., 394.
s. r. WITSTEIN, o .C., 59 .

de aandacht op . Een huisvader moat „syne macht en midlen ( . . .) meten"
en „sick daer nae ( . . .) voegen" ; matigheid is de regal „soo wel in
't uytgeven als in andere dingen" . En tenslotte moat hij voortdurend
bezorgd zijn „om sijn Huysgesin to onderhouden, en door de maete van
geduyrigheyt to versorgen" 26 . Zo oak verlangde vader De Decker slechts
in de materiele noden van zijn gezin to voorzien (re futatio van de geldzucht 27 ) ; en aan de andere kant heeft hij ook nooit meegedaan aan de
tulpomanie of aan de gekke verzamelwoede van schelpen - onhebbelijkheden die al door Roemer Visscher en nog vale anderen scherp warden
gehekeld 28
45

Die 't oock aan malle kramerijen,
Aen tulpen, schulpen, schilderij en
Noyt sottelijck en heeft verquist ;
Die noyt oock om 't onnoodig slaef de,
Maer voor den buyck, niet voor de kilt,
Langs d'Amsterdamsche straten draefde :

(v. 43-48)

Abrahams oprechtheid, mildheid, rechtvaardigheid en vooral zijn gelijkmoedigheid stoelen op zijn geloof sovertuiging . Daze stelt hem in staat
om Jobs woorden tot de zijne to maken (Job 1, 21)

70

Een' Vader, die sick wel genoegde
Met all wat God en Noodlot voegde ;
Die alles wat hem overquam
Droeg met een of f en hart en wesen,
En seggen kon : God gaf , God nam ;
De Naem des Heeren sy gepresen :

(v . 67-72)

Abraham kende daarnaast ook zijn verplichtingen als burger
75

Een' Vader, die sijn' Overheyd
Oyt heef t gehoorsaemt, noyt gevleyt
Kortom een' Vader son bedreven
op 't roar van huysselijcken staet,
Als oyt d'Atheensche Bie me 't leven
Ons trok met honigsoeten praet .

(v. 73-78)

In Ripa's omschrijving van hat begrip „Huysbestieringe" lezen we dat
een goede verhoudin,g tussen burger en maatschappij onontbeerlijk is
26 C . RIPA, o.c., 212 .
27
s . F . WITSTEIN, ®,c ., 82 .
28 R . VISSCHER, Sinnepoppen 1614, ed . L . BRUMMEL, 'S Gravenhage 1949, p. 4 en 5 . zie
ook E. DE JONGH, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunft van de zeventiende eeuw,
z .pl . 1967, 69 en E . H. KRELAGE, Bloemenspeculatie in Nedetland . De tulpomanie van

1636'37 en de Hyacintenhandel 1720'36, Amsterdam

1942, 15-141 .
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„om dat totte gelucksaligheyt van 't gemeene Burgerlijcke lever vereyscht wordt een vereeninge van veele Huysgesinnen, die order gelijcke
Wetter lever" 29 . En ook Pontanus stelde uitdrukkelijk - in zijn hoofdstuk over de redactie van een epitaaf voor een vader - dat de staatsburgerlijke betekenis van de overledene in bet lijkdicht ter sprake most
komen 30 . Het is dan oak geen wonder dat Abraham als goede huisvader
het ideaalbeeld evenaart, zoals dat is geschetst in Plato's geschriften
(v. 75-78) .
Na een laws met dergelijke afmetingen kan de dichter maar moeilijk
anders dan aangeven welke leegte de dode achterlaat . Deze iacturae
demonstratio (v . 85-124) wordt gestructureerd door de descriptio personae, een traditionele werkwijze in de funeraire poezie 31 : een pijnlijk
nauwgezette beschrijving van de verschillende lichaamsdelen 32 geeft telkens weer aanleiding de erbij horende deugd op to roepen . Steeds weer
most men echter toegeven dat de kwaliteit ervan verdwijnt nu ook bet
organisms het laat afweten . Meteen wordt het duidelijk dat de iacturae
demonstratio een slingerbeweging vormt tussen laws en luctus. Op die
manier sluit ze nauw aan bij de laudatio uit v . 31-78 en bereidt tegelijkertijd ook de luctus in v. 124-156 voor. De volgende strofen illustreren
dit duidelijk
85

90

Die mond helaes ! die t'elckemael
Plag op ors Noen en Avondmael
Des Heeren segen uyt to spreken,
Heb ick op een' to droeve wij s
Ruym serer tijd van drypaer weken
Sien quijnen sander treck tot spijs .
Die lippen, die beleef de lippen,
Die noyt een woord en plag t'ontglippen,
Dat niet na tucht en reden rook,
Heb ick door 't stadig opwaert wellen

29 C . RIPA, o.c ., 212 .
30 J, pONTANUS, 0. C .,
31

234 .

Vgl . v. 53-59 uit Cats' lijkdicht op Simon Ruyting in j . CATS, Alle de wercken,
Amsterdam 1658, dl . 2, hoot-Kiste voor de Levendige, 37-38
De mont die tot bet volck soo deftigh heeft gesproken,
Leyt in het duyster graf, met aerde toe-geloken ;
De handt die door den pen soo groote dingen wracht,
Leyt als een nietigh ding begraven in der nacht ;
De Tongs, die haer werck plach konstigh uyt to voeren ,
Kleeft aen bet koude raeck, en kan haer geensints roeren ;
De stem is, als een roock, verdweenen in de lucht,
32 Ni
. mond (v . 85), lippen (y. 91), tong (v. 97), stem (v. 99), aengesicht (v . 103),
hander (v . 115) en beenen (v. 117) .
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Van eenen heeten galle-smoock
Peckswert sien uytsLaen en vervellen . ( . . . )

9'5
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Ten laetsten heb ick 't waerde lijck
Sien domp'len onder 't swerte slijck,
Sien in den duystren graf kuyl douwen ;
En nosh, en noch sie ick den dag ;
Noch derf ick harde 't licht aenschouwen
Hoe ? ben ick cock noch die ick plag ?

(v . 85-126)

Wanneer de dichter dit alles overdenkt, vraagt hij zich of hoe hij zijn
vader heef t kunnen overleven . In f eite gaat het hier - zoals trouwens
in de gehele verdere luctus (v . 124-156)
om een bekend lugaal argument : de wens van de overlevenden om zelf ook to sterven flu de beminde er met meer is . Dit vinden we by . tref f end verwoord in Huygens'
bekende Cupio dissolvi 33 . Daarbij stelt De Decker zich de houding van
de „Tel~g van Montpensier" tot voorbeeld

135

0 brave Telg van Montpensier,
Wat wierd uw hert van edel vier,
Van roemens waerden rou gedreven ;
Doen 't niet alleen wet tranen gaf ;
Ma.er met sij n' tranen oock sij n leven
Uytgoot op 't vaderlijcke graf !

(v . 133-138)

In de merge gaf de dichter de bron van zijn verhaal aan : „Guicc . /
Lib . 5 / cap . 5." Populair was dit verhaal uit Guicciardini's La Historic
d'Italia (Venetie 1587) alleszins . Al in 1 599 verscheen to Dordrecht
aldus Buitendijk -- een Nederlandse vertaling van bet werk 34 . Bovendien nam ook Van Beverwyck bet verhaal op in zijn Schat der Ongesontheyt
„Een van de sonen van den Hertog van

Montpensier,

zijnde buyten

Pozzuol o in 't Koninckrij cke van Napels gegaen om sij n Vaders graf

to sien, beweegt met grote droefheyt, na dat hij veel tranen uytgestort
hadde, vie! doot op 't graf neder, gelijck Guicciardini betuygt in
't 5 . Boeck van sijn Historie der Ibaliaensche Oorlogen" 35 ,
De dood ziet de dichter onmiskenbaar als een verlichting (cf . de

morn male solvit-gedachte uit bet begin)
33

Zie hierover S . F . WITSTEIN, ac ., 233
34 j . DE DECKER, o .c.,
1978, 144 .
35 j , VAN BEVERWYCK, ac., dl . 2, 30 .

en 238 .
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Soo mocht ick onder eenen steep
By hem ontschuylen all' mijn' weep ; ( . . . )
Maer 't hert was al to boersch en hard
Om aen sod edlen rou to splyten .

(v. 145-156)

Opvallend - en tevens typerend voor bet topikale karakter is hoe
v . 145-146 zo uit Jeremias' gedicht De klagende Princesse schijnen overgenomen . Daar luidt bet
Och mogt ick onder sand en steep
Met u ontschuylen 's levens qualen .

(v. 25-26) 36

Het is duidelijk hoe gewaagd bet is om - zoals Buitendijk 37 - in deze
verzen een „oprechte, welgemeende toon" to onderkennen zonder rekening to houden met bet toch wel sterk topikale karakter ervan .
De dichter richt zich nu opnieuw tot David

160

Sie, Broeder, wat all hugs-verdriet
Ghy met uw Vaderland verliet ;
Ach ! sie wat ysselijcke slagen,
Wat eenen Oceaen beroert
Van lijck-gesucht en jamm,er-vlagen
U uwe Walvisch heel t ontvoert

(v. 15 7-162)

J eremias refereert hierbij aan Davids scheepsreis naar Oost-Indie met bet
schip de „Walvisch", zodat de bekende, petrarkistische hyperbool 38 uit
v. 160-162 mooi bij een werkelijk gegeven aansluit .
De bedroef de Jeremias beef t ons overtuigd : zijn overleden broer is
veel gelukkiger dap de achtergebleven f amilieleden . Met recht en reden
mag de dichter dap ook de eerste strofe in de slotverzen herhalen (inclusio of redditio 39)
**
III . Derde cyclusgedicht : Tegens de Koortse .
In dit gedicht verwijt De Decker de koorts - bier als doodsoorzaak
beschouwd (cf. I, 31) dat zij herhaaldelijk zijn vader op bet lijf viel
en hem tenslotte de dood injoeg . Beide verwijten herbaalt de dichter
voortdurend maar zonder eentonigheid ; dit laatste dank zij een uitge36 J, DE DECKER, o .C ., 1659, dl . 3, 77-78 .
37 J, DE DECKER, O .C ., 1978, 27-28 .
38 S . F. WITSTEIN, O .c., 231 .
39 H . LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik, Munchen 1960, dl . 1, 317 .
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breide reeks stilistische middelen : anaf oor, polyptoton, alliteratie, . . . Hij
verwoordt daarmee tref f end zijn woede, wanhoop en smart bij de dood
van Abraham die hij met bet traditionele beeld voor de „seeckerheyt"
„de Suyl mijns levens" (v . 5) noemt 4°

5

10

15

Moest ghy, o Pest der pesten,
Moest ghy dan noch ten lesten
(Gelijck ick dik gedacht heb en geducht)
'T Licht ones hugs doen derven licht en lucht ?
Moest ghy de Suyl mij n levens
Soo menigmael tot bevens
Tot sneuvlens toe getrof f en van uw' hand,
Noch endelijck neerbonsen in het sand ?
Moest guy na son veel slagen
Gebrogt en afgeslagen,
Noch eenen doen (a ramp ! o bitter lot!)
Daer 't heft of brak van mij nen aerdschen God ?
En waert ghy niet to vrede
Hem t'elckemael, o wreede,
In 't bedde neer to smyten streng en straf ?
Moest ghy hem noch neerwerpen in bet graf ?

(v . 1-16)

Al twintig jaar lang wordt de oude De Decker geplaagd door de
koortsaanvallen, een gesel voor hemzelf en meteen ook voor de dichter
en zijn f amilie
Hoe dik hebt ghy, verwoede,
Ons voelen doen uw' roede !
Hoe dikmael hem ontsogen merg en bloed !
Hoe dikmael my onttogen heft en cooed !

(v . 21-24)

Een ander verwijt betreft de nooit verboorde smeekbeden van de zoon .
Een staaltje ervan 41 groeit uit tot een ware oratio volgens de regels van
de kunst . In v . 27-28 verzoekt Jeremias zijn vader to ontzien . Een billijke
eis, zo vindt de dichter die erop wijst dat hij in de kracht van zijn jong,
maar onbelangrijk leven veel beter dan de eerbiedwaardige grijsaard de
koortsaanvallen had kunnen doorstaan (v . 29-38) . Deze dissuasio leidt
tot de con.clusio in v . 39 (,,dus") die terugplooit naar de begineis . De
dichter heef t echter nag andere argumenten (v . 40-44) : waar bet eerst
luidde „doe bet voor vader", beet bet nu „doe bet omwille van mij" .
Het lijdt dan ook geen twijfel meer : de „Felle", bet traditionele epithe4o
41

c . RIPA, C .c., 456 . Vgl . ook met v . 28 : die suyl van ons gesin .
Cf . v . 25 : Hoe dik heb ick geropen .
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ton ornans voor de dood

gericht.

42 ,

heeft haar pijlen op de verkeerde persoon

0 moorderesse, o f elle Tygerin,
Verschoon, verschoon die suyl van ons gesin
30

Waer toe sao dik geslagen

Dien Atlas mat van dragen ?

Waer toe soo dik u over hem gesteurt ?
Tref my veel eer, aen my is niet verbeurt
Wilt wilt die grij se j aren,

35

Dien hooger ouder sparen ;

Droeg die niet pacx niet ongemacx genoeg,
Ten waer by oock uw' strenge nepen droeg ?
De lente mijner dagen
Kan eenen stoat verdragen ;

40

Dus, Felle, wend uw' pijl-punt tegens my ;
'T voegt dat de Soon wat voor den Vader ly
Ja dus (ick wil 't belijden)
Sal ick to minder lij den ;

Gemerckt my oyt de Vaderlijcke smert
Veel scherper, als mijn' eyge, sne door 't hert .

(v . 27-44)

In v. 27 wordt de koorts -- in het gedicht voorgesteld als een „moorderesse" - een „Tygerin" genoemd . Weer brengt Ripa enige verheldering .
Het begrip „Doodslagh" geeft deze picturaal weer als een „lelijck gewapent Man met een rooden Mantel, die voor een Helmet een Tygers
hoof d heef t (. . .) . De tyger bediet de wreetheyt en f elheyt, die den
Mensch totten Doodslagh prickelt en aenhitst" 43
Hoe Jeremias echter ook smeekte of bad, de koorts zette de fatale
aanval in en stormde met zijn onstuimige legerbenden op de zwakke
vader of : de bekende allegoric van de doodsstrijd 44

55

Doen quaemt ghy aengevlogen
Met twee vonk-werpende oogen
Gevolgt van all uw' benden wild en woest,
Van Hoof d-pij n, sprou, benautheyd, longer-hoest,
En diergelijcke prijen,
All' ofgerecht op strij en,
All' toegerust op moorden en verslaen ;

42 Zie S . F . WITSTEIN, o .c ., 304 en G . STUIVELING, Memoriaal van Bredero, Culemborg
1975, 176 en 182 .
43 c . RIPA, o.c ., 94.
44 J. VANDERHEIJDEN, Het thema en de uitbeelding van de dood in de Poezie der Late
Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden, Gent z.j ., 253 en 313 .
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En vielt daer met weer onsen Huys-waerd aen ;
En bruykende by vlagen
Bespringen en belagen,
Geweld en list, hebt endelijck (o smart !)
Hem 't leven doen verhuysen uyt hat hart ;

(v . 5 3-65)

Door hun overwinning kan de noon nooit meer „Den soeten naem van
Vader" in de mond nemen (v . 66-67) . En de dude ward ook aan de
„aogen ( . . .) ontruckt" (v . 72') . De dichter herinnert zich daarbij de
heldendaden van Abraham 45

75

Die midden in d'ellende
Van 't omgewroet Oostende
Gemat van pest, geschut en waternood,
op paste paste, op water nosh op loot ?

(v. 73-76)

Welke zijn functie toen ook moge geweest zijn 48, Jeremias stelt hier althans volgens de regels van bet spel
zijn vader voor als soldaat .
Immers, in zijn hoof dstuk over de graf schrif ten voor aen militair rekent
Pontanus de dapperheid en de „tolerantia aestus, f rigoris, itinerum,
farms, sitis" tot de hoofddeugden van aen goad soldaat 47 •
Het gedicht neemt aen wending die past binnen de traditionele voorstelling waarin de overwinning van de dood wordt amgebogen naar aen
nederlaag toe : de mors trium phans verwordt tot mors devicta 48 . In daze
traditie situeert zich de verkleining (minutio) van de behaalde overwinning door de dood :

80

Maer, onbesinde prije,
Toon u niet al to blij e,
Snorck van uw' winst of sage niet to veal ;
Ghy overwont noch Blond hem niet geheel .

(v . 77-80)

De dichter staaf t dit met aen viertal argumenten, die alle op aen langdurige consolatieve traditie kunnen bogen 49 . Vooreerst is er de glans
van de herinnering, de memoriae decus, die aen zekere vorm van overNl . bij hat beleg van Oostende (1601-1604) . Zie hierover j . DE DECKER, Alle de
ed . Brouerius van Nidek, Amsterdam 1726 . dl . 1, * * 2 r° .
4s Van Nidek, die als eerste aen uitvoeriger biografie over De Decker schreef, meant
dat Abraham „met aen vendel begiftigt" was (J. DE DECKER, a.c ., 1726, dl . 1, * * 2 r ° ) .
J . DE VRIES (Jeremias de Decker, Amsterdam 1807, 2) en j . KARSEMEIJER (o .c., 2-3)
reppen met geen woord over daze functie .
45

Rym-ae ff eningen,

47 J . PONTANUS,
C .c ., 221-222 .
48 F .-W . WENTZLAFF-EGGEBERT, Der triumphierende and der besiegte Tod in der I ortBildkunst des Barock, Berlin-New York 1975, 16 en 62-63 .
49 Zie hierover s. F. WITSTEIN,
ac ., 112 .
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leven garandeert (v . 81-82) . Een ander argument berust op het Christelijke geloof in de dualiteit van lichaam en ziel . In dit perspectief verliest de dood elke macht over de ziel (v . 83-84) . Deze wordt verlost
van de last van het lichaam en vervolgens opgenomen in het eeuwige
leven na de dood (v . 88 ; de immortalitas- en de vita post mortemgedachte) . Maar ook het lichaam wordt nu bevrij d van het aardse lij den
(v . 89-92 ; mors mala solvit) .
Ghy hebt hem uyt mij n' oogen
Niet uyt mij n hert getogen
Ghy hebt wel 't lijf geholpen onder 't sand ;
Maer 't beste deel ontvloog uw' bitsen tand,
En vloog naer 't ander leven ;
Daer 't sick van hopen, beven,
Van all' de weep en angsten welt gevrijt,
Die hier een' siel in 's lichaems kerker lij d .
Ja 't lichaem self de slagen
Des bittren lots ontdragen
Weet nauwelijcx wie hem meer voordeels gaf,
Antwerp sijn' wiege of Amsterdam sijn graf .

85

90

(v . 81-92)

De koorts heeft kennelijk niet veel reden meer om op to snijden over
haar „heldenstuck ' (v . 96) dat eigenlijk maar lafhartig beulenwerk was .
In de slotregel ziet Jeremias kans haar heldendaad nog verder to reduceren (minutio) door haar slechts als een werktuig in Gods handen voor
to stellen . Daarmee berooft hij haar meteen ook van elke vorm van zelfstandigheid . Volgens deze visie heeft de dood haar tijdelijke macht over
de mens van God ontvangen maar moet deze Hem onmiddellijk terug
of staan 50 .

95

100

Dus maek ons van uw' daden
Niet al to veel' bravaden .
En schoon ghy ons in welverdienden druck.
Gedompelt hebt, days oock geen heldenstuck,
Geen werck van een' Heldinne,
Maer eer van een' beulinne
Die leste naem, die tijtel komt u toe ;
Ghy waert niet meer als onser sonden roe .

50 F .-W . WENTZLAFF-EGGEBERT, o.C.,
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62 .

IV. Vierde cyclusgedicht : Aen m ynen Vader
Dit large gedicht voert als motto een sententie van Horatius : „Virtutem
praesentem odimus, / Sublatam ex oculis quaerimus invidi" (Oden III,
24, v. 31-32 ; levende deugd hater we ; weg uit onze ogen verlangen
we ernaar) 51 . In de beginstrofe geeft onze dichter ervan een paraf rase
Ick heb wel hooren melden,
Dat deugdelijcke lien
By ors niet veel en gelden,
Soo lang als wij se sien
Maer alsse door de dood
Gesleept sijn under d'aerde,
Dat dan eerst hunne waerde
Grout word by kleen en grout .

5

(v . 1-8)

Dit is echter niet van toepassing op Jeremias . Zijn houding tegenover
zijn vader steekt gunstig of tegenover het algemene vitium
Ick sweer by uwen geest
Aen God flu opgegeven,
Dat ghy my by uw lever
Sijt als een God geweest .

15

(v. 13-16)

Het verschil in houding vormt het uitgangspunt voor het verdere verloop van het gedicht . Het toont nl . aan dat Abraham - inderdaad een
deugdelijk man - towel tijdens zijn lever als na zijn dood steeds de
gepaste eerbied heeft ondervonden vanwege zijn zoon . In een brief aan
zijn vriend Westerbaen schreef Jeremias : „ick hebbe eenen Vader verlooren (. . . ) dien ick oock altijd eene meer als gemeene kinderlijcke
lief de hebbe toegedraegen" 52
De uitgebreide laudatio in v. 17-15 2 belicht de veelzij dige opvoeding
die de kinderen ontvingen en beklemtoont Abrahams lichtend voorbeeld
voor gezin en maatschappij .
Al van mijn' kindsche dagen
Heb ick van uwe deugd
Goe kennis konnen dragen,
Bij Horatius : Virtutem praesentem odimus / Sublatam ex oculis quaerimus invidi .
De briefwisseling tussen J . de Decker en J . Westerbaen werd afgedrukt (misschien
in 1668 volgens j . KARSEMEIJER, o .c., 357) in Kost-verlooren / o f / Brief aan N.N. /
VVaer in overwogen werdt of de Predikanten van de / Publijcke Kercken de gage, die
zy jaerlijx van het / gemeene Land voor haeren Kerck-dienst f genieten, oock al verdienen
et c . / mitsgaders / Eenige Rymen en Brieven / Van / J, de Decker en J . Westerbaen
/ Heer van Brandwijk et c., z .pl ., z .j . . Het fragment staat op E 2 t' .
51
52
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20

Waer van my noch wel heugt .
Ick smake noch de vrucht
In boesem en gemoede
Van uw' beleef de roede
En Vaderlijcke tucht .

(v . 17-24)

Het „heerschen" en „minnen", aspecten die ook in Aen mynen Broeder
aan de orde waren, hoorden onaf scheidelijk in de goede opvoeding
thuis 53 . Centraal hierbij stand het religieuze onderricht (v . 25-48) . Via
enkele handige associaties - van „tucht" en „Wet" naar „Godspraek"
wordt de baan vrijgemaakt voor dit onderwerp 54
25

Elck woord uw' tong ontgleden
Docht my een' stale Wet,
Een' Godsprfaek elcke reden
En als ghy altemet
Uyt Oud of Nieu verbond
let heyligs ors deed hooren,
Hoe kleef den dan mij n' ooren
Aen uwen wijsen mond !

30

(v . 25-32)

In vaders aangezicht meent bet jonge kind
'T gelaet to sien herstelt
Der Goddelijcke Vaders,

(v . 37-38)

En ook de auditieve identif icatie laat niet lang op zich wachten
Dan docht my datse spraken,
En preekten door uw' stem

(v. 41-42)

55

Voor het profane onderricht kon men eveneens terecht bij Abraham (v .
49-96) die er kennelijk genoegen in vond to „verhalen / Van Landsgeschiedenis" (v . 5lb-52) . Belezen in de recente Nederlandse geschiedenis en vertrouwd met Franse Chroniqueurs uit de 14de en 15de eeuw,
kende hij
394 . Zie ook TI, 31-32
Een' Vader, die beset van sinner
In 't heerschen maet hiel en in 't minnen .
54 De visuele identificatie werd eveneens ingeleid door „Dan docht my" (v . 35 ; anafoor) .
55 Over vaders interesse in religieuze aangelegenheden schreef Jeremias aan Westerbaen
„( . . .) door dien mijn Vader saliger in de troubeljaeren van 18 . en 19 . en eenige
jaren voor en nae al opkochte wat van dusdaenige stoffe pro & contra in 't licht
quam : jae de curieusheyd des vroomen mans is so groot geweest / dat by alle de
opgekochte stucken by een vergadert in 23 . seer dicke boecken in quarto heel
sinnelijck heeft binder laeten op datse niet en souden werden verstroyt of verlooren
gaen" (Kost-verlooren . . . E 2
53
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c.

RIPA, o.c .,

60

Wat Meteren weleer
Heef t op papier genet,
Wat Bar ons heef t gegeven,
Wat Froissard heef t beschreven,
Commn en Monstrelet .

(v . 60-64)

Oak de kiassieken trokken hem aan 56 . Hij sprak over de verhalen

70

Die in sij n' Tienelingen
Ons Livius ontvout,
Of in 't beknopt verhael
Van uwen Flares steken,
Dien ghy hebt leeren spreken
Ons' moederlijcke tael.

(v . 67-72)

Deze lof op vaders vertaalarbeid krij~gt reele waarde als men weet dat
J eremias enkele van vaders vertalingen
uit Franse voorbeelden - in
1664 zal publiceren 57 . De dichter illustreert hiermee niet alleen de deugdelijkheid van zijn opvoeding maar heeft ook de aeternitas nominis van
de overledene op het oog . Hierop zinspeelt hij trouwens bij de uitgave
van de bewuste vertalingen wanneer hij beweert dat hij „een kleen
deelken van mijns Vaders arbeyt aen den dag brenge, niet om hem van
de dood, (wy en willen 't soo hoog niet nemen) maer om eenigszins
sijnen name van de vergetelheyd to vrijen" 58 .
Vader De Decker toonde ook veel belangstelling voor reisverhalen .

85

Ghy suit oock ons gepeysen
Niet meer doen spelen gaen
Door Joos van Gistels reysen
Langs Nijlstroom en Jordaen,
Noch ons 't Beloof de Land
Doen in Belon aenmercken,
Die hunner voeten wercken
Beschreven met hunn' hand .

(v. 81-88)

In een brief aan Westerbaen heef t Jeremias bet over Vaders belezenheid
„hy is altijd grout leser en liefhebber van boecken geweest ; heeft ons
oock nae sijne kleyne gelegentheyd een redelijcke Bibiiotheke naege56
Naast T. Livius en L. J . Florus worden ook Cassius Dio en Gaius Suetonius Tranquillus (v. 80) vermeld .
57 A . DE DECKER, Roomsche Histotiie van L. Julius
Florus ( . . . ) Mitsgaders De T hien
Boecxkens van Eutro pies ( . . . ), z .pl . 1664.
58
JJ de Decker in A . DE DECKER, o .c.,
3 r°-v° Een zelfde strekking hebben ook
v. 13-14 in J . DE DECKERS Tranen Op 't Graf van mijnen Broeder Abraham de Decker
(gestorven in 1664) : „( . . . ) terwijl ick op 't papier / Den naem den Vaders doe herleven" (in A . DE DECKER, ac., 4 v° ) .
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laeten / bestaende so in Nederduytsche als Fransche Volumina, in
welcke taele by so kloeck en ervaeren is geweest dat by verscheyde
dingen uyt de selve in once Moederbaele alleen tot sijn vermaeck heeft
overgestelt / die nosh under ons in geschrifte berusten" 59 ,

Hoe belangrijk de geestelijke ontwikkeling in de opvoeding van de
jongeren ook is, zij kan niet zonder de noodzakelijke, materiele welvaart .
De laudatio krijgt in v. 105-112 de vorm van een refutatio .
Ghy gingt u in de blaen
Der Schrijvers noyt vermaken,
Dan als de nood der saken
En hugs-plicht was voldaen .
105

110

Ghy, Vader, iets versuymen,
Dat nodig was betracht !
Neen, boeken, haerd noch pluymen
En hadden noyt de macht
Om u to houden in,
Om u van straet to trecken,
Als 't uytgaen iets mocht strecken
Tot nut van uw gesin
En am dat na to jagen,

115

En saegt ghy naerstig man

Noch sneeu nosh regen-vlagen
Noch storm noch nevel an .

(v. 101-116)

Deze laudatieve elementen herinneren trouwens sterk aan v . 37-38 uit
Aen mynen Broeder en aan v . 87-93 uit Ivbilevm o f Guide Bruylo ft s°.
Kost-verlooren . . ., E 2 ° .
so Aen mynen Broeder, v. 37-48 :
59

Eeri Vader, die op sijn gewin
(Op dat by die van sijn gesin
Aen 't eten hiel en in de kleeren)
Oyt kloeck en wacker heeft gepast ;
Die 't aen den disch noch in de veren
Noyt heeft verluyert noch verbrast ;
Die 't oock aen malle kramerijen,
Aen tulpen, schulpen, schilderijen
Noyt sottelijck en heeft verquist ;
Die noyt oock om 't onnoodig slaefde,
Maer voor den buyck, niet voor de kist,
Langs d'Amsterdamsche straten draefde

Ivbilevm of Guide Bruyloft, v. 85-95 (j .

DE DECKER, o.c,,

Terwijl aen huysselijcke sorgen
d'Een' middag, avond hing en morgen,
Moest dander dagelijcx by straet

2 60

1659, dl. 3, 83-89)

Vroeger wees de dichter er al op : de verplichtingen van hat gezinshoof d hebben een verreikende maatschappelijke impact (cf. II, 73-74) .
Rijst flu de vraag of de verdiensten van een huisvader onderdoen voor
die van een wijze vorst (v . 121-128) . Het antwoord is duidelijk ontkennend
130

135

Wat nnag den staet dock baten
Een vorst soo vroom als vroed,
Als gaen der ondersaten
Sij n Huys-ampt recht voldoet ?
Als da.t niet wel en gaet,
Vervalt de staet van binnen ;
Gemerkt de huysgezinnen
De grand sijn van den staet .

(v . 129-136)

Voor vader De Decker in hat bijzonder geldt dat hij zich
(. . .) geduurig droegt
In allerhande saken,
Die hugs of hugs-plicht raken,
Als een' goad' Huys-voogd voegt .

(v . 141b-144)

Ook in Ripa lawn we over de noodzaak van een goede samenwerking
tussen staat en huisgezin . Dit laatste is immers de bouwsteen van de
maatschappij, zodat het nodig is „dat yder Huysgesin met behoorlijcke
Ordre worde onderhouden, en onder besondere Wetten gebracht, die
veal nauwer gaen als de algemeene" sl .
Jeremias mag dan ook beslusten dat vaders daden hat ideaalbeeld
zoals dit uit Aristoteles' geschrif ten naarvoren komt, niet slechts evenaren
maar zelf s overtref fen (aemulatio-topos) .
150

Noyt heef t die groote geest
Met woorden van f atsoen

Ons natter beeld gegeven
Van een' goad' Huys-voogds leven,
Als ghy ons gaeft met doen .

(v . 148-152)

Het nut gaen van 't gesin bej agen,
Door Somerbrand en Wintervlagen,
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laet .

si c.

RIPA, o .c.,

212 .

d'Een socht van buyten op to loopen
Jet dat de Keuken mocht bedroopen,
Of decksel schaffen aen 't gesin ;
En dander' na den eysch der reden
Van binnen eerlijck to besteden
Het eerlijck ingebrogt gewin .

261

In een brief noteerde Jeremias : „ick hebbe eenen Vader verlooren / die
ten opsichte van 't naerstigh en deugdelijck versorgen en voorstaen sijns
huys~gesins waerlijck den naeme van Vader waerdigh was" 62 .
Uit de laudatio is voldoende gebleken dat Abraham een voortreffelijk
man was ; de dichter heef t voor hem steeds de hoogste waardering gekoesterd ofschoon hij dat maar moeilijk under woorden kon brengen 63 .
15 5

160

Wie soude een' sulcke deugd
Na waerde konnen eeren ?
Al van mij n' kindsche j eugd
Heb ickse naekt en klaer
Sien glinsteren dour uw' seden,
Geviert en aengebeden
En, Vader, u om haer. ( . . . )
Uw' seer oprechten grand
(Ach ! hou my dit to goede)
Vierde ick met heft en moede
Meer, als met oog en mond .

(v . 154-168)

Hoezeer de dichter aan zijn vader verknocht was, Meek telkens wanneer
de koorts bij nieuwe maan het gezinshoof d belaagde (cf . I, 67-72) .
170

175

180

Wat sijn my wel gebeden
Voor uw' gesonden stand
Niet uyt den mond gegleden,
Maer uyt mij n ingewand !
De versch bevruchte Maen
Vergulde noyt ons' daken,
Of mijn' gedachten spraken
Aldus den Hemel aen
Och ! hoed, och ! hoed voor qualen,
(Terwijl de zee-vorstin
Swelt van haers Broeders stralen)
Dat Hoof d van ons gesin

(v. 169-180)

Vaders lot had dan steeds een onmiddellijke invloed op Jeremias' gemoed 64 . Een lichte koortsaanval bij Abraham was immers al voldoende
om meteen een hevige fysische (v . 193-196) en psychische reactie (v .
197-200) bij de noon uit to lokken
62 Kost-verlooren . . ., E 2 j° .
63 Onzegbaarheidstopos (s. F . WITSTEIN, o .c., 217) .
64 Over deze gevoelsverbondenheid lazen we al in

meest expressive illustratie ervan .
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bet derde gedicht met v. 23-24 als

195

200

Wanner die plaeg der plagen
U maer to dreygen scheen ;
Stracx sat ick als verslagen ;
Mij n etenslust verdween
Een vonxken uwer smert
Joeg schrick door all' mijn' leden
Uw' minste suchten sneden
Als messen door mijn heft .

(v. 193-200)

De dichter denkt daarbij onwillekeurig aan de toekomst . Hoe zal hij ooit
vaders overlijden, „Dien long gevreesden slag" (v . 204), kunnen to
boven komen ? Het smartgevoel bereikt hier een climax die door de
stilistische rijkdom van v. 209-2'14 wordt gedragen 65 en die uitmondt in
de topos van bet doodsverlangen in v . 215-216 (cf . ook II, 127-132) .
210

215

Sal ick mij n' Vader, voeder,
Mij n' stut, mijn' steun, mijn' staf,
Mij n heyl, mijn heul, mijn' hoeder
Sien stulpen in het graf ?
Sal ick mijn' kroon, mijn' eer
Sien lev'ren aen den wormen ?
Ach ! neen ; voor sulcke stormen
Is 't herte veel to teen.

(v. 209-216)

De topos brengt de verregaande verbondenheid van de smart bij vader
en zoon tot uiting . In hoeverre die moet of mag gerelativeerd worden,
maken enkele fragmenten uit Jeremias' proza duidelijk
„en of wel schoon de consideratie van sij ne hooge j aeren als van de
swackheyd alley menschelijcke dingen / die alle noodwendelijck eons
tot hun uyterste koomen / mijn gemoed redelij cker wij se hadde gewapent tegens dien slagh : so en heb ick evenwel de natuyrelijcke
genegentheyd niet so haest kunnen meester werden ; de smerte was to
gevoeligh / de steun en troost to grout / die ick in en aen hem verlooren hebbe" 66 ,
„ ( . . . ) den swaren slag van mijn verlies / die my in eene swij melinge
hadde gesmeeten / waer uyt ick noch niet heel en ben geraeckt / en
mogelijck niet licht en sal geraecken" 67 .

Een zaak is in elk ,geval duidelijk : men kan Jeremias moeilijk ten taste
65
Asyndetische opeenstapeling van de laudatieve metaforen, alliteraties, synonymie van
de woordrijtjes in v . 210-211, parallellisme in de zinsstructuur in v . 209-212 en v . 213-214 .
66 Kost-verlooren . . ., E 2 t° .
67
Kost-verkioren . . ., F ° .
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leggen dat hij zijn vader niet erkentelijk was . Van zijn dood verwachtte
de dichter immers meteen ook zijn eigen overlijden . Nu blijkt echter dat

220

( . . . ) die stormen, stroomen,
Die wat'ren sij n gestoort
My over 't hert gekomen,
Maer hebben 't niet versmoort.

(v. 217-220)

Vaders heengaan zag de zoon als een storm ; door metathesis van „stormen" tot „stroomen" verglijdt het semantisch veld naar „wat'ren",
een metaf oar die op haar beurt herinnert aan de tranen van de held van
Montpensier (cf . II, 136-138) . Zijn hoge blijk van waardering blijft
evenwel bij de jonge De Decker achterwege . Met een variante op het
ubi suns-motief - vooral populair in de laatmiddeleeuwse literatuur 68
vraagt hij zich dan ook of
Waer is mijn weecken aerd,
Mijn sacht gemoed gebleven,
Die 't hert heb t'overleven,
Een' Vader my soo waerd ?
225

Hoe derve ick 't licht aenschouwen,
Daer by in 't duyster ligt,
Dien ick oyt heb gehouwen

Voor mijnes levens licht ?

(v .

221-228)

De tegenstelling licht-duyster in v . 225-226 herinnert aan II, 121-123 .
V . 225 is bovendien een haast woordelijke herhaling van II, 1'2'5 : „Noch
derf ick harde 't licht aenschouwen" .
De onvrede met zichzelf weet de dichter echter to sublimeren
230

Doch, Vader, ick vertrou,
Ghy houd'et my to goede,
Dat ick my van gemoede
Dus hard en moedig hou :

( v. 229-232)

Hij verschuilt zich daarbij achter bekende consolatieve argumenten
mold solvit en de vita post mortem)

235
68 s.
264E

Want uwe siel ontslagen
Van 't pack der sterflijckheyd
Schept (weet ick) geen behagen
In ons t'onmatig leyt ; (. . . )
F. WITSTEIN, o.C ., 126 .

(mors

245

Gemerckt sy opgeheven
In God het eeuwig goed
Althans in 't ander leven
Een rusts smaekt soo soet,
Soo kommerloos en bly ;
Dat all ons bitter schreyen
Gepleegt om uw verscheyen,
Haer dunckt een' sotterny .

(v . 233-248)

Achter dit „t'onmatig leyt" schuilt de opvatting dat overdreven smart de
gezondheid ernstig in gevaar kan brengen 69 . Van Beverwyck hierover
„De droefheyt en overvalt niet alleen den Geest, maer beswaert cock
bet Lichaem met sooveel sieckten, en quellingen, dat het tot alle dingen
onnut gemaeckt went ; j a cock soo verre, dat de Mensche door de
grootheyt van de selve dickwils in de doot komt to vervallen'' 70 .
En dit illustreert Van Beverwyck nu precies met bet verhaal over de held
van Montpensier . Het „t'onmatig leyt" verwij st echter ook naar bet
onbesef dat de aardse stervelingen hebben van de hemelse gelukzaligheid
(v . 241-248) .
Naar vaders wensen zal Jeremias zijn rouwgedrag richten
250

255

Ick sal dan overleven
Soo lang als 't God gedoog,
Docb somtijds water geven
Aen 't een en 't ander cog ;
De droefheyd schist best of
Van 't hems door die kranen ;
Dus duld dat ick wat tranen
Mag werpen op uw graf .
Last my somwij len weenen
Dat sal my dienstig zijn ;

(v . 249-258)

Hij overtref t op deze wijze de held van Montpensier die zich can grenzeloze smart overgaf . Matige treurnis daarentegen is niet alleen een eerste
uitweg vaor het verdriet maar tevens een eerste bestrijding ervan (v .
257-258) . En ook dit laatste is een constants in de f uneraire poezie 71 .
Evenzeer topikaal is bet verzet tegen het verwijt als zouden de rouwenden de overledene benijden
69 s . F . WITSTEIN, O.c., 260 . Zie ook j . CATS, cc., 1658, dl . 2, Tachtigh-jarige Bedenckingen, 7 en de verwijzing naar Spr . 17, 22 aldaar.
?0 j . VAN BEVERWYCK, O.C ., dl . 1, 30 .
71 s . F . WITSTEIN, O.c ., 260 .
265

Dat ghy Gods aensicht flu
Geniet, is my geen' smerte ;
Maer 't druckt my tot in 't herte,
Dat ick moet derven 't uw ;

(v. 261-264)

Vgl . by . met Van Chandeliers verzen
Het schynt dat wy hue lyk benyden
Want wyl wy lyden, sy verblyden

(v. 27-28)

72

Vervolgens neemt Jeremias of scheid van zijn vader en wenst hem de
eeuwige rust toe . De slotverzen van het gedicht zijn verwant met bet
afscheidsgedicht (pro pem pticon) waarmee men de bekende uitgeleide
doet op zijn refs ?3 .

275

280

Vaer we!, mij n Hoof d ; mij n Hoeder,
Rust sachtkens in den schoot
Der aerde ons' alley moeder
Ick mag hier naer uw' dood
Noch wat op schildwacht staen ;
Doch hoe mijn' saken loopen,
'K en sal niet lievers hopen,
Als haest tot u to gaen.

(v. 273-280)

Karsemeijer wees al op een sterke verwantschap in
„de vierde elegie, die in zijn geheel herinnert aan de tweede. Ook
bier geeft de dichter weer met welgevallen een beschrijving van, de
deugden zijns vaders, oak hier weer de stem van zelfverwijt, die 't eigen
hart aanklaagt, omdat 't levee kon na zijn sterven . Maar toch komt de
dichter hier vender . De stem den overgave, den berusting, doet zich
horen" 74 .

Dit laatste illustreert hoe een topos - i.c . van bet doodsverlangen
telkens een andere functie kan vervullen . Het scherp gef ormuleerde
doodsverlangen in Aen mynen Broeder past volkomen bij Jeremias' afgunst op zijn overleden broer . In Aen mynen Vader daarentegen is het
doodsverlangen een graadmeter voor Jeremias' erkentelijkheid . Wanner
de dichter echter inziet dat zijn verregaande smart Abraham eerder
72 J
j s . VAN CHANDELIER, Poesy van J. Six van Chandelier, ed . G . A . VAN ES, (Zwolse
drukken en herdrukken nr . 2), Zwolle 1953, 104-107 . Dezelfde topos ook in Vondels
bekende Vertroostinge aen Geraerdt Vossius, Kanonik to Kantelberg, over zijn zoon Dionys
('v. 3) .
73 D e aarde die de dode de gewenste rust verleent, beantwoordt aan de voorgeschreven
laudatieve locus a loco (J . C. SCALIGER, Poetices libri septem, Lyon 1561, Einleitung
A. Buck, Stuttgart 1964, 156) .

74 J . KARSEMEI JER, o.c ., 15 .
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onaangenaam is, tracht hij bet daodsverlangen to temperen ; dit betekent
dan niet zozeer dat de dichter berust in de dood van zijn vader dan wel
dat hij zich volkomen schikt naar Abrahams wensen .
*
**
V . Vijfde cyclusgedidhit : Aen myne Moeder .
De opbouw van de troostrede voor de moeder van Jeremias De Decker,
Maria van den Bremden, is vrij klassiek : eerst treurt de dichter met de
bedroef de mee ; meer zelf s, hij zet haar ertoe aan haar verdriet uit to
storten (adhortatio ad luctum ; v . 1-32) . Vervolgens toont hij de ongegrondheid ervan aan : de eigelijke consolatio (v . 33-340) 75 .
De beginstrof e herneemt een gedachte uit bet vorige gedicht : beheerste smart kan men iemand maar moeilijk kwalijk nemen (v . 1-6) .
In v . 11-32 klinkt de adhortatio ad luctum nog scherper : onomwonden
spoort Jeremias zijn moeder aan haar smart to tonen . De herinnering aan
de 50-jarige huwelijkstrouw en aan vaders „huysbestieringe" (met opnieuw het beeld van de schipper) maken moeders tranen dan ook meer
dan gerechtvaardigd (v . 21-27) .
Dat ghy vertoont in uw gelaet
Den rouwe, die uw' siel doet treuren,
Sal niemand, Moeder, vreemd of quaed
Kan niemand buyten reden keuren
Ach ! sander Sonne moet de Maen
Noodwendig droef en duyster staen : ( . . . )

5

15

20

Ja sucht vry, schrey vry, 't is nu tij d ;
Uws levens Son is u ontgleden ; ( . . . )
En ach ! uw eertij ds bloeyend Huys ( . . . )
Treurt als een' uytgestorve wooning,
Gelijckt een lichaem sander hoof d,
Een koningrijcke sonder koning,
Een' Wereld van haer' Son berooft.
Het Lijck van eenen Vriend soo waerd,
Met wien gby eenenvij ftig j aren
In echte sift geweest gepaert,
En die in 's werelds woeste baren

75 s. r.

WITSTEIN, O.C., 111 .
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Soo kloeck sijn Huys-schip heeft gestiert,
Soo heusch uw' swackheyd heeft geviert,
Most ghy met tranen overspreyen,

25

(v . 1-27)

De gebruikte metaforen zijn vrij topikaal . Zo is het by . in v . 15-20 niet
verrassend dat het huffs eerst vergeleken wordt met een lichaam, dan
met een koninkrijk . Al in de oudheid werd de staat immers met een
lichaam in verband gebracht 76 . Wellicht nog bekender is de huwelijkstopos in v. 5-6 . De voorstelling van de bruid als een maan die haar licht
ontvangt van de zon, haar bruidegom, is een constants in de 17de-eeuwse
epithalamia. Men vergelijke by. met Vondels sonnet Aen den Heer Drost
en sijne Bruyd
Son, die uw' maen bestraelt : Maen, die uw' San beschout,

(v. 3)

77

Karsemeijers suggestie als zou Jeremias zijn vader boven zijn moeder
stellen, is op grond van deze topos, wellicht niet voorbarig maar beklemtoont to weinig dat Jeremias dit schreef volledig in overeenstemming
met de toen gangbare opvattingen 78 .
Na de adhortatio ad luctum tracht de dichter moeders smart to matigen ; de eigenlijke consolatio treedt flu op de voorgrond . Jeremias herinnert eraan dat buitennissig rouwbeklag tegen alle redelijkheid, ja zelfs
tegen vaders en Gods wil indruist (cf . IV, 229-248) .
En Vaders geest van 't lij f ontslagen,
Is hem nosh jets van ons bewust,
Word door ons a1 t'onmatig klagen
Thans niet vernoegt, maer eer ontrust .

40

(v . 36-40)

Plotseling breekt de dichter zijn troostende woorden of omdat hij vaders
stem uit de hemel hoort ; zij komt Maria troost brengen .
Maer sacht ; wat haar ick ? wat geruysch,
Wat stemme valt daer in mij n' ooren, ( . . . )
Sou 't wet mij ns Vaders mogen wesen, ( . . . )
Ach ! ja ; die is 't ; hoort ghy-se niet ?

50

76 F. VEENSTRA,

1973, 198 .

Harmonieenleer in de Renaissance. In

G. STUIVELING,

(v . 43-50)
Weerwerk, Assen

77 W.B ., dl . 3, 155, v. 3 . Over deze huwelijkstopos, zie i . LAMMENS-PIKHAUS, Vondels
Brvylof tbed voor bet huwelijk van Pieter Cornelisz . Hoo ft en Leonora Hellemans, bezien
tegen de achtergrond van ha genre der tafel- en bruiloftsspelen in de XVIIde eeuw . In
Visies op Vondel na 300 jaar, Den Haag 1979, 73 en 85 . zie oak v. TUFTS, The poetry
of marriage. The Epithalamium in Europe and Its Development in England, (University

of Southern California Studies in Comparative Literature volume II), Los Angeles 1970,
318 .
78
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J, KARSEMEIJER, o .c.,

16. 17 .

J eremias legt vanaf v . 53 de consolatio in de mond van zijn vader (v .
53-340) . De dichter waagt zich hiermee niet buiten de perken van de
traditie . De overledene die als in een droom de treurende huwelijkspartner komt troosten, is een vertrouwd gegeven in de consolatieve literatuur 79 . De sermocinatio is dan vaak het geliefkoosd procede waardoor
de sprekende persoon meteen zichzelf typeert 8° . Dit laatste geldt zeker
in Aen m yne Moe er .
Bovendien zijn ook de gebruikte argumenten niet uniek ; ze kennen
haast alle parallellen in de funeraire paezie . Zo is vaders vraag aan zijn
vrouw „Waer toe dit overtolligh weenen ?" (v . 54) volkomen vergelijkbaar met de woorden van Six van Chandeliers overladen vader
Myn lieve Soon, wat klaaght uw droef gesucht,
Ontrent dit lykgehucht ?

(v . 1-2) 81

Tot de gangbare argumenten behoren alleszins nog de verwijzing naar
de mors omnibus communis (v . 59-60) 82, hat weerleggen van bet gebruikelijke verwijt over de jeugdigheid van de gestorvene (v . 65-68) 83 ,
de bescheidenheidstopas in v . 77-78 84 of de berusting in Gods wil (v .
79-80) 85 ,
60
65

( . . .) 't moat all, wat leeft, eens sterven ;
Dien wag staet alle vleesch to treen.

(v . 59-60)

Doods scherpe seyn, die fel in 't woen
Meest alles of maeyt wrang en groan,

Liet my den rijpen ouder halen,

Daer Moses in sijn lied of meld ;

(v . 65-68)

79 In Vondels Lick-klaght aan hat Vrouwekoor tracht de overladen vrouw haar man to
troosten (cf . s. F . WITSTEIN, o .c., 333) . Van Chandeliers overladen vader beveelt zijn zoondichter de moeder cooed in to spreken (j . s . VAN CHANDELIER, o.c ., 119-120) .
80 Sermocinatio : zie H . LAUSBERG,o.c ., dl . 1, 407 . Vbn . ervan in de funeraire paezie
zie S . F . WITSTEIN, cc., 208-211, 301-311 en j . S . VAN CHANDELIER, o .c., 119-120 .
81 J . S . VAN CHANDELIER, o .c., 119-120 .
82 Over daze topos, zie E . R . CURTIUS, o.c., 88 en F .-W . WENTZLAFF-EGGEBERT, o .c., 94.
83 s. F. WITSTEIN, ac., 304.305 . Jeremias verwijst hier naar Ps . 90, 10 die hijzelf had
vertaald (j . DE DECKER, o.c ., 1659, dl . 3, 154-155)
Uw' gramschap dan doet ons soo snel ontvaren
Ons leven ; laes ! hat welcke wy besteden
Soo vruchteloos als veeltijds once reden
't Word uytgebreyd tot tienmael seven jaren,
Of in een' man van ongemeene kracht
Ten uytersten tot achtmael tien gebracht .
(v . 25-30)
84 Jeremias had daze verzen vroeger al op zichzelf toegepast (cf . III, 32) .
85 Vgl . Vondels Lyckklaght aan hat Vrouwekoor (W.B ., dl . 3, 421) .
Mijn lieve bedgenoot, dies saacken
Gebeuren geenszins sonder Godt
(v. 21-22)
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Dan 't mag oock wesen dot ghy peyst
Waeromme niet gelijck gereyst ?
Waeromme ghy my voorgetreden,
Dien 't leven nutter was als my?
Maer 't was Gods wil ; by had sijn' reden ;
Hoe ? wilt ghy wijser sijn als by ?

75

80

(v. 75-80)

De achtergeblevenen kunnen zich ook troosten met de gedachte dot
Abraham nu bet juk van de stervelingen heeft molten afleggen (morn
maid solvit) .
En hoe veal quellingen en quaden
Ons sterflijck deal ontschuylt in 't graf .

(v . 99-100)

Niet alleen hat koortsvuur of de moeilijkbeden die zijn beroep met zich
meebracht -- de verzen herinneren bier boast letterlijk aan de vorige
cyclusgedichten en aan Ivbilevm o f Guide Bruylo f t 86 behoorden tot de
aardse lasten maar ook bet oorlogsgeweld dot bet dagelijks bestaan
versomberde. Abraham herinnert zich by . nog levendig de Engelse oorlogen (v . 117-118) en de interventie van de Republiek in 1645 in de
Zweeds-Deense oorlog (v . 112-116) .

105

115

120
86

De koortse (als menigmael wel ear)
Jaegt my door aderen en seven
Haer vinnig vier voartaen niet meer ;
'K en hoeve op afgeleefde beenen
Voortaen niet meer dour sneeu en slijck
Longs Water, Dam en Nieuwendijck
Om kleenen Makel-loon to loopen : ( . . . )
Ick ligge veylig en gerust
'K en sie niet dot my kan mishagen ;
'K en hoot niet dot my niet en lust .
'T sy dot de Noorder-oorlogs-vlagen
Met woest en wetteloos geweld
De Sont doen dav'ren en de Belt ;
'T sy datt'er onweer uyt den Westen
Woed op de Vaderlandsche kust ;
'K en vreese land noch water-pesten
Ick ligge veylig en gerust .
Vgl . V, 101-103 met II, 17-20a

(v . 101-120)

Wat hebt ghy hem door d'aeren,
Zints vijf en vijftien jaren,
Al viers gejaegt ! ( . . . )
Vgl . ook V, 104-107 met II, 46-48 (zie aant . 58), met IV, 113-116 (zie in de bespreking aldaar) en met Ivbilevm of Guide Bruyioft, v . 87-90 (zie aant . 58) .
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Een troostargument ontleend aan de politieke tijdsomstandigheden, is
niet ongewoon in de funeraire poezie . Illustratief zijn by . de verzen
33-40 uit Van Chandeliers Troost aan Abraham Grenier, Rechtsgeleerden, Oover de dood van syn Vaader 87

35

40

Het land left cover hoop .
De vryicheit staat op ter loop.
d'Een handelt, d'rander wil geen vreede .
Men trekt bet swaerd half uit de scheede .
Dies lacht men, in de vuist,
By Londenaars, wier kruis ons kruist .
Met daaglijks nemen van veel kielen,
En Giges rykdom to vernielen .

(v . 33-40)

Na zijn uitvoerige beschrijving van de aardse moeilijkheden kan
Abraham zijn vrouw met recht vragen

130

En schreyt ghy nosh omdat ick thans
'T gent moet van een leven derven,
Waer met ick niet als moeylijckheyd,
Ja niet als een gestadig sterven
Geluckelijck heb rafgeleyt ?

(v. 126-130)

Gelukkig is de vader inderdaad . De dood die de mensen zo of schrikwekkend toeschijnt, is in werkelijkheid de poort 68 die leidt naar de
hemelse bruilof tszaal .
135

140

Te rechte noemde 't eeuwig Woord
De dood een deurgang en een' poort,
Waer door wy na den Hemel streven .
Wy hielden, Vrou, op ons manier
Tot tweemael bruyloft in ons leven ;
Maer, o, wat Bruyloft hood men bier !

(v . 135-140)

Een belangrijk gedeelte van de consolatio (v . 141-298) wordt nu verder gewijd aan de locus ex Paradisi , loria ; vader De Decker gunt zijn
vrouw een blik op de heerlijk'heid van bet hiernamaals . De immortalitasgedachte die in deze locus besloten ligt, is belangrijk voor bet troostgedicht : bet voortleven over de grenzen van de dood been, beef t voor
de Christen een sterk consolatieve waarde en betekent zelf s de voedingsbodem voor de zin van zijn bestaan 89 . Vader De Decker bescbrijft
achtereenvolgens : de hemelse muziek (v . 1 5 1-170), zijn geluk bij bet
s . VAN CHANDELIER, o .c., 104-107 .
Cf . Mt. 7, 14 en Lc . 13, 24 .Zie ook F .-W.
89 S . F. WITSTEIN, o .c., 84, 111-112 en 237 :
87 Jj
88

WENTZLAFF-EGGEBERT,

ac., 47 .
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aanschouwen van Gods licht (v. 171-180), de heerlijke geuren (v . 181190), het gezelschap waarin hij zich daar bevindt (v . 191-220 ; een
populair gegeven in de consolatieve literatuur 90 ) en tenslotte de kennis
die men in het hiernamaals verwerf t (v . 221-290) .
Enthousiast vertelt Abraham over wet hij boom in bet hemelrijk .

160

Het aerdrijck stoft op sijn musijck
Maer 't is maer wiltsang by de klancken,
Waer met in 't onvergancklijck rijck
De geesten 't Hoofd der geesten dancken.
Ick hebben menigmael gehoort
Van 't hoog en heerlijck stem-accoort,
Het welck de Schepper alley dingen
Gestort beeft in den schooners swier
Van 's Hemels Ondersalderingen ;
Maer ooch ! wet is 't by dat van bier ? ( . . . )

170

Hier hour ick Serafij nschen sank ;
Hier dreunen all des Hemels throonen
Van Goddelijcken orgel-klanck .

155

(v. 151-170)

De bekende Pythagoreische leer vormt de achtergrond van deze verzen .
De oude Grieken hadden nl . de harmonic mundi, de harmonieuze bewegingen van de hemellichamen kunnen vaststellen en bewonderen (cf .
158b-159) . Later trachtte men de afhankelijkheid tussen de lengte van
een snaar en de voortgebrachte toon hiermee in verband to brengen ;
bet getal der planeten was immers gelijk can bet aantal snaren van de
her. Pythagoras stelde daarbij dat de bewegende planters harmonieuze
klanken voortbrachten (cf . v. 155) die volmaakter waren dan in welk
cards lied ook . De musica humane was slechts een gebrekkige of spiegeling van de musica mundane . Het hemelse gezang wordt dan ook de
hoogste lof toegezwaaid wanner Abraham bet nog mooier vindt dan
de toch al vrij volmaakte musica mundane (cf . v. 160) 91 . Tenslotte ken
men er nag op wijzen dat v . 169-170 herinneren can de verzen 53-54
uit 1vbilevm of Guide Bruyioft .
Sulcks dat al 's Hemels solderingen

Staeg dreunen van dat heylig lied
90 Voor vbn., zie
77-78, v. 27-30 .

S.

F.

WITSTEIN,

o.C.,

160-161 en j .

(v. 53-54)
DE DECKER,

P .C.,

92

1659, dl . 3,

91 J,
DE VRIES (ac ., 67) heeft er al op gewezen dat de Pythagoreische leer de achtergrond voor deze verzen vormt. Over deze leer, zie F. VEENSTRA, o .c., 190-191 en 194.
92 J . DE DECKER, C.C ., 1659, dl. 3, 83-89.
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Ook de visuele pracht krijgt een mime plaats in de hemelbeschrijving
175

180

Hier naek ick met ontwolckt gesicht
De Majesteyt van 't eeuwig Licht ;
Licht, welcks onendelijcke stralen
Noyt end'lijck oog bereyken kon ;
Licht, daer de Son min by mag halen,
Als 't minste kaers-licht by de Son .

(v . 175-180)

Zoals in v. 151-160 worden in v . 179-180 elementen uit dezelfde niveaus
gekozen . In v. 151-160 bleek hoe de hemelse harmonic (niv . 1) de
harmonie der sferen (niv . 2) overtrof zoals de harmonic mundi op haar
beurt heel wat volmaakter was dan de harmonic humana (niv . 3) .
Evenzo nu, overtreft bet eeuwig Licht (niv . 1) bet zonnelicht (niv . 2)
dat bet dan weer haalt van bet kaarslicht (niv . 3) 93
In v . 181-190 paraf raseert de dichter bij monde van Abraham voortref f elijk en nauwgezet een visioen uit A pocaly ps 94 .

185

190

Hier start het gouden Wierook-vat
Een' zee van lief f elijcke luchten,
Wanneer 't den kostelijcken schat
Sij ns soeten reukwercks met de suchten
En been der Heyligen vermengt

op 's Heeren gouden altaer brengt,
En hem ter neusen in doet stijgen
Soo aengenamen of f erbrand,
Drat hem, de blixem,en ontsijgen,
De roeden vallen uyt de hand .

(v . 181-190)

Vervolgens spreekt Abraham over de hemelburgers .
195

Want in 't nieu Salem opgebout
Van perlen, dier gesteente en goud
Heb ick mijn borgerschap bekomen,
Waer naer ick oyt soo vierig stand,

93 Over
het traditionele beeld van het kaarslicht en de zon, vgl . A. HENKEL en A.
scxoNE, Emblemata . ,Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI . and XVII . Jahrhunderts,
Stuttgart 1967, 1369 .
94
,,Ende daer quam een ander Engel / ende stout aen den altaer / hebbende een gouden
wieroockvat : ende hem wiert veel reuckwercks gegeven / opdat by het (met) de gebeden
alley heyligen soude leggen op den gouden altaer die voor den throon is . Ende de roock
ds reuckwercks (met) de gebeden der heyligen / gingh op van de hant des Engels voor
Godt . Ende de Engel nam het wieroockvat / ende vulde dat met het vyer des altaers I
ende wierp het op de aarde : ende daer geschiedden stemmen / ende donderslagen / ende
blicksemen / ende aertbevinge" (Apoc . 8, 3-5 ; Stategvertaling ; uitg . bij erfgenamen van
Paulus van Ravesteyn, Amsterdam 1662) .
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200
205

210

En tot metborgers all de vromen
Soo van bet Oud als Nieuw Verbond ( . . . )
Hier ga ick met Belijders om
En Lij ders, die voor 't Christendom
(Spijt all bet branden, brullen, briesschen
Der beulen) streden, en vol vlams
En moeds hunn' kleed'ren sneewit wiesschen
In 't bloed des onbevleckten Lams .

(v . 195-210)

J ohannes' 0penbauing stond ook bier weer model : v. 195-196 gaan terug
op A poc . 21, 18-21 en v . 2'08b-210 op A poc . 7, 14 .
Het is niet verwonderlijk dot Abraham opgetogen is over de kennis
die hij flu heeft verworven. In de vorige cyclusgedichten weer zijn zoon
immers wel vaker op vaders leergierigheid .
225

230

'T verstand is klaerer als bet was ;
'T en siet nu door geen spiegelglas ;
'T kan bier den Eeuwigen aenmercken
Van bij ds en by sijn eygen licht ;
'T en kept hem nu niet uyt sijn' wercken,
Maer aengesicht aen aengesicht
'T begrijpt flu siJn' verborgentheen
op andre wijse dan voor desen :

(v . 225-232)

Dank zij de directe aanschauwing van Gads aangezicht (v . 230) verkrijgt
Abraham een volledig inzicht in goed en kwaad . Op aarde kan hij slechts
als in een spiegel naar Gad kijken (v . 226 ; 1Kor. 13, 12 95 ) ; hij kende
Hem slechts „uyt sijn' wercken" (v . 229) . Deze gedacbtengang komt wel
vaker voor in de literatuur 96 . Over de onmacht van bet aardse verstand
am Gods „verborgentheen" (v . 231) to doorgronden, schreef Jeremias in
een van zijn brieven : „'t Is sotte vermetelheyd (ick beken 't) Gads diepe
verborgentheden met de elle van ons kindsch / sot en versuf t vernuf t to
willen ofmeeten" 97 .
Natuurwetenscbappelijke vraagstukken vormen ook al geen probleem
meer voor de hemelbewoner . Hij weet oars welke ketting de aardbol is
95 ,,Want wy sien flu door eenen spiegel in een duystere reden / maar als dan (sullen
wy sien) aengesicht tot aengesicht ( . . . )" (1 Kor. 13, 12 ; Statenvertaling ; uitg. bij erfgenamen van Paulus van Ravesteyn, Amsterdam 1662) .
96 Vgl . b y . bij J . Cats : „Het goddelijck wesen dan, is best to kennen uyt sijn wercken,
en gelijck wy de sonne niet regel-recht, maer in bet water aensien en konnen, alsoo mede
Godt niet als in sijne wercken" (J . CATS, o.c., 1658, dl . 1, Proteus 0 fto Minrce-beelden
Verandert in Sinne-beelden, 41 . Vgl, ook j . REVIUS' sonnet Gods Kennisse (v . 7-10) in
J . REVIUS, Over-ysselsche .rangers en dichten, ed, w . A . P . SMIT, Amsterdam 1930, dl . 1,

11-12 .
97 Kost-verlooren . . ., 13 2
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v° .

bevestigd, over welke kracht de maan beschikt om bet getij tot stand to
brengen of welk gewicht de sterrenhemel doet wentelen (v . 254-266) .

270

275

En of der twee en dry Planeten
Elck, als de Maen, haer gouden krans
Den Vorst der lichten danck moet weten,
Of praelt met ongeleenden glans .

Hier weetmen d'oorsaek van den strijd
En van de maetschappy der saken
Waerom de stroohalm 't amber vrijt,
De Seylsteen 't yser poogt to naken,
'T quicksilver tochtig is naer 't goud,

(v . 267-275)

Het gaat om vrij stereotiepe problemen : bet vraagstuk van de aantrekkingskrac'ht tussen strohalm en amber wordt by . meestal in een adem
vernoemd met het gelijkaardige verschijnsel bij ijzer en magneet 98 .
Boven al deze wij sheden uit torent bet inzicht in de lief de, de
belangrijkste van de drie goddelijke deugden .

285

290

Maer dat my bovenal bekoort
Is, dat hier d'oorsaek word doorkeken
Der Lief de, die 't onendig Woord
Woord door geen' woorden uyt to spreken,
Van uyt den schoot des Vaders trock
In onsen vleeschelijcken rock,
Ja in den bittren nood van sterven
Om ons van stervens nood t'ontslaen ;
Waer door wy hier thans vreugden erven,

Die alle vreugd to boven gaen .

(v . 281-290)

De locus ex Paradisi gloria heeft bet voldoende aangetoond : vader
De Decker bescbouwt zich als een gelukkig man . En toch ontbreekt hem
nag een zaak .
300

( . . .) soo ick jet
In suick' een' volheyd mag ontbeeren,
'T is uw geselschap, anders niet

Dan hier in neem ick licht geduld
Want ick wel rekening kan makers,
Dat ghy my eerlang volgen suit ;
Dus schick vry na die revs uw' saken ;

(v. 298b-304)

Het gaat bier om een bekende f uneraire topos . Ook in Van Chandeliers
98 By. in J .
3 ~° en p . 84 .

VAN BEVERWIJCK, o.c .,

dl . 3, 141 en in j.

CATS, o.c .,

1658, dl . 2, Tro-u-ringh,
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poezie by . ziet de overleden vader uit naar een spoedige hereniging met
zijn echtgenote 99 . Voorwaarde voor dit gelukkige weerzien is echter dot
Abrahams vrouw zich eerst van de aardse en ijdele bezigheden moet
losmaken .
Set 's werelds ballast aen d'een' zy ;
En schat haer' kindsche beuselingen
Niet sotlijck boven hunn' waerdy. ( . . . )

310

Selfs als ick 't Aerdrijck uyt den hoogen
Soo kleen sie liggen in 't begrip
Is 't (roep ick don) dot punt, die stip,
Waerom een deel gekroonde narren
Dus fel met vier en yser woen,
Die op dit ruyme rijck der sterren
Noyt geestelijcken aanval doen ? ( . . . )
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0, saegt ghy maer den minsten buck
Van 't geen wy hier en sien en hooren,
All 't aerdsch geluck docht u maer ramp,
Haer' weelde smert, haer' glory damp,
Haer' vorsten-huysen verckens-koten,
Haer' Staten sorg en slaverny,
Haer' schatten kinder-tuyg en koten ;
En all' haer' wijsheyd sotterny .
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Welaen don, Vrou, treck uw gemoed
Gansch of van 's wergilds pppekramen,
En tracht na Gad het hoogste goed ;
Soo molten wy hier haest eens t' samen
Tat onse derde Bruyloft treen,
Maer Bruyloft niet gelijck voorheen
Aerdsch, kort en slechs voor luttel dagen,
Maer Hemelsch, eeuwig, sander end .
Troost u hier met, en staek uw klagen,
En neem voor goed wat God u send .

335

340

(v. 308-340)

De troostrede sluit in deze verzen nauw aan bij de contem ptus mundiliteratuur waarvan Erasmus' gelijknamige werk een belangrijke exponent
was . De kerngedachte houdt in dot de dood elk ogenblik kan toeslaan
zodat de sterveling altijd moet klaar staan om de hemelse rein to maken .
Alle aardse goederen zijn volgens deze visie slechts mundi deliciae, terwijl de wereld zelf beschauwd malt worden als een campus diaboli, een
wereld vol sc'hijn en ijdelheid (cf. v . 311-322), waarvan de waarden99 ) .
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s,

VAN CHANDELIER, o .c.,

119-120 . Zie ook

S . F. WITSTEIN,

ac .,

216-217 en 239 .

hierarchic op zijn kop staat (cf . bet thema van de verkeerde wereld 100 )
De contemptus mundi is dan ook de aangewezen weg (cf . v . 331-333)
om aan deze wereld to ontsnappen en to komen tot bet opperste geluk
dat voor Abraham in een derde, hemelse en ditmaal eeuwige bruiloft
bestaat (cf . v . 331-338) 101
Keren we nog even terug naar v . 314-315 . Vaders terugblik vanuit
de hemel op aarde kan worden gezien als een reminiscentie aan bet
thema van de hemelreis dat sinds de klassieke oud'heid vaak in de
consolatieve literatuur werd gebruikt en waaraan die revs in v. 304 nog
herinnert 102 .

Uit bovenstaande analyse van Suchten en Tranen blijkt duidelijk dat
Karsemeijer ten onrechte heef t nagelaten de cyclus to onderwerpen aan
een grondiger onderzoek in bet licht van bet funeraire genre . Op deze
wijze werd de deur opengezet voor onverantwoorde, autobiografisch
gerichte interpretaties die de waardering en van de cylcus en van de
diciter zelf nadelig hebben beinvloed . Een genologische lectuur bracht
aan bet licht of en in welke mate Jeremias van de f uneraire code beef t
gebruik gemaakt . Het sterk topikale karakter towel binnen bet genre
als binnen bet eigen werk van De Decker
van tai van verzen waarscbuwt voor een al to letterlijke interpretatie van de gebruikte argumenten. De topos van het doodsverlangen kan daarbij als schoolvoorbeeld
gelden . Toch moet men zich ervoor hoeden een vers met kwalificaties
als „onecht" of „overdreven" of to doen omdat bet topikaal is . De
fragmenten uit Jeremias' brieven bewijzen bet tegendeell . Het gaat bovendien meestal om een code waarmee men zijn gevoelens kan verwoorden .
Het gebruik van iconologie en bijbel bij de studie van de cyclus beeft
aangetoond dat achter heel wat beelden en beschrijvingen betekenissen
schuilen waaraan een vluchtige lectuur voorbijgaat .
M . VAN VAECK

100 E . R . CURTIUS, o.c .,

101

103 .

De uiteenzetting over de contemptus mundi is gebaseerd op s . DRESDENS inleiding
in Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Amsterdam 1969-1977, dl . IV 1, 22-25 . De
hoop op een derde bruiloft formuleerde Jeremias al in Ivbilleum o f Guide Bruylo f t (J.
DE DECKER,

ac., 1659, dl . 3, 83-89)

102 s. F . WITSTEIN,

Na boy uw' aerdsche Bruylofs-feesten
Verselschapt van all' 's Hemels geesten ( . . . )
Uw' derde Bruyloft vieren meugt .
o .c., 145 .

(v. 175-180)
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ACHTERGRONDEN VAN DE
ORIENT-EXPRESS ALS MYTHE
BIJ MARTINUS NIJHOFF
Aan college Prof. Dr. Em . K . Meeuwesse, bij
gelegenheid van zjjn a fscheid van bet Instituut
Nederlands, Katholieke Universiteit, Njjmegen .
Maar denk niet, dat zij zich bekreunt om u,
de Orient Express ; nog minder deelt ze uw jubel
als gij plaatsnamen ziet in een schriftuur
die de eerste klank is van het avontuur .
Martinus Nijhoff, Awater, Nieuwe Gedichten,

Verzameld Werk, I, blz . 222 .

Als er jets is dat werkelijk tot het menselijk karakter behoort, wezenlijk

de mens uitmaakt, den is dat het feit dat hij sinds altijd,
als het dier,
trouwens, maar het dier doet dat voortgedreven door zijn dierlijk instinct,
de mens door zijn dierlijk instinct en menselijk bevattingsvermogen,

de behoef to heeft gehad van pleats to veranderen, zich to verplaatsen
op refs to gaan, to reizen . 'mat ook van dit reizen, deze reislust, deze
reiswoede of reispsychose als in het ongebreideld modern tourisme, ooit
de aanleiding mag geweest zijn .

Alle mythologieen, religies, f ilosof ieen hebben hun reismythen en er

is geen oud of nieuw reisverhaal, tot en met het naief stripverhaal of

de meest absurde Science Fiction, of zij vertonen hiervan sommige aspecten, somm ge to poi . En den hoeft niet eens gedacht aan de al den niet
kosmische ruimtevaart, die de wereld almaardoor enger maakt, onbewoonbaarder, onherbergzamer, en dus onmenselijker .

Het is of flu pas Blaise Pascal gelijk haalt, als hij bet verschijnsel, nl .
de reispsychose, afleidt van enkele hem in zijn Pensees vertrouwde premissen, als dear zijn
„Qu'est-ce qu'un homme daps l'infini ?"
„Combien de royaumes nous ignorent !"
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„Le silence eternel de ces espaces inf inis m'ef f rage" .
En hij, dientengevolge, tot de conclusie komt
„ . . . j'ai decouvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule
chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, daps une chambre" .
Of tot deze andere conclusie, in een stukje, getiteld Ennui
„Rien n'est si insupportable a l'homme que d'etre daps un plein repos,
sans passions, sans of f afire, sans divertissement, sans application . Ii sent
alors son neant, son abandon, son insuf f isance, sa dependance, son impuissance, son vide . Incontinent it sortira du fond de son ame l'ennui,
la noirceur, la tristesse, le chagrin, le depit, le desespoir .
Notre nature est daps le mouvement ; le repos entier est la mort" .
Wat bet spreekt vanzelf,
ik bedoel deze existentiele of metafysische
onvoldaanheid, wijl onverenigbaarheid : menselijke eindigheid versus
kosmische oneindigheid,
niet altijd voldoende is om het ontstaan van
mythen als die van Aeneas, Odysseus, Hercules, Galaad, de Wandelende
J ood, de Vliegende Hollander, sommige Amerikaanse en Europese
stoomboten en spoorwegen als horizontaal voorwaarts gerichte reismythen uit de doeken to doen . Of het ontstaan van mythen als die van
Ariel, Daedalus, Icarus, Mohammed, Dante, de althans op tekenpapier
verwezenlijkte vliegtuigen van Leonardo da Vinci (niet voor niets heeft
hij zijn standbeeld voor de ingang van het vliegveld Fiumicino to Rome),
Louis Bleriot, Charles Lindbergh, Apollo, talrijke hemel- en hellevaarten
als verticaal de hoogte of de diepte in gerichte reismythen to verklaren .
Het symbolisme van de eerste groep, - die van de horizontaal gerichte
reismythen, -- betreft het zoeken naar, het opnieuw in bezit nemen, de
„queeste" (de Graalqueeste met Galaad, Lancelot, Perceval, in de middeleeuwse roman van die naam) van een verloren kostbaar kleinood, een
eenmaal bezeten goed, bij uitbreiding een moreel of geestelijk goed, als
de vrede, de waarheid, de onsterfelijkheid . Het symbool is dan o .m.
bet verre, beloofde of heilige land, bet eiland der onsterfelijken, bet
paradijs, bet eden, de elyzeese velden, na een overzet, een zeevaart, een
doortocht door de woestijn, een uittocht uit een land van ballingschap .
Het symbolisme van de tweede groep, die van de esoteriscb verticaal
naar boven gerichte, of exoterisch verticaal naar beneden gerichte reismythen, er zijn twee uitkomsten, - betreft bet opstijgen of ook nederdalen naar de hoogte, de bergtop, de heilige berg, de parnassus, de
Olympus, de hemel, de hemelen, resp. d e as of bet centrum der wereld,
het va~gevuur, de hel, bet oorspronkelijk vader- of moederland, de vader,
de moeder, eindelijk, zichzelf . In zichzelf is immers opnieuw een zekere
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graad van innerlijke stilts en rust to herontdekken, de grote vrede die
de hartstochten stilt, de geest opnieuw tot harmonie en sublimering
voert, het persoonlijk bewustzijn op zijn minst gedeeltelijk of volledig
wijzigt. Er hoeft, in dit verband, niet in Freudiaanse of Jungiaanse
termen gedacht to warden ; de bewustzijnsgraden zijn er allicht, sinds
het bestaan van de mens in de wereld, altijd geweest .
Wat niet belet dot, zoals dot het geval is bij Gaston Bachelard, de
fenomenoloo,g, en poetoloog, -- nl . in La Poetique de l'espace, Paris,
Presses Universitaires de France, 1957, hoofdstukken VIII en IX, L'immensite intime en Dialectique du dehors et du dedans, - beide groepen
in een fenomenologische en tegelijk filosofische optiek van de poetische
verbeelding niet enkel in categarieen als huge hemelen - diepe wateren,
nabije landen - verre landen kunnen worden gedacht, maar oak in dialectische verhoudingen. In zijn terminologie stelt hij die voor als „espaces
exterieurs, empiriques, de l'horizon, du monde" tegenover „espaces interieurs, de l'intimite, du centre, de fame", en wat bet beeld „immensite"
betreft, als „immensite geagraphique'' tegenover „immensite intime" .
De hele dialectiek van bet „ici" en „la', bet „en-deco" en „au-dela", bet
„du dehors" en „du dedans", eindelijk bet „ouvert'' en „f erme ", komt
hierbij tepas .
Er zijn bij deze dialectiek echter voorzorgen to nemen, voaral omdat
denken in categarieen niet noodzakelijk betekent denken in besloten
gebieden. Gaston Bachelard waarschuwt ons hiervoor : „L'immensite
est en nous . Ells est attadhee a une sorts d' expansion d' etre que la vie
ref rene que la prudence arrete, mais qui reprend daps la solitude . Des
que nous sommes immobiles, nous sommes ailleurs ; nous revons daps un
monde immense. L'immensite est le mouvement de l'homme immobile .
L'immensite est un des caracteres dynamiques de la reverie tranquille"
(blz. 169) .
Een verdere aanmerking wat bet f sit betreft dot beide categarieen geen
aparte gebieden vormen ; ze is zeker niet to verwaarlozen om de diepere
psychologie van Awater bij Martinus Nijhof f to doorgronden : „I1 semble alors que c'est par leur `immensite' que les deux espaces : l'espace
de l'intimite et l'espace du monde deviennent consonnants . Quand s'approfondit la grande solitude de l'homme, les deux immensites se touchent, se confandent" . Zich hierbij op Rainer Maria Rilke beroepend
„Le theme leibnizien de l'espace, lieu des coexistants, trouve en Rilke
son poets" (blz . 184) .
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Intussen verenigt de mythe van Hermes of Mercurius, de goddelijke
postbode, god van alle reizenden in de wereld met zijn herautstaf of
caducee, zijn gevleugelde helm en 'hielen, op daze consonerende manier
genoemd horizontalisme en verticalisme . Hij verplaatst zich zeker voorwaarts, echter niet zo hemelhoog de hoogte in, dat hij er zijn nek bij
zou breken . Hij is een praktisch aangelegd vliegenier, echter geen oneindigheidszwelger . Hij zoekt voorzichtig zijn wag tussen twee uitersten,
een gulden middelweg tussen twee werelden, die Pascal,
opnieuw Pascal, hat Westeuropees christelijk geweten in hat Siecle des Lumieres, -aldus op een dubbele wijze heeft omschreven
„Les hommes s'occupent a suivre une balle et un lievre ; east le plaisir
meme des rois" .
Antlers uitgedrukt
„Les rivieres sont des chemins qui marchent, et qui portent ou l'on
.
vent alley"
Aan de ene kant, bet ten dude opgeschreven idealisme ; aan de andere,
bet verzoenend pragmatisme, dat praktische uitzichten openlaat . Wat
echter de Zwitserse romanschrijver, Rodolphe Topf f er (1799-1846 niet
belet heel t, met zijn aangeboren bumoristiscbe kijk op de wereld en zijn
kritisch inzicht in alle menselijke betrekkelijkbeid, een geromanceerde
en bespiegelende satire to scbrijven, Voyages en zigzag (1844) .
Trouwens, niet voor niets was Rodolphe Topf f er een jongere stadgenoot van de milde, verzoenende Geneef se Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), die hat ten slotte verbeten jansenisme van Pascal niet in
zijn hart heeft moeten dragen . Evenzeer als Pascal van Descartes (15961650) , de rationalist, heeft kunnen zeggen : „Descartes inutile et incertain", zal Rousseau iets dergelijks gedacht hebben van Pascal, althans
de jansenist in hem . Inderdaad, volgende overwegin,g van Rousseau aan
bet slot van de Profession de foi du vicaire Savoyard in de Emile, zal wel
gedeeltelijk, met bet nodige voorbehoud, tegen Pascal gericht zijn : „Taut
qu'il reste quelque bonne croyance parmi les hommes, it ne f aut pas
troubler les times paisibles, ni alarmer la f of des simples par des dif f icultes qu'ils ne peuvent resoudre et qui les inquietent sans les eclairer" .
Van de andere kant, de sceptisch, kritisch aangelegde deist Rousseau
blijkt ten slotte niet zover van Pascal, de christen, of to staan als de
eerste getuigt : „Je says Dieu daps la simplicite de mon coeur", of „Le
culte essential est celui du coeur" ; de tweede : „C'est le coeur qui sent
Dieu et non la raison . Voula cc qua east qua la foi : Dieu sensible au
aeur, non a la raison" . Dit afgezien van de verschillen die Pascal, de
christen, van Rousseau, de deist, blijken to scheiden, al was bet maar
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wat beider geworteldheid betref t, bij de eerste in de problematiek van
de erfzonde, bij de tweede in die van de oorspronkelijke, natuurlijke
goedheid van de natuurlijke staat.
Descartes-Pascal-Rousseau ! Met een zijsprong naar Rodolphe Topffer !
Zijn we nu, in dit gezelschap, zover afgedwaald van de gevoelswereld,
de denk- en verbeeldingswereld van Martinus Nijhoff, in het bijzonder
van Awater en het gebruik hierin van de mythe van de Orient-Express ?
Ik meen van niet . Als we ten minste Awater, gedateerd Utrecht, 1934,
feitelijk het hele werk van Nijhoff, de moderne Westeuropese verbeelder van de moderne geestelijke verscheurdheid, sinds het intreden
van de technische, industriele machinebeschaving, en het of rekenen hiermee van de verbeelding, de Broom en de artistieke scheppin~g, -- in het
verlengde zien eerst van Bit drietal, toch de voedingsbronnen waaraan
zich, in een geest van voortdurende onderlinge tegenspraak het modern
Westeuropees gevoelen, denken en verbeelden heef t gelaaf d ; verder van
de mythe van de eenzame, bloedloze, dadenloze Wandelaar (De Wandelaar,1916), dus potentieel de reiziger, in het oeuvre van de dichter zelf .
Men herinnert zich hoe de „toeschouwer" uit „een hoogen toren", dus
afgescheiden van de wereld, zich in het aanvangs,gedicht voorstelt : nl .
als „Kloosterling uit den tijd der Carolingen", „Kunstenaar uit den tijd
der Renaissance", „Een dichter uit den tijd van Baudelaire" . Het „Stil
mozaiek zonder perspectieven" is hiervan, van deze progressieve ontnuchtering, zoniet onttakeling, dus averechtse humanisering, rond de
eeuwwisseling het rechtstreeks gevolg . Praktisch zullen aan het einde
van de ontwikkeling, in Awater, - het was al zo in De Vliegende Hollander (1930) ; het zal zo nog zijn in Het Heilige Hout (1942) en vlg.),
Awater en zijn dubbelganger, de reisgenoot en de ikfiguur op zoek
naar deze reisgenoot, die een en hetzelfde persoonlijk bewustzijn vertegenwoordigen vanuit de persoon van de dichtende dichter, het wandelen, het reizen niet verleerd hebben . Nochtans, terwijl beiden per OrientExpress naar „de never van de Nijl" verlangen, blijkt de ikf~guur (als
wij alien, in Bat geval !) ingestapt to zijn ; Awater zelf blijft echter
voorzichtig t'huis, om welke redenen ? Voorzichtigheid ? Geen voldoende
durf om eigen woonst, eigen stad, de nagedachtenis aan eigen overleden
bloedverwanten, de broeder, de moeder, eigen verleden en vaderland
to verlaten, in ruil voor een absurde hypothetische toekomst ? Dientengevolge, getrouw aan zichzelf, dicht bij eigen oorsprong, zijn lot in de
nieuwe wereld to aanvaarden ? En zich dus aan to passen, ook als dichter,
van wie het statuut niet anders is Ban Bat van „een willekeurig mens",
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in deze nieuwe wereld van collectieve „menigte" en wetenschappelijke
„abstractie" . In de „Enschedese lezing" van 27 .11 .1935 heet het : ,Neen,
hij moest omtrek blijven, heldere, doorschenen oppervlakte . Hoogstens
mocht hij een reisgenoot zijn" .
op bet karakter van „reisgenoot" bij Awater, gezien vanuit bet ikperspectief van de dichtende en existentieel creerende dichter Martinus
Nijhoff, - de to pos heef t genuanceerde betekenissen : die van vriend,
soldaat, kameraad, evennaaste, evenmens, metgezel, levensgezel, massa,
volks~gemeenschap, bloedverwantsc'hap, werkelijkheid, straat, stad, nationals verbondenheid, eenieder in rijksverband, de nieuwe Adam tegenover
de oude Adam, Mozes tegenover Johannes de Doper, God de Zoon
tegenover God de Vader, is meermalen gewezen . Ik noem slechts, uit
een uitgebreide bibliograf ie : Theun de V ries,lvlartinus Nijhoff,, Wand elaar in de werkelijkheid (1946) ; Anthonie Donkey, Nijhoff, De levensreiziger, Een schets van zijn dichterschap (1956) ; Luc Wenseleers, Het
wonderbaarhjk lichaam, Martinus Nijhoff en de moderns Westerse
poezie (1966) ; vooral echter Karel Meeuwesse, met een deel van zijn
levenswerk . Behalve Karel Meeuwesse, is bet Anthonie Donkey die op
de meest kernachtige wijze de reispsychose van Nijhoff heeft weten to
karakteriseren : „Een vanouds wel aanwezige, maar door de jaren bevrijde levens- en zelf s mensenlief de, de reislust van den geest, bet onuitputtelijke avontuur van de verbeelding met de taal,
ziedaar Nijhoff
zoals hij zich op den duur ten voile heeft ontplooid" . De verklaring
hiervoor ? Zij volgt : „Hij beyond de oude wereld overal nieuw . Een
vernieuwer is hij geweest in deze eenvoudigste en diepzinnigste betekenis van bet woord . Symbool daarvan is de gerichtbeid op bet nieuwe,
het vertrek, dat zo vaak in zijn poezie voorkomt . ( . . . ) Het vertrek verbeeldt bet beweeglijke, bet zich verplaatsende : dat is reeds de Wandelaar
die zich verplaatst in de wereld en daarbij los van de wereld is of wordt .
( . . . ) Reizen is zich vervreemden en zich vertrouwd maken met bet
onbekende . Reizen kreeg voor Nijhoff de betekenis van een essentiele
levenshouding - men kan hem ontdekkingsreiziger noemen in de taal,
hij was bovenal een levensreiziger, dat was zijn levenskunst" (biz . 44
en vgl.) .
Wat Nijhoff als „ontdekkingsreiz ger . . . in de taal" betref t, wij weten
voldoende dat hij, de reisvaardige, vertrekkensvaardige, dit steeds aan
de hand van de meest eenvoudige, doorzichtige, volksverbonden, om
niet to zeggen straatverbonden taal beeft gedaan . Daarom, zijn buitengewoon Hollandsgebonden, Nederlandsgebonden, Westeuropeesgebonden dicbterscbap, maar die bet buitenland onvoldoende kept . Hoe zou
283

dat ook anders kunnen ? Aan een wereldtaal, waarvan Nijhoff sours
droomde, zijn we nag niet toe . Gelukkig maar, our aller'hande redenen .
Liever veelvormigheid dan eenvormigheid, mits de vorm maar past .
Zonder een groat wereldreiziger to zijn, - al kende hij Budapest,
Wenen, Parijs, Florence, Rome, was Martinus Nijhoff inderdaad allereerst „levensreiziger", d .i . niet alleen reiziger in het leven, maar ook in
het verbeelde leven, en wel in de mythologic en de literatuur . Een enkele
nude mythe zou hem in dit verband vooral boeien, nl . die van Odysseus,
zoals die voor de moderne tijden herontdekt en opnieuw aangepast werd
door James Joyce in zijn Ulysses (1922) ; we weten dat de roman voor
het Frans lezend Europees publiek opnieuw bekend gemaakt werd als
Ulysse (1929), in de vertaling van Auguste Morel, bijgestaan door Stuart
Gilbert, herzien door Valery Larbaud, en met de medewerkir g van de
Engelse schrijver zelf . Over Valery Larbaud en zijn Odysseus, met name
A . 0 . Barnabooth, Archibaldo Olson Barnabooth, Zuidamerikaans multimillionair, tevens Europees wereld- en levensreiziger, en als Nijhoff in
zijn jeugd, geblaseerd estheet op speurtocht naar het absolute, hebben
we het onmiddellijk . Intussen schrijft Irene Simon, in Formes du roman
anglais de Dickens a Joyce, Faculte de Philosophic et Lettres, Universite
de Liege, 1949, over de roman : „Ulysse, c'est l'odyssee de l'homme
moderne en proie a la desintegration ; c'est la projection hallucinante
d'une civilisation vouee a la ruine, parce qu'elle a reni~ l'Esprit et detruit
a jamais l'unite essentielle" (blz . 388) . Aan deze desintegratie omstreeks
de eeuwwisseling,
de Belle Epoque in West- en ook Oost-Europa,
zijn, na Odysseus, Stephen Dedalus en Leopold Bloom, A . 0 . Barnabooth
en Awater met zijn dubbelganger, ten proof gevallen . Karel Meeuwesse
heeft, althans op de afhankelijkheid in dezen van Nijhoff te~genover
Joyce, in Aantekenin, en bij Awater, De Nieuwe Taalgids, 60ste jg .,
1967, blz . 33 en v .g ., 0 Awater, ik weet waarvan gij peinst, Raam, april
1967, blz . 43 en vlg., duidelijk gewezen. Zijn exegese is onberispelijk,
niet enkel wat de afhankelijkheid van Joyce betref t, maar ook het kernprobleem van de Awater-symboliek in zijn geheel, in het eerste stuk
sdhrijft hij : „Hij (Awater, „en zijn bespieder" !) droomt als Mozes van
een uittocht uit de woestijn van de moderne stad naar het beloof de land .
Hij is als Johannes de Doper op weg naar Christus . Hij droomt van bet
heilig land . Awater is kennelijk een gedicht waarin bet profane gebeuren
op een wat dieper gelegen niveau een religieuze zin verkrijgt" (blz . 44) .
Zoals trouwens bet hele eeuvre van de dichter .
Tenzij men de Awater-symboliek, ook de A-symboliek in de zeker
geheimzinnige, betoverende naam (een verklaring to meer kan geen
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kwaad !}, in minder uitgesproken religieus-christelijke geest als Gaston
Bac~helard poogt to verklaren, als daze hat heeft over de A-symboliek,
eigenlijk A-fenomenologie, van hat woord vests in bet werk van Ch.
Baudelaire . Hij interpreteert : „Daps le mot vests, la voyelle a conserve
toutes ses vertus de vocalite agrandissante . Considers vocalement, le mot
vaste n'est plus simplement dimensionnel . I1 recoit, comma une douse
matiere, les puissances balsamiques du calms illimite . Avec lui, 1'illimite
entre daps noire poitrine . Par lui, nous respirons cosmiquement, loin
des angoisses humaines . Pourquoi negligerions-nous le moindre f acteur
daps la mesure des valeurs poetiques ? ( . . .) Mais queue lenteur de
medidation it f audrait savoir acquerir pour qua nous vivions la poesie
interieure du mot, l'immensite interieure d'un mot . Tous les grands mots,
tous les mots appeles a la grandeur par un poets sont des clefs d'univers,
du double univers du Cosmos et des prof ondeurs de fame humaine"
(Ibidem, blz . 180-181) . Het is net of Bachelard, schrijvend over Baudelaire en zijn bekende „correspondences", over Nijkoff en zijn „reisgenoot" Awater schrij f t . Maar laten we dit. Er is over hat poezie scheppend
klankvermo,gen van de taal, zoals Paul Delbouille dat noemt, „le pouvoir
suggestif des sons" in zijn verhandeling Poesie et sonorites, La critique
contem porcine deviant le pouvoir suggestif des sons, Faculte de Philosophie et Lettres, Universite de Liege, 1961, waarin het materiaal exhaustief onder de loep wordt genomen, heel wat ware onzin verteld .
Na mij, enkele tijd geleden, over vorm en wezen van de poezie, ook de
poetiek van Martinus Nijhoff gebogen to hebben, nl . in De derde wag
van de kritiek, De poetiek van Martinus Nijhoff , Martinus Nijhoff , de

dichter van de moderns hybris tussen twee wereldoorlogen, Spiegel der
Letteren, 13de jg ., 1970-71, 4, blz . 241 en vgl. ; 18de jg ., 1976, 1, blz . 1
en vlg . ; 19de jg ., 1977, 2, blz . 112 en vlg . ; Martinus Nijhoff s poezietheorie, Akten des V . 1 nternationalen Germanisten-Kongresses, Cam-

bridge, 1975, blz. 228 en vgl ., is bet nu wellicht goad althans op een
enkele moderns myths in zijn werk,
die van de Orient-Express, - in
hat bijzonder de aandacht to vestigen . Het gaat hier enkel om een enkele
pleats in zijn werk, -- hat slot van Awater,
maar die is van belang .
Vooral dear die theoretisch ook ingegeven is door de bekende „Enschedese lazing" van 27 .
voor de Volksuniversiteit (Over eigen werk,
evenwel in hat perspectief van wet Nijhoff genoemd heeft : de „poezie
in crisistijd" .
Met „de poezie in crisistijd" bedoelt Martinus Nijhoff de poezie ontstaan in de op laboratoriumonderzoek, technische uitvinding, produce285

rende organen gerichte tijd . Hij meent : „Welke omwenteling de wereldgeschiedenis ook in petto heef t, deze orde van treinen, stoomboten,
vliegmachines, f abrieken, disciplinaire tucht, zal zij moeten overnemen .
De mens heef t een technische structuur over de wereld aangelegd, en
deze structuur werkt even perfect als de jaargetijden, als dag en nacht, als
geboorte en dood in de natuur" . Hoe zou hij de wereldgeschiedenis
thans zien, in deze nieuwe crisistijd, als gevolg van de overrompelende
informatiek ?
Karel Meeuwesse heef t, in een van bovengenoemde studies, hiervan
uitgaande enkele f undamentele problemen ter overweging gegeven, die
van belang zijn om de persoonlijkheid van Nijhoff als modern dichter
en denker in de Nederlandse en Westeuropese literatuurgeschiedenis to
kenschetsen. Hij vestigt in het bijzonder de aandacht op : de betekenis
van wetenschap en techniek in de moderne wereld ; de ver'houding van
de dichter, i .c . Nijhoff, tot deze moderne wereld van wetenschap en
techniek ; bet karakter van de moderne po~ezie in het algemeen ; het
karakter, in de optiek van Nijhoff, van Awater als symbool van „een
mens", en die „menigte en abstractie" zou betekenen . Dit betekent „een
mens" uit het overgangstijdperk van de positivistische 19de eeuw naar de
technicistische '2'Oste eeuw, van het fin de siecle naar het unanimisme, en
wat zulks, op scheppend poetisch gebied, als te,genstellingen, tegenstrijdigheden, verscheurdheden inhoudt . Nijhoff kende zijn moderne klassieke voorbeelden ; hij had ze in zijn bibliotheek staan, en had ze grondig
overwogen, al was het slechts om aan de f iguur van Awater, niet het
minst diens „bespieder", per Orient-Express naar het Oosten, de oevers
van de Nijl, vorm en geest to geven . Trouwens, hij somt zijn bronnen,
in zijn „Enschedese lezing", keurig op : Jean Cocteau, Marcel Proust, T .
S. Eliot, T . E . Lawrence, James Joyce, allereerst . En op de achtergrond,
Baudelaire, Dante, het middeleeuws Roelantslied, met zijn „oud-Euro~
pese vorm .
Terwijl ik in het bijzonder de aandacht wil vestigen op de achtergronden van die ene mythe bij Nijhoff, - die van de Orient-Express als
modern, ten slotte eeuwig poetisch symbool, hoop ik hiermee to kunnen
aantonen dat hij met het gebruik hiervan niet alleen stond, in zijn tijd
de mythe gemeengoed was, zij in de Nederlandse literatuur allicht de
indruk kon wekken oorspronkelijk to zijn, zeker niet in de wereldliteratuur die, vanaf Walt Whitman, over Emile Verhaeren, Jules Romain,
tot en met Filippo Tommaso Marinetti, -- de vertegenwoordiger van het
futuristisch unanimisme, - hoe langer hoe meer van het bourgeoise fin
de siecle-symbolisme afstand zou nemen . Als to pos blijkt de mythe tot
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het universeel literair gemeengoed to behoren, en waaraan Nijhoff, met
zijn in het verleden wortelende en op de toekomst gerichte geest, - al
niet is kunnen ontkomen . Hij
was het maar aan het slot van Awater,
zat daarom al to zeer, op het breukvlak van twee tijden, in de klem tussen
twee werelden, de Oude en de Nieuwe Wereld, en die sommigen in de
Atlantische gedachte willen zien opgaan . Maar er zijn splijtzwammen !
Hierbij aansluitend is het allicht nuttig dat ik, op zoek naar de achtergronden van de mythe van de Orient-Express in het werk van Martinus
Nijhoff, als Luiks ingezetene, Luik waarvandaan de idee o .m. van de
Orient-Express met de pionier op dit gebied van de Europese luxe- en
ik bedoel Georges
expresstreinen in de vorige eeuw is uitgegaan,
Villepreux-Paris,
1905),
lid van de bekende
Nagelmackers (Paris, 1845 Luikse bankiersf amilie Nagelmackers, thans nog de Banque Nagelmackers, - van een op bet ogenblik alhier lopende tentoonstelling gebruik
maak : nl . Les Folles annees du Rail . . . du Transsiberien a l'0'rientExpress (29 .10 .1981-31 .12 .1981) . Ze is ingericht door bet Luiks stadsbestuur, na eerst to Parijs onder de auspicien van de Centre culturel de
la Communaute francaise de Belgique, to zien to zijn geweest .
De tentoonstelling geeft een overzichtelijk historisch beeld van bet
ontstaan, de groei en bloei van de talrijlce Europese luxe- en expresstreinen, die door Georges Nagelmackers en zijn volgelingen, sinds zijn
brochure en eerste plan van 20.4 .1870, Projet d'installation de wagonslits sur les chemins de fer du continent, Liege, Vaillant-Carmanne, 1870,
tot in de laatste tijd in het leven werden geroepen : „Cet ouvrage est un
document historique dont on ne connait plus qu'un seul exemplaire . Les
mots wagons-lits viennent de faire leur apparition en Europe et en f rancais, imprimes en lettres capitales, visibles comme une raison sociale et
arrogants comme une devise" . Aldus Jean des Cars in Sleeping Story,
l'epopee des Wagons-Lits, avec la collaboration de Roger Commault, precede d'un texte de Paul Morand, Paris, Ed . Julliard, 1976, blz . 28, die
de hele geschiedenis van deze spoorwegen road de f iguren van William
d'Alton Mann, George Mortimer Pullmann en Georges Nagelmackers,
dus in Amerika en Europa, voor ons heef t opgeroepen . Niet enkel die
van de Orient-Express (4 .10 .1883) op de lijn Paris-Wien-Istanbul (de
noordelijke lijn), de Simplon-Orient-Express (11 .4 .1919) op de lijn ParisSimplon-Istanbul (de zuidelijke lijn), tussen 1962 en 18 .5 .1977 de DirectOrient-Express Paris-Simplon-Istanbul geworden (blz . 124, noot 1),
maar ook die van de Transsiberien, The Golden Arrow, de Train Bleu,
de Sud-Express, de Nord-Express, l'Etoile du Nord (waarvoor A . M .
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Cassandra, in 1927, een van de meest expressieve of f fiches tekende van
onze tijd, volgens Arsene Soreil in Le Genie de l'image, Melanges critique, Gembloux, Jules Duculot, 1937, blz . 21 : „Vertu de la sobriete et
de l'economie des moyens, problems du rendement, valeur esthetique des
contraintes acceptees : cat ordre de considerations nous entrainerait aux
problemes majeurs de la science du beau"), de Saint-Petersbourg-NiceExpress, en vale andere . Men west dat daze hale technisehe, industrials
en toeristische bedrijvigheid, met zijn verwezenlijkingen Belle Epoque,
luxueuze slaapwagens, eetwagens, salonwagens, toilettes, rijkvoorziene
menu's en uitgekozen eetgerei, hotels en palassen, reisgezelschappen, enz .,
to zien zijn in hat kader van de oprichting van de reisonderneming
Georges Nagelmackers et Cie, achtereenvolgens de Compagnie Internationale de Wagons-Lits (1872), de Compagnie Internationals des
Wagons-Lits (1876), de Compagnie Internationals des Wagons-tits et
des Grands Express Europeans (1884) , na de Eerste Wereldoorlag, de
nag steeds bestaande Compagnie Internationals des Wagons-Lits et du
Tourisme, met haar archief en hoofdzetel to Parijs, onder leiding van
Jean-Paul Caracalla, Public Relations . De geschiedenis hiervan vindt men
niet enkel bij Jean de Cars, ook bij talrijke specialisten van hat yak, die
ze tot in de jongste tijd doortrekken, nl . hat ontstaan van de TEE (TransEurop-Express)de TEN (Tians-Euro-Nuit), de TGV (Train a Grande
vitesse), de IC (Intercity), e .a .
Het is niet mijn bedoeling daze boeiende historie, met betrekking tot
de pionier, Georges Nagelmackers, „celui qui, en Europe, ouvrit l' ere
des trains de luxe" (Jean des Cars), opnieuw in de bijzonderheden over
to does, niet sans in de grate trekken . De literatuur over hat onderwerp
is to onoverzichtelijk. Wel is hat er me om to doers de sfeer en socioculturele impact, zoniet sociologische betekenis even to suggereren, die de
1 Enkele specialisten zijn : Raymond About, Alexandra Binet, Roger Commault, Joseph
Delmelle, Pierre Devaux, Jean-Francois Fogel, Jacques Pecheux, Pierre Weil, e .a . -- Nog
onlangs verscheen van Daniel Costelle, Histoire des trains, Preface de Miehel Doerr,
D'apres use Co-production Paths T .F . 1, Paris, Librairie Larousse, 1981, waarin een
hoofdstuk, blz . 44-77, van Jean des Cars, L'Orient-Express, geill .
Op woensdag 18 .5 .1977, ~- cf. Le Soir, 21 .5 .1977, - blijkt de Direct-Orient-Express ParisSimplon-Istanbul hat laatst gereden to hebben . De eindrit ward door de journalist, under
de titel Adieu a d'Orient-Express . . ., als een uitvaart gevoeld :„Paris, 19 mai (A .P.)
Mercredi a minuit moms cinq, 1' 'Orient-Express' prenait le depart pour la derniere foil de
la gars de Lyon pour parcourir les quelque 3 .000 kilometres qui separent Paris d' Istanbul .
Pendant pres de quatre-vingt-dix ass, les luxueux wagons-lits de 1'express Paris-Istanbul
ont evoque l'intrigue internationals, l'espionnage, le crime, mais aussi le luxe et la vie
facile de la haute societe cosmopolite .
C'est 1'avion qui a tue le Paris-Istanbul" .
288

onderneming, aan de hand van sommige directe getuigenissen in de tijd
zelf, of overwegingen achteraf, in West-Europa gehad heeft . Betekenis
die, ongetwijfeld langs verholen, misschien kennelijke wegen, tot Martinis Nijhof f doorgedror~gen is, om in Awater tot een duidelijk symbool
to voeren . Want laten we het niet vergeten : „Le wagon-lit a marque une
epoque . Ii a ete a lui seal le signe d'une certaine civilisation . C'etait au
temps ou I'espace existait encore - et ou la tern etait vaste . Une philosophie du voyage voyait le jour : on allait loin sans alley vite. Partir s'incrivait daps un rituel aussi precis qu'emouvant (Hubert Juin, Les Folles
annees du rail, blz. 6) . Let wel. Het sociologisch probleem is hiermee
aangeduid .
Francis de Lulle, directeur van de Centre culturel de la Communaute
francaise de Belgique to Parijs, gaat op het probleem verder in, als hij
enerzijds schrijft : „`Les folles annees du rail' noun mettent en presence
de cet homme qui, a force d'utopie, d'invention, de courage et de perseverance, realisa les bouleversements qui wont durablement engager le
voyage daps des directions qu'il n'a cesse de developper depuis" .
Anderzijds : „`Les folles annees du rail', ce sont aussi ces trains de
legende qui, de l'Orient-Express a la Fleche d'Or, du Transsiberien au
Train bleu, ont inspire nombre de poetes, ecrivains, cineastes et artistes"
(Francis de Lulle, Ibidem, blz . 2) . Let wel . Het sociologisch probleem
is hiermee verder belicht, zoniet duidelijk omschreven .
Vo~gt dan, blz . 34-37, van de hand van Jean-Paul Caracalla, een korte
studie, onder de titel : La Litterature et les Wagons-Lits, die aldus besluit : „Decidement, Paul Morand avait raison d'a£firmer `Rien ne commence par la litterature, mais tout finit par elle, y compris l'OrientExpress' " (Paul Morand, Voyage, Paris, Hachette, 19'2'7 . 2
Het is ten slotte Jean des Cars, die in zijn boek Sleeping Story, op. cit.,
1976, in de hoof dstukken Le Pani de Georges Nagelmackers, La guerre

des slee pings, Ii etait une fois l'Orient-Express . . ., La Belle E poque des
Wagons-Lits Les Voyages pour des annees folles, bewust sociologisch

probleem is beginners uit to diepen . Hierbij steunend op een allereerste
kostbare bron, De Pontoise a Stamboul, Paris, Hachette, 1884, van Ed-

2 Komen hierbij tepas : Raymond About, Daniel Anselme, Blaise Cendrars, Jacques
Chardonne, Abel Hermant, Emile Henriot, Joseph Kessel, Valery Larbaud, Paul Morand,
Franc Nohain, Pierre Mac Orlan, Jean Rieux, en enkele anderen . - Hij had er nog aan
toe kunnen voegen, in een meer Europees perspectief : Agatha Christie, Maurice Dekobra,
A, den Doolaard, Ed, du Perron, Graham Greene, Pierre-Jean Remy, Stephane Starkany,
schrijver van Paul Morand et le cosmopolitisme litteraire, suivi de trois entretiens inedits
aver l'ecrivain, Preface de Marcel Jouhandeau, Paris, Klincksieck, 1968, XV-273 blz .
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mond About, „academician f rancais et romancier" . Edmund About was,
samen met Georges Buyer, bijzondere medewerker aan de Figaro, en
Opper de Blawitz, correspondent van de Times, uitgenodigd om op
donderdag 4 .10 .1883, vomit de gore de Strasbourg (gore de 1'Est), de
eerste rit Paris-Istanbul van de eerste Orient-Express mee to maken . Het
sprookje, de mythe van de Orient-Express nom toen een aanvang : ,,Derriere la machine et le tender, deux wagons-lits, un wagon-restaurant, et
deux fourgons a bagages composent le premier Train Express d'Orient .
Le premier des grands express .
Le premier train de luxe .
Le premier palace du rail" (blz . 76) .
Om zijn heroisch verhaal in to leiden, schrijft Edmund About : „Le
roman vrai de la communication entre les hommes est au premier rar~g
de l'histoire . Les couloirs des grands express est ont souvent ate les
coulisses. Apres le cheval, le bateau, la voiture et l'avion, les wagons-lits
completent l'aventure palpitante d'un siecle de pro,gres" (blz . 12) . Alsdan
begint wat Julian Pecheux in zijn werken, La Naissance du rail auto peen,
1800-1850, L'A, e d'or du rail euro peen, 1850-1900, Paris, BergerLevrault, 1970, 1975, „une folic ferroviaire qui s'etait emparee de
toutes les couches de la population" genoemd heef t, haar poetische, culturele en sociaal-economische impact to laten gelden . Dit meesterwerk van
Georges Nagelmackers, „le chef-d'oeuvre'', „cette Capoue roulante",
„(qui) avait roule une premiere fois vets cat Orient qu'il devait magnifier" (blz . 78 en vlg.), was zijn grouts avontuur begonnen . Want, laten
we hat niet vergeten : „Si 1'Orient-Express est le roi des trains, it est
aussi le train des rail" (blz . 100) . Zijn legendarische, mythische aureool
karat niet enkel van hat felt dot hij, uit hoofde van de gevolgde lijn,
„une veritable exposition roulante" betekent, maar om hat volgende
„Daps ses couloirs f eutres, la Politique, la Diplomatic, et la haute Finance croisent les Arts, le Demi-Monde, et l'Import-Export, sans oublier les
indispensables femmes fatales et quelques secrets d'Etat . Bref, on rencontre 1'Histoire" (bllz . 113) . Vooral don, rond de eeuwwisseling, de op
handen zijnde Balkan-kwestie, die „le train de l'Eurape" met zijn diplomatieke secreten, zijn spionnen en intrigen op alle internationaal gebied,
tussen hat Westen en hat Oosten, en omgekeerd zal tegemoet gaan (blz .
117) . De canclusie van Edmund About : „L'Orient-Express est fidele a
sa legende pour peu qu'on se donna la peine d'y croire . Le rave fait
partie du jeu . ( . . .) mais n'est-ce pas la un moyen infaillible d'acceder
a ce Pantheon secret quest la memoire des hommes ?" (blz . 126 en vlg .)
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Op deze vraag mag, in bet geval Awater en zijn „bespieder" aan bet
slot van Awater van Martinus Nijhoff, ongetwijfeld bevestigend geantwoord warden . Zij oak zullen dit aan Georges Nagelmackers en zijn
rijk, „figure d'eveque missionnaire, mais missionnaire d'une religion
d'elegance" (Maurice de Waleffe), „un magicien" (Edmund About),
to darken ,gehad hebben . Emile Henriot in zijn roman, La Rose de
Bratislava, 1948, beef t als bet ware beider gemoedsgesteldheid, op zijn
manier, aldus weten samen to vatten, sprekend over treinreizigers : „cette
reprise de soi daps le f arniente et la disponibilite parf aite de l'esprit,
l'absence de courrier et de telephone, le divin silence" (blz . 285) .
Het wordt tijd dat we ors de vraag stellen : langs welke weg of wegen
is Martinus Nijhoff, aan bet slot van Awater, op bet spoor gekomen van
de „bespieder", de ik„le divin silence", die althans een van beiden,
figuur ; Awater blijft thuis, ^ bezield heeft om met de Orient-Express
naar de boorden van de Nijl, bet beloof de land, bet Oosten to reizen ?
Feitelijk was dit aanvankelijk, intentioned, ook Awater van plan, vooral
Awater . Maar er is hinder geweest .
voor 1934, bet jaar van ontstaan,
Allereerst, van een herinnering,
to Utrecht, van Awater, - aan een eventuele Orient-Express vanuit Nederland naar Istanbul, vanuit Amsterdam langs Utrecht, vanuit Amsterdam langs Den Haag, kan moeilijk sprake zijn . Ook is moeilijk uit to
makers, waar precies bet station zich bevindt, waar de eindgebeurtenissen
aan bet slot van bet gedicht plaatshebben . Amsterdam, bet beginstation
van alle internationals treinen in Nederland ? Utrecht, waar bet gedicht
blijkt geschreven to zijn ? Den Haag, geboorte- en woonplaats van de
dichter ? Blijft, to Amsterdam, bet Amstelstation over, waarnaartoe, ten
minste tekstueel, dus intern
vorige onderstellingen zijn van externs
aard, - de Ter Booghe-gesd'hiedenis in Vragen en antwoorden, I, Verzameld Werk, II, blz. 916-923 verwijst . Hier ook is er sprake, na een
„odyssee'' in Amsterdam, eerst naar bet Centraal Station, van een Joyciaans of scheid aan bet Amstelstation van de dichter van zijn vriend Ter
Booghe. Hier is bet de dichter, die blijft en Ter Booghe, die op refs
gaat ; de rollers zijn omgekeerd . Ook blijkt de tekst jonger to zijn dan
Awater,

Wat bier ook van zij, indien van Nederland uit de to pus OrientExpress Martinus Nijhoff bekend geweest is, dan kan dit slechts langs
de Compagnie Internationals des Wagons-Lits Express, de Etoile du
Nord, met Pullman-service, die vanaf 15 .5 .1927 vanuit Amsterdam, over
Brussel, naar Parijs is beginners to rijden . Te Parijs kon de Etoile du
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Nord aansluitir g geven met de Paris-Simplon-Istanbul Orient-Express .
Maar dit blijven allicht extern onderstellingen .
Intern zekerheden, - al zijn die ook altijd weer met een korreltje zout
to nmen,
verschaf f en literair~historische gegevens . Relicten, die na
lectuur en bezinning in het literair werk, bet uiteraard literair verbeeldingswerk, binnengeslopen zijn.
Zo heeft Karel Meeuwesse, dichtbij huffs, al gewezen op sommige
verwantschapsbeelden in Awater, die ook in de roman van A, den
Doolaard, Orient Express, N .V. Em . Querido Uitgevers-Mij, Amsterdam,
1934, zijn terug to vinden . „Ik weet niet. - schrijft hij in zijn artikel
Aantekenin,gen bj Awater uit 1967 (cf. supra), of deze roman Nijhoff
• het idee heeft gebracht aan zijn gedicht de Orient-Expresspassage
toe to voegen . Het is mogelijk" (blz . 40) .
Inderdaad, het is mogelijk ; men kan hiermee vele wegen uit. Maar
belangrijker lijkt me, nu dat door Karel Meeuwesse de nauwe afhankelijkheid van Awater van James Joyces Ulysses definitief is aangetoond,
• hiermee, ondanks de theorie van de „creatieve imitatie", de oorspronkelijkheid van het gedicht enigszins een deuk heeft gekregen, allereerst
• het gebied van de poezie to blijven, vervol~gens op dat van de Franse
poezie, en hierin van de poezie van Valery Larbaud (1881-1957), de
schepper van deze andere Awater-f iguur, Archibaldo Olson Barnabooth,
A . ;0' . Barnabooth, een zoveelste A-figuur in de Westerse literatuur . Het
zou me verwonderen indien Nijhoff, naast de hierboven genoemde
Franse schrijvers, ook bet werk van Valery Larbaud niet in zijn bibliotheek had staan . In alle geval Ed . du Perron, zoniet zijn vriend toch zijn
collega in litteris, kende hem ; hij schreef over hem, maakte hem in
Nederland bekend, en erkende in zijn Autobiografisch overzicht, Verzameld 'W erk, VII, blz . 503, „invloeden" van Larbaud op hem, in Cahiers
van een lezer, Land van herkomst, „d.w.z . Henri Brulard, Barnabooth" .
Hij vertaalde uit de gedichten van A . 0. Barnabooth, als Een o pdracht,
A Gertie H, van Larbaud, maar vooral, als De Arme hemdenmaker,
Brussel en Maastricht . A. A . M . Stols, z .j . in de reeks „Kaleidoscoop",
14, Le Pauvre chemisier, conte, 1906, opgenomen in Poemes par un
riche amateur, ou Oeuvres francaises de M . Barnabooth, 1908, voorts in
Valery Larbaud, A . 0 . Barnabooth, Ses oeuvres completes, c'est-a-dire
Un come, ses Poesies et son Journal intime, 1913 . - Cf. ;Oeuvres completes de Valery Larbaud, IV, editie Robert Malet, 1951, blz . 4 en vgl.
De omslag is afgedrukt, als nr . 816, in : Valery Larbaud, (1881-1957),
Catalogue etabli par Monique Kuntz, Exposition or~ganisee par 1'A.S .B .L.
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Archives et Muses de la Litterature a la Bibliotheque Royale Albert Ier,
Bruxelles, 14 janvier-25 f evrier, 1978 3.
Talrijke bewijzen van de verwantschap, de geestelijke en literaire congenialiteit Larbaud-Du Perron, zijn bij Du Perron in zijn dagboeken en
literaire kritieken to vinden . Zij is niet beperkt tot deze vertaling, evenmin tot de vertaling van Le Pauvre chemisier, bij Du Perron De Arme
hemdenmaker .
Zo komen we to weten,
V .W., V, blz . 220 en vlg .,
hoe Ed . du
Perran in 1922 in Montmartre to Parijs het eerst de herdruk van A . 0.
Barnabooth van 1913, alsmede een portret van de schrijver met panamahoed, ontdekte . De boekhandelaar meende in hem, Du Perron, fysiek
Larbaud to herkennen ; inderdaad, dit is met sommige portretten van
beiden het geval . Hoe verder, in Florence, een vriend van Du Perron
waarlijk niet verwonderd was, dot deze zich in Barnabooth kon herkennen, en het bask als voor hem geschreven achtte . Andermaal, in Venetie,
meende hij de France schrijver in de eetzaal van zijn hotel to herkennen
„een klein, genet man, met een vriendelijk gezicht en kalend hoofd" . Na
de vertaling van Le Pauvre chemisier kwam hij, in 1932, met Larbaud in
contact, „op de gewoonste, de literaire wijze" ; de definitieve ontmoeting
had plaats to Parijs in 1934, in bet cafe Helvetia, rue de Medicis . Hij
deed hem denken aan sommige trekken van A . Roland Hoist .
Van stonden aan, juii 1927, - Ibidem, II, biz. 24,
behoort A . 0 .
Barnabooth voor Ed . du Perron tot de boeken, waarin hij zich heef t
voelen „opgaan" . ®nmiddellijk rekent hij of met bet genre (biz . 123),
een „zuivere roman", of een „bespiegelend" geschrif t : „Telkens weer
die scheidingsiijnen, die vervagen zodra men ze scberper bekijkt . Barnabooth is meer een `roman' don Max Havelaar, minder don Adolphe of
Werther . Ik zou `roman' wiilen noemen alles wat ook moor enigszins
vermomd is, wat niet geavoueerd tot de memoires behoort . En don nog,
de memoires van Casanova en van hoevele anderen zijn op menige
plaats don weer volkomen `roman' ". Verder is er (blz . 700), de betekenis
van A. 0 . Barnabooth als socio-cultureel verschijnsel, to midden van de
„eoliectieve verdwazing", onmiddellijk voor de Tweeds Wereldoorlog
„Larbaud lijkt in deze tijd volkomen `gedepasserd' . Geen wonder
Barnabooth, dot zozeer tegen de bourgeoisie scheen in to goon, blijkt
3 Met A. Gertie, het gedicht van Valery Larbaud, en de vertaling hiervan door Ed .
du Perran o .d .t . Een opdilacht, ondertekend A . 0 . Barnabooth, in Parlando (1930) is
Pour Gertie H . (Hansker) in het Journal intime (1908) bedoeld . ~- Cf . Oeuvres completes,
IV, blz . 365 en vlg. ; Verzameld Werk, I, blz . 88, Aantekening, blz . 162 .
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flu een bloem to zijn, een van de topvormen van de bourgeoisie van het

kapitalisme zelf s. Een zuiverder boek don dit heef t bet individualisme,
voor zover men het met de kapitalistische beschaving vereenzelvigt, misschien niet voortgebracht. En men welt een soort angst om dit boek to
herlezen, dot uit intelligentie, gevoel, cultuur en l oisir werd opgebouwd,
in een tijd van conflicten, zoals er nodig schijnen to zijn voor een `grote
tijd', maar waarin het bestiale, bet stompzinnige, de politiek in al haar
laagheid hoogtij viert" . In plaats van de geest van loisir in deze literatuur voor een elite, is er die van Jan Lubbes, als vertegenwoordiger van
het Grate Publiek.
Weliswaar, de geest van de tijd ondergaat wijzigingen . Barnabooth,
schrijft Du Perron, - Ibidem, V, biz . 208, - ,,was nooit een boek voor
velen, maar de manier waarop bet heden `impopulair' wordt, is ken
merkend voor deze tij d en voor de behoef to aan grove likeuren en
geweld die ook de lezer van nu schijnt to hebben. Dat een proletarier dit
boek decadent vindt, of om andere redenen verfoeilijkt, volt gemakkelijk
genoeg to begrijpen, maar ik neem bet felt waar bij levers met smaak,
verfijning en intelligentie" .
Het zou hier de plaats zijn op A . 0 . Barnabooth, zijn Oeuvres corn pletes,
nl . Le Pauvre chernisier, zijn Poesies, zijn Journal intime, als verbeeldingsfiguur, tegelijk substituutsfiguur van de persoon en schrijver Valery
Larbaud, in de bijzonderheden in to goon . Hij vertoont eigenschappen
en hoedanigheden, ten slotte een image dot terug to vinden is bij talrijke
vertegenwoordigers,
uiteraard literaire scheppingen, - van bet internationaal door de wereld reizend intellectueel bourgeoistype, op zoek
naar een sociaal geintegreerd absoluut levensideaal, maar bier steeds
ontgoocheld, ontnuchterd vandaan komt . Zij hebben alien iets van het
fin de siecle-spleen, bet tropenwee, wat Barnabooth in zijn journal intime „toute la tristesse du monde" noemt (Oeuvmes completes, IV, biz .
354), en waartegen hij zich blijkt to willen verzetten : „Et `oisif', moi
qui consume ma vie daps la recherche de l'absolu" (biz . 129) .
Deze grootkapitalistische bourgeoisie absoluutheids- en schoonheidszwelgers, zij hebben alien iets van dot overgevoel g, gespleten maar ook
hautain, cynisch hyperrationeel ontledend, tat in de vingertoppen esthetisch Amerikaans-Europees bohemetype, - bet zijn kosmopolitici en internationalisten, uiteraard dilettantes, dandy's, een snort Uebermenschen,
en die de literatuur die bun paste, uit oudere en nieuwere tijden, aandachtig gelezen en overwogen badden .
Een greep slecbts uit deze omvangrijke „auteurs de chevet" . Van Amen294

kaanse zij de : Edgar Allan Poe, Walt Whitman . Van Europese, hoof dzakelijk France en Engelse zijde, zonder hierbij de Italiaanse, Spaanse
en Portugese, tevens de Zuid-Amerikaanse letteren, to vergeten : Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarme en Valery ; Stendhal, le comte de
Lautreamont (Isidore Ducasse), Lafoi gue, Gide en Proust ; het oudere
drietal Descartes-Pascal-Rousseau, daarbij ook Voltaire ; Dante, Pica de
la Mirandole, Leopardi ; Shakespeare, Butler, Chesterton, Conrad, Joyce,
Eliot, Stevenson ; vooral ook Dos,toievsky, Nietzsche, de Unamuno, e .a .
Het is bij deze literatuur van het Amerikaans-Europees, Atlantisch
„Avondland" (0 . Spengler), dat dubbeltallen als Stephen DedalusLeopold Bloom bij James Joyce, Barnabooth-Cartuyvels, of BarnaboothPutouarey bij Valery Larbaud, Awater en zijn „bespieder" bij Martinus
Nijhof,
f, direct of indirect aansluiten . Aan de toekomstige literaire kritiek
dit alles eenmaal haarf ijn aan to tonen 4.
In alle geval, hun moraal en f ilosof ie is op zijn minst dubbel- en
4 Als dit eenmaal gebeurt, zal in bet bijzonder de aandacht moeten worden besteed aan
een verschijnsel dat deze dubbeltalen geestelijk en formedl heeft gekenmerkt op literair
eind-negentiende eeuws, begin-twintigste eeuws gebied, nl . dat van bet gebruik, vooral
in de roman, bet verhaal in het algemeen, van de „monologue interieur", de „stream
of consciousness", de „bewustzijnsstroom" .
We weten dat bet verschijnsel, althans als literair technisch begrip, ~- ook sours „cette
methode Joyce-Dujardin" genoemd (Marcel Thiebaut),
bet eerst bewust werd toegepast
door Edouard Dujardin in zijn roman, Les Lauriers soot coupes, 1897, 2de ed ., 1924.
Theoretisch zette hij de methode uiteen in Le Monologue interieur, Son apparition, sec
origines, sa place daps l'oeuvre de James Joyce, 1931 . Hierin is ook een belangrijke plaats
gewijd aan de methode in bet werk van Valery Larbaud, die zich, als anglist, - „Je suis
angliciste'', aan Karl Boes, directeur van La Plume, op 20 .4. 1901, ~- erop beroemde, niet
enkel de eerste twee vermoedelijke „monologues interieurs" to hebben geschreven, dit na
Edouard Dujardin, de voorloper, maar die ook bekend gemaakt to hebben aan James
Joyce, die hij, in november 1920, bet eerst in de boekhandel Shakespeare and Company
van Sylvia Beach to Londen blijkt to hebben ontmoet . Blijkbaar wacht de praktische en
theoretische geschiedenis van bet verschijnsel nog op een vernieuwd wetenschappelijk
onderzoek .
Cf . Monique Kuntz, op . cit ., nrs 135, 148, 149, 150, 151, 387, 433, 910 .
in dit verband schrijft
: „Larbaud apparait done a la fois comme le temoin dune
epoque disparue, cells de 1'Orient-Express a la `grande allure si douce', comme l'heritier
dune tradition litteraire et comme le decouvreur averti de tendances nouvelles de la
litterature" (blz . 9) .
De „grande allure si douce'' is ontleend aan bet begin van de bekende Ode in Les
Borborygmes, waaruit we, blz . 15, de slotstrofe citeerden
Prete-moi ton grand bruit, to grande allure si douce,
Ton glissement nocturne a travers 1'Europe illumines,
0 train de luxe ! et l'angoissante musique
Qui bruit le long de tes couloirs de cuir dore,
Tandis que derriere les porter laquees, aux loquets de cuivre lourd,
Dorment les millionnaires .
Je parcours en chantonnant tes couloirs
Et j e suis to course vers Vienne et Budapesth,
Melant ma voix a tes cent mills voix,
0 Harmonika-Zug ! (blz . 55)
De Harmonika-Zug is de naam die de Orient-Express op Duits en Oostenrijks grondgebied had . Dit wegens de harmonika-overkappingen tussen de wagens van de trein .
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gezellenbestaan een zin to geven, en verzen in bet Frans to schrijven .
Het worden zijn Borborygmes (romrnelingen), eenmaal gevolgd door een
nieuwe bundel, Defections (lozingen), uitgegeven in 1908, onder de titel
Le Livre de M. Barnabooth, Prose et vers, precede d'une Vie de Barnabooth par X . M . Tournier de Zamble . Het is, bet spreekt vanzelf, alles
nine fictie vanwege „le Prince-Marchand, le Sportsman Accompli et le
Riche Amateur dont parlent les journaux mondains", - „mon revenu
annuel est d'environ dix millions huit cent soixante mule livres sterling",
- en die hoopt eenmaal in Engeland „lord Barnabooth de Briarlea" to
kunnen worden, het enige land in Europa waar bet nog de moeite loom
to leven . Wat de verzen betreft, ze zijn van Valery Larbaud zelf, ook
bet proza, inbegrepen bet voor hem zo typisch journal intime, dat er in
1913 bijkomt .
Steeds rekening houdend met bet journal intime, blijkt A . 0 . Barnabooth, alias Valery Larbaud, in zake levenshouding en de vorm die hij
hieraan mogelijkerwijze kan geven, met een probleem to waken to hebben, waarvan hij, als man, de dupe beweert to zijn, en wel met opzet
de dupe .
Hij noteert : „Le danger, avec nous autres hommes, c'est que, lorsque
nous croyons analyser noire caractere, nous creons en realite de toutes
pieces un personnage de roman, auquel nous ne donnons pas meme nos
veritables inclinations . Nous lui choisissons pour nom le pronom singulier
de la premiere personne, et nous croyons a son existence aussi f ermement
qu'a la notre propre. C'est ainsi que les pretendus rowans de Richardson
sont en realite des confessions deguisees, tandis que les Confessions de
Rousseau sont un roman deguise . Les femmes, je crois, ne se dupent pas
ainsi" . ~- Cf . Oeuvres completes, IV, blz . 142 .
Als men zich nu herinnert dat bet journal intime, ontegenze1 ggelijk
op naam van A . 0 . Barnabooth, alias Val_ery Larbaud, in de eerste
persoon enkelvoud staat, bet verhaal Le Pauvre chemisier, op naam van
A .O . Barnabooth, alias Valery Larbaud, in de derde persoon enkelvoud,
echter verklaard aan de hand van volgende aanmerking tussen haakjes
„je pref ere parley de moi (d.i . Valery Larbaud) a la troisieme personne,
c'est plus convenable" (blz . 31), aan is er voor de schrijven geen sprake
meer van dupe to zijn . Hij weet klaar en duidelijk wat hij met bewust
substitutiespel bedoelt, en heef t zich dus tegenover de vrouwen niet to
verantwoorden . Heeft Martinus Nijhoff zich moeten verantwoorden
tegenover zijn lezers, toen hij de figuur van Awater schiep, als Ori~entExpressreiziger in spe ? Hij had, eventueel, eenzelf de overweging als
die van Archie kunnen houden, toen deze in zijn journaal aantekende
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„J'aurais beau avoir le genie de Dante et la science de Pica de la Mirandole, - je serais toujours pour eux (de armen) `le milliardaire americain,
le jeune oisif', un niais, un grotesque sans esprit et sans talent qui achete
et publie sous son nom lee livres et lee inventions des autres - de Mesr
sieurs lee Pauvres, justement !" (blz . 146) .
Hoe deze verbeeldin,gs- en uitbeeldingstechniek zich bij Valery Larbaud, subs . Martinus Nijhof, f, ook voordoet, beiden, A . 0 . Barnabooth
en Awater kunnen samen volgende uitlating best onderschrijven : „Mais
moi, it y a longtemps que j'ai penetre daps lee doma .ines du raisonnement
impersonnel et de la pensee pure, et que, rejetant mes biens comma un
vetement trop lourd, je me suis glance a l'assaut de l'absolu" (blz . 149) .
Dit gaat niet zonder gevolgen : „me regarder vivre de plus pres, east-adire sans etre gene par le frolement continual dune grande villa, et tout
en ayant encore un peu de mouvement autour de moi" (blz . 161) . Zonder due to denken : „Oui, sortir de moi, et farmer la porte, et jeter la
clef sur le toit . Sortir de moi, mais pour alley au done ? Et a qui me
donner ?" (blz . 178) . Is dit niet wat ook Awater dacht, toen hij in zijn
stad achterbleef ? En dacht hij ook niet : „Ah ! ce n'est rien que la
petite mechancete de vivre . . ." (blz . 372) .
In deze hale context is hat allicht niet zonder belang de zielsverwantschap Awater en zijn „bespieder", dit magnetisch zich aantrekkend en
tegelijk of stotend dubbeltal, in hat licht to zien van dit andere dubbeltal,
in bet journal intime : A . 0. Barnabooth en de Russische vriend Stevo
(Stephane), Monseigneur, mon prince Stephane, Stephane-le-Meilleur,
under wiens invloed hij nets antlers dan „le monde interieur" wil zien
„Car je suis de nouveau absorbe par la personnalite d'un autre, et ma
pensee est gavee de la pensee d'un autre" (blz . 375) . Net ale de gedachte
van de „bespieder" door die van Awater, wat tech op geestverwantschap
wijst .
Bedoelde geestverwantschap, waartoe Stephane Archie hoe langer hoe
meer poogt over to halen, bestaat grin zich towel van hat Volk ale de
bourgeois (met grote en kleine letter) to hoeden : „Et derriere lee bourgeois, le Peuple . Un joli peuple que celui de cette epoque-la . Un peuple
de candidate a la bourgeoisie, un peuple d'aspirants a la bedaine . Les
pantoufles, quoi ! Le doe au feu, le venire a table, l'ideal de Beranger et
de Monsieur Prudhomme" (blz . 384) . Wat de Uebermensch van Nietzsche betreft : „Le Devoir, c'etait le nom que la bourgeoisie avait donna
a sa lachete morale . J'ai relu des pages de Nietzsche, ces derniers temps,
aux manoeuvres de Silesie. I1 avait de grands dons de romancier, mais son
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Surhomme est mort-ne . ( . . .) Et de meme, le mot Homme depose le mot
Surhomme d'une immense hauteur . Ii y a taut de chores que le Surhomme rejette et surmonte, quand ca ne remit que 1'Homme . Pourquoi
le laisser en bas, la mauvaise bete aux sourcils de singe, le glorieux
enf ant de Dieu ?" (blz. 391) . En als om Archie aan to zetten tot minder
absoluutheidsjagerij en meer aanvaarding van de gewone werkelijkheid
„Je sais ce que to n'aimes pas, voila tout. Tu n'aimes pas le Monde . ( . . .)
J e veux dire le Monde : ce que Satan appelle Tout cela daps la Tentation : `Je to donnerai tout cela . . .' Et to refuses . Tu deserter ; to tournes
mal, selon le monde" . ( . . .) „Moi je ne pose plus de questions . Je ne sais
rien, je suis rempli d'ignorance, mais je suis tranquille : je sais qui j'aime .
( . . .) Ii n'y a rien et nous sommes tout seuls . Ii n'y a pas une cause,
1'interet personnel mis a part, qui vaille une rognure d'un de mes ongles .
( . . . ) On ne pane pas de ce qu'on possede . Et je possede l'amour" (blz .
407 en vgl .) .
Heeft dit alles ook Awater niet weerhouden om zijn „bespieder" op
zijn avontuurlijke tocht to volgen ? En bet Beloofde land to laten varen,
een spiegelbeeld ! - voor bet zekerheden biedend Vaderland ? Het
zeker Tehuis, de oude Oorspror g.
Intussen wacht A . 0 . Barnabooth geduldig op zijn wezensverandering,
die in bet verschiet ligt : „En somme, depuis pres d'un an j'assiste a la
formation de 1'homme que je semi un jour prochain . Cela commenca
lorsque je voulus enfin vivre par moi-meme et pour moi-meme ; et cela
dune encore. J'aurai note ici, autant que possible jour par jour, les phases
de la transformation . ( . . . ) je commencais a renier mon journal ( . . . ) . Je
n'etais deja plus le jeune homme qui avait ecrit ces pages ; j'avais depouille cela : `plus triste et plus sage' .
Mais quel chemin avais-je encore a parcourir ?" (blz . 423 en vlg.)
Heef t dit alles ook Martinus Nijhof f niet gekend, die als bet ware
zijn eerste verzen, De Wandelaar (1916), zou hebben verloochend, am
achteraf zijn `nieuwe' Nieuwe Gedichten (1934), waarin Awater (1934),
to schrijven ?
Wat bier ook van zij, onderwijl is A . 0 . Barnabooth in Londen getrouwd : „J'ai dit adieu a 1'Europe" . Hij is op de terugweg naar Campamento, Zuid-Amerika, zijn geboorteland : „Petite foire aux vanites
(W. M . Thackeray, Vanity Fair, 1848 !), douceurs d' Europe ( . . .) vieux
monde, nous nous quittons brouilles . ( . . .) Je me depouille comme pour
mourir, je m'en vais, content et nu. . . " . En hij denkt teru,g aan zijn vriend
Stephane-le-Meilleur : „0 Stephane, mon prince, Stephane-le-meilleur !
J e suis plus pres de toi que to ne penses . . ." . Wat meer is, hij denkt
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verder niet meer in het Frans, maar in zijn moedertaal, het Castilliaans,
„mon langage interieur" (blz . 451 en vlg.) ; ~- opnieuw die terugweg
naar het Vaderland, het zeker Tehuis, de oude Oorsprong . Als in het
geval Martinus Nij hof f .
Het Journal intime wordt besloten met een gedicht, Epilogue (1913),
waarin, in de eerste strafe althans, iets doorkomt van de „luxe" in de
Orient-Express, aan het slot van Awater ;
vooral het zih „beklemd
voelen in die „luxe", voordat de express vertrekt naar het nieuwe leven
Avec le vernis blanc des corridors etroits,
Les plafonds bas, l'or des salons, et le plancher
Qui s'emeut, comme d'un soupir, secretement,
Et l'oscillation de l'eau daps les carafes,
Ici deja commence
Avant le depart et le flat, la vie nouvelle.
A. 0 . Barnabooth herinnert zich verscheidene plaatsen, steden en landen in Europa waar hij vertoef d heef t, de Teems to Londen, Zwitzerland
waar : „Au-dessus de toute l'Europe se rencontrent / La Germanie et
Rome", nog eenmaal Engeland : „Premiere et derriere voix d'Europe,
au seuil des mers", zijn lievelingsland (blz . 4S9 en vlg .) .
Wij hebben dus weer opnieuw, precies aan het slot van Awater en
Epilogue, - looter toeval ? ik loot dit in bet midden,
de legendarische,
mythische Orient-Express, poetisch eigendom van Martinus Nijhof,f, na
Valery Larbaud .
Wat Valery Larbaud betreft zullen we hem, - Martinus Nijhoff zegt
zij van hem, omdat er identif icatie is van de Orient-Express en de locomotief, eenzelf de gelief d vrouwelijk levend wezen, met al „haar luxe",
als nergens in de Westeuropese poezie in bet begin van de eeuw, in
Les Borborygmes en Europe aantref f en . Beide reeksen werden bet eerst
uitgegeven in Le Livre de .M. Barnabooth, Prose en vers, precede d'une
Vie de Barnabooth par X . M . Tournier de Zamble (1908) ; sommige
exemplaren hadden als titel : Poemes par un Riche amateur ou Oeuvres
francaises de M . Barnabooth, Precedes d'une introduction bio~grapbique
(1908) . In 1913 verscbeen hiervan een verkorte uitgave ; opnieuw hersteld in Valery Larbaud, Les Poesies de A . A, Barnabooth, suivi de
Poesies diverses et des poemes de A . 0 . Barnabooth elimines de l'edition
de 1913, Preface de Robert Mallet, NRF, Gallimard, Paris, 1948 . Ik
verwijs naar de Oeuvres completes, op . cit ., 1950-1955 .
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Het gaat er hier zeker niet om bet beeld, bet symbool, de to pos van
de trein, in bet bijzonder de express- en luxetrein, en wat hij poetisch,
ook socio-cultureel, betekend heel t in laten we zeggen de Atlantische,
Europees-Atlantische verbeeldingswereld, haarf ijn uit to pluizen . Wellicht is dit onderzoek al gebeurd ; is dit niet zo, dan zal dit in alle geval
ongewone cultuurhistorische perspectieven openen op de geschiedenis van
de 19de-eeuwse industriele revolutie . Hoe dan ook, literairhistorisch zal
dit ons voeren van Leaves of Grass (185 5) van Walt Whitman, over La
Multiple Splendeur (1906) van Emile Verhaeren, Les Borborygmes en
Europe (1908) van A . 0 . Barnabooth, alias Valery Larbaud, La Prose
du Transsiberien (1913) van Blaise Cendras, La Vie unanime (1926)
van Jules Romains, om zo uit to lopen in de avant-garde rond de Eerste
Wereldoorlo;g . Misschien wel in bet spoor, althans de geest van Valery
Larboud, van invloed of beinvloeding is bier zeker geen sprake, hoogstens verwantschap,
zou ook de poezie en bet proza van Martinus
Nijhoff hierin een plaats moeten kunnen worden aangewezen .
Hoe ook, vanaf bet eerste gedicht in Les Borborygmes, na een Prologue, r- nl . (ode, een welsprekende titel, - is na de verheerlijking van de
Duitse Harmonika-Zug en de Nord-Express, samen met de Sud-BrennerBabn, de Orient-Express aanwezig
Pretez-moi, o Orient-Express, Sud-Brenner-Bahn, pretez-moi
Vos miraculeux bruits sourds et
Vos vibrantes voix de chanterelle ;
Pretez-moi laa respiration legere et facile
Des locomotives hautes et minces, aux mouvements
Si aises, les locomotives des rapides,
Precedant sans effort quatre wagons jaunes a lettres d'or
Dans les solitudes montagnardes de la Serbie,
Et, plus loin, a travers la Bulgarie pleine de roses . . .
Ah ! it faut que ces bruits et que ce mouvement
Entrent daps mes poemes et disent
Pour moi maa vie indicible, ma vie
D'enfant qui ne veut rien savoir, sinon
Esperer eternellement des chases vagues . (blz . 5 5 en vlg. )
Na in L'ancienne gare de Cahors
Gate, o double porte ouverte sur l'immensite charmante
De la Terre, ou quelque part doit se trouver la joie de Dieu
Comme une chose inattendue, eblouissante ( . . . ),
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„la robe d'air tourbillionnant des grands express" van voorheen opgeroepen to hebben (blz . 69), bezingt hij in Alma Perdida de „Joies de la
vitesse ; douceur d'etre assis ; home / Du sommeil daps l'obscurite complete ; / Grande poesie des chores banales : f aits divers ; voyages ( . . .)
(b1z . 75), om in Yaravi „le souvenir de cette douleur moderne" to molten
bestendigen, die geen aorzaken heel t, maar een gave der Hemelen is
(blz . 79) .
In Scheveningue, morte-raison, - hij had Holland aandachtig afgereisd, - suggereert hij de intimiteit van een Schevenir gse drankgelegenheid
On eut dit un fumoir de navire ou de train
J'avais le coeur serre comme quand on voyage ;
J'etais tout attendri, j'etais doux et lointain ;
J'etais comme un enfant plein d'angoisse et tres sage. (blz . 84)
Er zijn echter tegenstellingen, zoniet tegenstrijdigheden, als in Ma
Muse
Je chante 1'Europe, ses chemins de fer et ses theatres
Et ses constellations de cites, et cependant
J'apporte Bans mes vets les depouilles d'un nouveau monde ( . . . ) (blz . 87)
En als een voorafbeelding van bet „Lees maar, er staat niet wat er
staat . Er staat enz." in Awater van Martinus Nijhoff, in Le don de soimeme :
Prenez donc tout de moi : le sens de ces poemes,
Non ce qu'on lit, mais ce qui parait au travers malgre moi
Prenez, prenez, vows n'avez rien.
Et ou que j'aille, daps l'univers entier,
Je rencontre touj ours,
Hors de moi comme en moi,
L'irremplissable Vide,
L'inconquerra.ble Rien. (blz . 90)
Vermits blijkt dat Awater als mythe niet van de Orient-Express als
mythe los to denken is, enkele verzen van A . 0 . Barnabooth waarin hij
zich zal hebben kunnen herkennen, althans spiegelen .
Zo in L'Innommable . Bedoeld is : „La Beaute Invisible"
Quand j e serai mart, quand j e serai de nor chers marts,
(Au moms, me donnerez-vows votre souvenir, passants
Qui m'avez coudoye si souvent daps vos rues ?)
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Restera-t-il dans ces poemes quelques images
De taut de pays, de tart de regards, et de tons ces visages
Entrevus brusquement dans la foule mouvante ? (blz. 101)
In Europe, een tweede reeks die onder het motto van Etienne Pasquier
„La douceur de I'Europe" gaat, komt hij er nog eenmaal voor uit
Europe ! to satisf ais ces appetits sans bornes
De savoir, et les appetits de la chair,
Et ceux de l'estomac, et les appetits
Indicibles et plus qu'imperiaux des Poetes,
Et tout l'orgeuil de 1'Enfer .
Le desert, la prairie, les Andes colossaux,
Le Nil blanc, Teheran, Timor, les Mers du Sud,
Et toute la surface planetaire sort a nous, quand noun voudrons !
Mais quoi ! j e sens qu'il f aut a ce coeur de vagabond
La trepidation des trains et des navires,
Et une angoisse sans bonheur sans cesse alimentee .
Des villes, et encore des villes ;
J'ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs d'amours
A quoi bon en parley ? Ii m' arrive parf ois,
La nuit, de rever que j e suis la, ou bien la,
Et au matin je m'eveille avec un desir de voyage . (blz . 103 en vlg .)
Intussen treft men, in Valery Larbaud, Les Poesies de A . 0 . Barnabooth, op . cit., 1948, Devotions particulieres, A . M . Valery Larbaud,
sommige situaties en ref lexies aan, die best door Awater hadden kunnen
opgeroepen en gehouden warden
Tout ca, man vieux Valerio, c' est tres j oli,
Surtout l'immobilite palpitante sons les longs passages de cieux,
Et ee voyage d'ete a 1'ombre de la fumee du navire . . .
Mais n'y aurait-il pas moyen, avec moi, ton compagnon de tart d'annees,
De sauter hors de ce temps, de cette fin du Moyen Age,
de ces pauvres dernieres modes de Paris-Londres-Vienne,
Dans le soleil et fair tiede de l'Empire ? (blz . 95)
Met 1'Empire is „1'Empire du Soleil Blanc" bedoeld, - het Bedouinenland in de woestijn waarvan ook Awater peinst ?
30 3

We kunnen het, het spreekt vanzelf, niet met zekerheid weten . Het is
allicht een lange weg van Valery Larbaud naar Martinus Nijhoff, indien
er ooit een weg geweest is . Intussen is het toch opvallend, dat in Le
Devoir avant tout, f ragmenten van een gedicht, Aspirations genoemd,
op eenzelf de plichtbesef sgevoel de nadruk wordt gelegd, dat ook bij
Nijhoff, mede bij Awater, to vinden is . Men oordele
Qu'il me soft donc dorms d'entrer daps le troupeau common,
D'avoir des visages pres de mss yeux, de sentir l'odeur humaine,
De n'etre plus le spectateur desoeuvre
Des constructions enormes, du bruit et du pave des rues,
Mais que j e me range enf in sons les f atalites vulgaires ;
Que je fasse enfin man `devoir' !
Ou bien, etre un soldat !
Passants ! gens qui me coudoyez, o f lots immenses !
Ne me sera-t-il donc jamais possible de me meler a vows ? (blz . 110)
Toekomstverwachting voor toekomstverwachting . Wij kunnen bier best
het vermoeden uiten dat, indien hij hem van nabij gekend had, A . 0 .
Barnabooth, alias Valery Larbaud, zijn Envoi a tons les Hommes de
Lettres et Aristes schrijvend, hierbij ook Awater, alias Martinus Nijhoff,
zoo gerekend hebben . Zij horen tot eenzelfde maatschappelijke stand,
zei het ook, ik zoo zeggen vooral als dichters, uit de tijd van de expressen luxetreinen, die nu ook tot een legendarisch, mythisch verleden
behoren
Je suis un Bourgeois bourgeoisant, desirant, liberal et socialists,
L'embourgeoisement final et irrevocable des Couches Profondes .
(Tout le monde fonctionnaire, tout le monde veto d'habits bourgeois
Vivant bourgeoisement, daps les immeubles construits en style bourgeois) Allons enf ants de la. Patrie, les temps approchent ! (blz. 117)
Ik geef er me rekenschap van, dat dit inderdaad een large weg is van
het drietal Descartes-Pascal-Rousseau, over Georges Nagelmackers, James
Joyce, Valery Larbaud, om to belanden bij Martinus Nijhoff . En dit op
de achtergrond van de dolingen van Odysseus, ors alley vaderlijke vader .
Ook is wellicht voor sommigen, bij gebrek aan woordelijke teksten,
maar wat zijn woordelijke teksten, als de geest er niet is ? - de verwantschap, de geestverwantschap tussen Valery Larbaud en Martinus Nijhof f
niet voldoende klaar en duidelijk .
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Misschien . Maar wat beide laatsten betref t, dunkt me tack voldoende
aangetoond, dat beiden tot een segment, liever een onder- (of boven-)
stroming behoren van bet Atlantisch, in bet bijzonder Europees, en wel
Westeuropees geestesleven in de 19de eeuw, dat van ons, die tot de
20ste eeuw behoren, ~- een eeuw opnieuw naar een volgende eeuwwende
toe, - gemaakt heeft wat we geworden zijn : nl . Westerse humanists.
Want er zijn er andere, en evenwaardi~ge . Daarom lijkt me ook de vraag
van Charles Moeller zo ad rem, als hij in Presence de Valery Larbaud,
La Revue Nouvelle, 15 .5 .1957, blz . 490, schrijft : „Oserais-je proposer
que l'on prenne Larbaud comme `patron' de cet humanisme elargi qu'a
bon droit les pilotes de l'Occident veulent voir mis a la base dune
culture vraiment `humaine' ? Je n'en connais pas qui aient, mieux que
lui, mis en pratique l'adage de Quintilien : `I1 f aut pref erer daps le
modern ce qui est ancien, et daps l'ancien, ce qui est modern" . - Cf.
Monique Kuntz, op. cit ., nr. 948 .
Handelend over Martinus Nijhof f en zijn experimenteel-traditioneel
modernisme en humanisme, schrijft Anthonie Donkey, in eenzelf de
geest : „Het wonderlijke van Nijhof f is nu dat hij ogenschijnlijk de vaste
bases begaat, maar hij heeft deze uitgediept, dieper ingegroefd en
uitgeslepen zodat zij op hetzelf de spoor voortgaande, nieuw werden . Hij
heeft niet water in wijn veranderd, maar de oude zakken van de taal
waarin hij zijn nieuwen wijn stortte als door een wonder weer nieuw
gemaakt. Hoe beeldend de taal is, heeft gees dichter zozeer als hij
ontdekt . Beeldend is zij immers tot in de gewoonste woorden" . - Cf .
Anthonie Donkey, op . cit., blz . 46 .
Blijft hun permanente reisvaardigheid, een teken van hun geestelijke
ongedurigheid en onrust enerzijds, anderzijds de nieuwere geest van de
tijd, die van de 19de-eeuwse overrompeling van de beschaving door bet
reizen, de stoomtrein, de locomotief, flu vervangen door de wages, het
vliegtuig, de ruimteraket, als beschavingsfactoren . Het schip is er altijd
geweest, we hebben er Odysseus en de Odyssee aan to darken, creaties
van Homerus, de eerste modernist, dit betekent met de problematiek
van zijn en onze tijd . De mess blijft wat hij geweest is, alleen de omstandigheden veranderen . Hoe de sociologisdhe impact ook mag ingewerkt hebben.
Hoe dan ook, Franz Hellens, zijn vriend, weet althans de Europese
reisvaardigheid van Valery Larbaud aldus in Un grand Euro peen, Le
Soir, La Vie litteraire, 3 .8 .1961, blz . 8, to waarderen : „L'europeanisme
de Larbaud etait celui d'un visuel, d'un emotif aussi, plus frappe par le
paysage de l'Europe, par sa physionomie morale et par ses dons particu305

Tiers daps les domaines de l'esprit et de fart, que par ses aspects et ses
religions representatives et electives . Pourtant rien de ce qui est humain
n'echappait a son attention . Mais ce qu'il voulait observer daps ses
peregrinations, c'etait l'aspect permanent des choses sons leer apparence
passagere . Ses gouts, ses instincts allaient aux valeurs authentiques et
durables" . ~- Cf. Monique Kuntz, op. cit ., nr. 921.
Als een dubbelpaneel, met betrekking tot Martinus Nijhoff, „de onvoorwaardelijk komende, de spoorloos vertrekkende" (Anthonie Donker), spreekt het oordeel van Karel Meeuwesse in 0 Awater, ik weet
waarvan gij peinst, Raam, april 1967, blz . 57 : „Nijhoff begreep dat bet
werkelijke lever zic'hniet larger in burgermanswoningen of speelde, maar
in kantoren, f abrieken, ziekenhuizen, cafe's, stations enz . (hier had hij
express- en luxetreinen kunnen toevoegen), kortom op alle plaatsen waar
massa's mensen bijeen zijn . Hij begreep dat er verder geleef d werd in
de wetenschap, in de pure studie, in de f ormule . Alleen in laboratoria
interesseert de mens van de twintigste eeuw zich nog voor de gebieden
van macro- en microcosmos `waar de verbeelding de tank van het verstand overneemt en de ziel haar wieken vermag uit to slaan' " . -- Cf. dit
citaat, van Martinus Nijhoff, in Over eigen werk, Lees maar, er staat
niet wat er staat, 1960, blz . 22, hoewel antlers geformuleerd .
Aldus beschouwd, kunnen beiden, Valery Larbaud en Martinus Nijhoff,
trouwens samen genoemd warden, waar Roger Gillard, in Chants et
Chancres du Rail, Bruxelles, Editions „Le Rail", 1961, bet alleen maar
over de Franse schrijver heeft, als hij meent : „C'est Valery Larbaud,
ecrira Georges Bouillon (de Belgische criticus) , qui m'of frit le premier,
je crois, une vibrante vision du XXe siecle en marche . Un ecrivain cosmopolite osait chanter en vers asoiffes d'espace et de liberte, jusqu'a la
poesie de la gare, cette
. . , double porte ouverte sur l'immensite charmante
De la terre, ou quelque part doit se trouver la joie de Dieu
Comme une chose inattendue, eblouissante . . .
En consacrant au rail quelques-uns des plus beaux vers qu'on lui
connaise, le poete vichyssois emend of f firmer que son symbolisme s'engage resolument sur les traces des forces neuves" . - Cf. Monique Kuntz,
op. cit., nr. 957 .
niet het minst Karel Meeuwesse, - hebben betAnthonie Danker,
zelf de gezegd van de schepper van Awater, niet enkel waar hij in de
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slotstrof a van zijn gedicht een legendarisch, mythisch zielsbeeld en
cultuurbeeld geef t van de Orient-Express, als symbool van onze tij den
in wording, maar hiervan ook in zijn poezie en proza voortdurend getuigenis of legt.
PROF . DR. EM . M . RUTTEN
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IN MARGINS
OMTRENT CLAUDE

Het lijkt een hachelijke bank een artikel to wijden aan Hugo Claus' „Omtrent
Deedee" 1, als men de gedegen studie van Weverbergh 2 over dit boek gelezen
heeft. Niettemin heeft hij een bepaalde laag in de roman weinig benadrukt, nl .
de verwantschap tussen Claude en Christus en de rol van de leer die de roomskatholieke kerk rond deze persoon heeft gesticht.
In dit artikel wil ik aantonen dat in de roman „Omtrent Deedee" beschreven
wordt hoezeer de praktijk van de katholieke leer, m.n . op het gebied van de
dood en de sexualiteit, gef aald heeft . Het Katholicisme zo~als dat door de f amilie
Heylen en de priester Deedee op een kleinburgerlijke manier bewerkt is, heeft
alle personen in de roman in een oase van schuldgevoelens geloodst. En het is
Claude die, net als Christus, door of ficiele machthebbers zelf s de dood in wordt
gedreven.
Het is nu zaak de belangrijkste termen die in de bovenstaande node gevallen
zijn, nl. dood, sexualiteit en schuld nader to beschrijven en hiermee to later
zien hoe sterk het kleinburgerlijk Katholicisme de f amilie Heylen en Deedee
misvormd heeft . Om praktische en inhoudelijke redenen wit ik zoveel mogelijk
de thematiek vanuit Claude en Deedee (als diens tegenpool) beschrijven .
Alleen al qua opbouw is to zien hoe sterk het thema van de dood in „Omtrent
Deedee" speelt : de roman begirt met een bij eenkomst van de f amilie Heylen
n .a .v . de dood van de moeder en eindigt met de zelfmoord van Claude . Geheel
conform de primitieve wetter, zoals Freud die in „Totem and Tabu" heef t
geformuleerd, stelt de Heylen-dan als plaatsvervanger van de moeder Nathalie
aan, als substituut voor de vader : Deedee. Opvallend is het overigens dat de
namen van de overleden ouders niet worden genoemd in „Omtrent Deedee" .
Ook hier biedt het genoemde werk van Freud wellicht enig inzicht . Hierin wordt
nl . het f enomeen van het namentaboe genoemd, het verbod de naam van de
overledene uit to spreken . Freud schrijft : „Das Befremdende dieses Namentabus
ermassigt sick, wenn wir darin gemahnt werden, dass fur Wilder der Name emn
wesentliches Stuck and emn wichtiger Besitz der Personlichkeit ist, dass sie dem
Worte volle Dingbedeutung zuschreiben ." 3 Hij argumenteert dan verder dat
1 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de editie van de Bezige Bij, Darboek 20 .009,
1970, tiende druk.
2 Zie gebruikte literatuur.
3 Totem and Tabu, p. 66 .
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primitieven meenden dot door het uitspreken van de na.am de dode west tot
lever zou kunnen worden gewekt . En dot wit de Heylen-clan kennelijk oak niet .
Als vervanger voar de vader hebben zij Deedee, de representant van de katholieke kerk gekozen ; hij most de gevoelens, die na de dood van de ouders kunnen
losbarsten, bewaken, mits hij aan de voorwaarde voldoet zelf sexueel non-aktief
to blijven. Vomit deze rol kan hij op respekt van de groep rekenen, opdat hij,
evenals de primitieve priester, de sexuele drifter van de groep kan beteugelen .
Hoewel het hier om een strikt primitief mechanisms goat is de context van
„Omtrent Deedee" toch een christelijke : het werk speelt in een kleinburgerlijk
katholiek dorp en de priester representeert hier de katholieke kerk op een starve
en geforceerde wijze . Vandaar ook dot, hoewel de clan hem als een plaatsvervanger
heeft aangesteld en hem zelfs met de termen leraar, priester en God serf (p . 32,
35), Deedee als een buitenstaander wordt beschouwd : er blijft een diepe kloof
tussen de priester en zijn kudde.
Een f raa,i voorbeeld van deze wederzij ds puur f unktionele relatie zien we in
„Omtrent Deedee" als Deedee veinst met de clan een glas wijn to drinker moat
even later stiekem de inhoud van het glas in de plantenbak spuugt .
Als Deedee sexueel non-aktief most blijven wil dot niet zeggen dot hij vrij
is van deze drifter, zoals blijkt uit het volgende citaat : „Order de partretten
van de Paus en de Koning set de priester een perzik, lacht, transpireert, hij is
veranderd sedert vij f j oar." (p . 52) . De symboliek is hier duidelij k : de pans en
de koning personifieren de resp . religieuz,e en wereldse macht van de vaderfiguur .
Deedee overtreedt deze geboden door zich aan vrouwelijke lichaamsdelen (de
perzik) over to geven . We kunnen dit beeld duiden als een vooruitwij zing van
Deedees sexuele escapades .
Omdat sexuele drifter binnen zijn funktie als priester echter geen plaats molten
hebben, kunnen we begrijpen waarom Deedee schuldgevoelens heeft. Meermaals
wordt aangegeven dot Deedee zichzelf kastijdt (by . p . 57, 162) hetwelk geduid
kan warden als een paging tot schuldafwenteling van sexuele drifter, to meet
daar er gesuggereerd wordt dot de worden op zijn rug door de nagels van een
vrouw zijn veroorzaakt .
Hoezeer een vergelijking tussen primitieve culturen en het Vlaamse kleinburgerlijke Katholicisme gerechtvaardigd is blijkt uit de notie dot in beide levenspatronen momenten, zijn ingebouwd waarin de groep hoot sexuele drifter vrij elijk
mag ontplooien, zij het alleen order strenge controls van de priester . In „Omtrent Deedee" zien we dot Deedee de leiding neemt bij de voorbereiding en
uitoefening van de charades . Gezien zijn religieuze funktie is hij immers de
enige die de toegang tot de, m .n . incestueuze, drifter mag verschaffen . Overeenkomstig de primitieve rifer, waarin de priester in afzondering met een vrouw
cohabiteerde, beleeft Deedee zijn hoogtepunt tijdens de charades alleen met
Jeanne .
Na de orgie drukt de schuld echter zwaar op de participanten : Deedee is
(symbolisch) gecastreerd ( . . . „twee overrijpe perziken, zij Iiggen op het buffet
in het salon, naast de witte hengst in porselein, naast de kunstbloemen, twee,
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die van Deedee, opgezet, afzonderlijk bewaard als waarschuwing, herinnering",
p. 150-151 .) en hij blijkt „blind geslagen van de zon" (p . 139) to zijn, een
uiting die een allusie op Oedipus moet zijn .
Maar ook de anderen vervallen in het door schuld gedomineerde levenspatroon : Deedee wordt, omdat de familie haar zelfgeschapen taboes leugenachtig
in stand wil houden, in zijn funktie hersteld . Albert heeft uitgedoof de ogee en
maakt een uitgebluste indruk ; zijn leven zal zich weer kenmerken door haat- en
liefdegevoelens t .a.v, zijn moeder (p . 77, 90) . „Blinde tante Jeanne" (p . 139)
l.aat zich met roodontstoken ogen door Giaco afvoeren . En ook Nathalie's pijn
aan haar oor doet zich weer gelden . (p. 165-166) Het is wellicht door haar
afwezige hooding tijdens de charades, dat zij zich pas later bewust wordt van
haar incestueuze gevoelens, zij het als in een visioen . (p . 164-165) .
Het was in primitieve culturen gebruikelijk dat er na de overtreding van het
taboe een slachtoffer vie!, waarop de schuld van de groep werd afgewenteld .
Men kan met enig recht stellen dat Claude deze funktie in „Omtrent Deedee"
vervult .
Al vanaf het begin van de roman is het duidelijk dat Claude, naast Deedee en
Giaco, een buitenstaander is. Gebeurde dit bij de priester en de Italiaan our hun
funktie, resp . die van priester en vertolker van het ascetisme( een richting die
binnen het Christendom altijd met enig wantrouwen werd gevolgd) dan geldt
m.b.t . Claude dat hij our zijn persoon wordt afgewezen . Zo wijst Lotte hem of
door de angst die Claude haar inboezemt ; hij is immers homosexueel en heeft
daarnaast de neiging het lichamelijke to benadrukken, waardoor zij zich bewust
wordt van haar eigen verdrongen sexualiteit .
Als (onechte) vader verwerpt Albert zijn zoon : zijn tegenstrij dige gevoelens
doen hem Claude sours zien als een vij and (p . 93), sours beleeft hij een haastig
opgezwiepte vaderlief de (p . 95) . Beiden leven voortdurend op gespannen voet ;
Claude minnacht zijn onechte vader, die op zijn beurt weer angst heeft voor
zijn noon (die hij zelfs met een „monsterlijk onaf-ding" vergelijkt, p . 96) omdat
Claude hem kan herinneren aan/ schuldig kan laten voelen door zijn halfslachtige
optreden als vader . Alberts hooding t.a .v . Claude wordt dus door een haatlief de gevoel bepaald : hij verwenst zijn vaderlief de (p . 95 ), hij vermorzelt zij n
eigenwijs jong (p . 122), noemt hem een leegganger (p . 138) maar zoekt ook
naar een verzoening met zijn zoon . (p. 144)
De belangrijkste reden waarom de clan Claude persoonlijk afwijst is zijn
homo-sexualiteit. Hoezeer hij lijdt aan de wijze waarop men zijn geaardheid
heeft trachten to „behandelen'' en hoezeer hij Deedee, de priester, hiervoor
verantwoordelijk acht, blijkt nit het volgende citaat : „En welke ziektes je kunt
krijgen, en dat je je niet meer zal kunnen ophouden, zegt de bandopnemer,
later als je ouder wordt . 's Anderendaags mag je terug in die kamer en wat zijn
zij beleefd als zij je daar binnenleiden ! En het herbegint, met de foto van
Victor Mature, iemand van godverdomme ver voor de oorlog, en ook een f likker
met oorbellen aan en een stijve . En de nacht daarop, mijn kind, maken zij je
wakker in je bed, our de twee our, en zij zijn blij, zegt de bandopnemer, dat je
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je best doet om iemand to worden als de anderen, en hoe leak het zou zijn, stel
je eens voor, ads je geen last meer had als tapijt en blablabla . Foto's komen er
weer aan to pas, f oto's genoeg, vergroot als of f fiches, maar dan met Marilyn en
Brigitte die naar j e gulp staren want op die hoogte hangen hun ogen, en de
bandopnemer speelt Conny Froboess die zingt van `Ein richtiger Jungen' en
`Komm zu mir, du toiler Ken' die al j aren uit de mode zijn . Wat j ij, meneer
Deedee ?" (p . 150)
Deedee echter, de man in wie Claude een vader herkent, wijst hem of : als
representant van het bekrompen Katholicisme is hij immers de tegenpool van
Claude. Want terwijl Claude duidelijk met zijn homo-sexuaditeit blijkt to worstelen en het probleem van de verbondenheid van sexualiteit en dood hem obsedeert
(by. zijn grate affectie t .a .v . vampiers, wezens die feitelijk een afschrikkende
werking hebben door de mengeling van deze twee polen), wenst Deedee door
to gaan voor de strenge, afwijzende priester die een dergelijk gevoelsleven niet
in zijn geordende, op de burgerij gerichte, religie kan dulden .
Telkens tracht hij zich boven de oerbeginselen van het leven to stellen, terwijl
hij zelf niet in staat is de zonden nit zich to barmen waarmee hij, als verteg,enwoordiger van het Katholicisme, de mensheid met schuldgevoelens belaadt.
Hem past het meer zijn handen als Pontius Pilatus in onschuld to wassen (p .
19, 49) en iedere verantwoordelijkheid voor de zelfmoord van Claude van zich
of to schuiven . Claude, die aanvankelijk toenadering zoekt tot Deedee omdat deze
een vader-rol voor hem zou kunnen vervullen en omdat Deedee de of f iciele religie
representeert (hoewel Claude weinig affectie heef t met de inh oud van dit geloof) verzet zich later tegen het onderdrukkende Katholicisme van Deedee en
de zijnen . In de persoon van Deedee voert de kerk degene die zich verzet tegen
haar dwang ten onder zonder dat er naar de oorzaak van dit verzet geluisterd
wordt.
Bleek de f amilie Heylen, hoewel - zeker na de charades - zelf sterk geplaagd
to worden door schuldgevoelens, toch vooral de schuld van zich of to schudden,
dan zien we dat Claude het slachtof f er is van deze neiging. En het lukt hem
niet stand to houden tegen de clan die een slachtof f er zoekt . Nadat hij vergeef s
bij Albert en Deedee heeft aangeklopt om hulp kiest hij voor de dood .
Binnen het kader van de hierboven beschreven noties is het zinvol de parallellen die er in „Omtrent Deedee" to vinden zijn tussen Christus en Claude to
noemen . Een eerste, brede relatie is al genoemd : beiden sterven voor de zonden
van anderen . Maar Claude zelf geeft ook stof voor het trekken van verbanden,
zo beweert hij : „Ik ben Claude Heylen, de zoon van God" (p. 132) .
Evenals Christus heeft Claude een aardse en een hemelse vader, resp . Albert
(die evenals Jozef, als we de Bijbel letterlijk nemen, zijn kind niet verwekt
heeft) en Deedee, die de hemelse wetten vertegenwoordigt .
Ook Claude's dood wordt enige malen voorspeld : er wordt gesproken over
een avondmaal (p . 81) en Albert beweert dat hij niet gered zal warden (p . 96) .
Voorts wordt er gesproken over olij f bomen (p . 102-103) en zelf s de Olij f berg
wordt expliciet genoemd (p . 144) . Dan is er een scene waarin gepokerd wordt
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om kledingstukken (p. 105) . Claude hoort voor zijn dood engelenmuziek (p .
117) en na zijn tocht als vampier wordt hem een oor afgetrokken (p . 139) 4 .
Vlak voor Claude's zelfmoord bevindt hij zich alleen in de tuin met Giaco, die
de ascese vertegenwoordigt, een scene die herinnert aan het moment waarop
Christus zich in de hof van Olijven in alle concentratie op de dood wil voorbereiden . Bij Claude's terugkomst blijken zijn familieleden zich, evenals Christus'
apostelen, to hebben overgegeven aan zwakke neigingen . En ten slotte : de
psychiater van Claude heet Simons . . . de man die Christus hielp het kruis to
dragen had dezelf de naam .
Al deze parallellen blijven slechts saillante f eitj es, tenzij men ze op een hechte
basis situeert, nl . : de fundamentele overeenkomst tussen de funktie die towel
Christus als Claude binnen de bestaande machtsverhouding vervulden . Het is
volstrekt nutteloos to zoeken naar parallellen op inhoudelijk niveau, die zijn er
niet . De funktie echter die Christus en Claude had, nl . het slachtof f er van de
of ficiele religie/machthebbers to zijn, is wel voor beiden identiek .
Natuurlijk kan men tegenwerpen dat in „Omtrent Deedee" primitieve wetten
gelden en geen katholieke . Feit is echter dat in het Vlaamse dorp de primitieve
mechanismen christelijk bewerkt en gesanctioneerd zijn t .b.v. de burgerij . Het is
echter m .i . onjuist „Omtrent Deedee" to duiden als een aanval op het Katholicisme ; veeleer lijkt Claus to willen laten zien welke gevolgen het monsterverbond
tussen Katholicisme en schij nheiligheid kunnen hebben .
Wellicht is „Omtrent Deedee" een aanklacht tegen een veel breder mechanisme : een groep baseert een leer op de visie van een door h a.ar bewonderd
persoon, maar ontpopt zich later tot een machtsapparaat tegenover eenieder die
zich tegen dit systeem opstelt (zelfs als blijkt dat deze dissidenten een geslaagde
overeenkomst vertonen met de stichter van het systeem), zodat lieden die de
stichter tot zijn vriendenkring zou rekenen door de machthebbers warden veroordeeld .
HANS VAN STRALEN
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4 Natuurlijk loopt de vergelijking hier niet strikt parallel : bet was immers Petrus die
een soldaat een oar afhakte. Er wordt enkel een allusie op de bijbelse scene gegeven .
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BOEKBESPREKINGEN
w . M . H . HUMMELEN, Amsterdams toneel in het begin van de Gouden
Eeuw. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1982 . 307 blz .
Amsterdams tonedl in het begin van de Gouden Eeuw - dat betekent hoofdzakelijk de Oude Kamer In Liefde Bloeyende, de Brabantse Kamer Het Wit Lavendel en de door Samuel Coster opgerichte Nederduytsche Academie . Hummelens titel zal sommigen dan ook een geschiedenis van die organisaties doen
verwachten, die op grond van een algemene herziening en gebruik van totnogtoe onbekend archiefmateriaal verder gaat dan de bekende Geschiedenis van
den Amsterdamschen Schouwburg van J . A . Worp (1920 ) . Ten onrechte . Ten
eerste blijft de Oude Kamer bij gebrek aan archiefstukken en door de karigheid
van ander materiaal bijna geheel buiten beschouwing . Ten tweede gaat het,
zelfs voor de andere kamers, niet om een afgeronde geschiedenis, maar om vrij
uiteenlopende studies . Dit alles eigenlijk als de (omvangrijke ) preliminaria tot
het hoofdobject van het werk, de reconstructie van het toneel van de Brabantse
Kamer (verder B .K . ) voor 1622 en van dat der Nederduytsche Academie (verder Academie ), dat van die datum of door de Brabantse Kamer wend gebruikt .
Wat brengt Hummelen zoal als preliminaria ? 1 . Beschouwingen van meet
theoretische aard, over de verhouding to spelen I gespeelde ruimte, over het
door hem geintroduceerde begrip „ metascene ' en passages met parallelclausen, over de „ rollen " van de onderdelen van het decoratief. 2 . Een beschrij ving van het materiaal uit het Huydecoperarchief, dat hij enkel benut om „ de
organisatie van de Brabantse Kamer en de samenhang tussen spelen en toneelaccomodaties en tussen speluitgaven en opvoeringen to kunnen beschrijven "
( 21 ) . 3 . Studies over de B .K ., met betrekking tot de stichtingsdatum (tussen
25 februari en 1 juli 1598) ; de plaats van vestiging (van 1610 „waarschijnlijk
tot na medio 1616 " ( 3 7 ) boven de Marienkerk op het Rokin, vervolgens boven
de Regulierspoort, zeker in 1618-1619, dan op een of twee onbekende plaatsen
en van 1622 of op de Academie ) ; het tijdstip waarop men de kamer begun to
gebruiken voor toneelvoorstellingen (1610-1611) ; de spelen, bestemd voor opvoering in de B .K . (waarbij Rodenburg uitvalt, als iemand die „de mogelijkheid van opvoering door elk van beide kamers wilde openhouden", p . 40 ) ; de
interne organisatie van de B .K . na 1622, met „hoofden" en „beminders"
de karakterverandering van de kamer omstreeks 1628, wanneer de geest van de
Academie sterker gaat doorwegen en produktie en uitgave van spelen een hogere vlucht nemen ; Hummelen besluit dat aan de feiten toch het best recht gedaan words wanneer men de organisatie die tussen 1622 en 1632 de Academie
bespeelt, aanduidt als de B .K . ( 79 ) . 4 . Studies over de Academie, m .b .t . ach3 13

tergronden van de oprichting ; de verkoop in 1622 ; de verdere professionalisering
van het toneel tot 1632 resp . 1637 ; het exterieur van de Academic en wat daaruit
voor de „ schouwplaats'' kan worden afgeleid ; het probleem van de „ omdraaiende doeken'' ( „ een wand, bestaande uit een aantal om een verticals as draaiende, tweezijdig beschilderde schermen van dock, die samen hetzij een landschap,
hetzij een gedeelte van een gebouw voorstellen, het laatste zo neutraal aangegeven dat het towel de binnen- als de buitenkant kan aanduiden'', p . 111) ; de
omdraaiende doeken als deel van het centrale compartiment ; de situering van
het tonedl in de Academic t .o .v . dat in de Schouwburg en binnen het renaissancistische Westeuropese tonedl ; de spelen bestemd voor opvoering in de Academic, voorgesteld volgens een gedetailleerd besproken lijst van auteurs . Ook de
bijlagen horen bij de preliminaria thuis ; drie weergaven van teksten uit het Huydecoperarchief, de ondertekeningen van de nieuwjaar-lieden van de Academic
(1618-1622 ), tenslotte de lijst van speluitgaven en opvoeringen (1617-1637 ) .
Die preliminaria bevatten dus belangwekkende bouwstenen voor een geschiedenis van het vroeg-l7de-eeuwse tonedl in Amsterdam . Ik denk hier vooral aan
de nieuwe conjectures i .v .m . de Brabantse Kamer, de uiterlijke reconstructie
van het Academiegebouw, het auteursrepertorium, de lijst van speluitgaven en
opvoeringen . Wat het materiaal uit het Huydecoperarchief en de behandeling
daarvan betreft, veees ik dat Hummelen achterhaald zal zijn door de eerlang to
verwachten publikatie Academic en Schouwburg van E . Oey-de Vita en M .
Geesink . Men tie nu al de bespreking van Hummelens werk door eerstgenoemde in NTg 76 (1983), 256-265 .
Maar zoals gezegd, het is Hummelen wezenlijk om iets anders to doen . Hij
wil de toneelinrichtingen van B .K . en Academic reconstrueren, uitgaande van
bepaalde gravures op titelbladzijden van gedrukte spelen en van aanwijzingen
in voor die accomodaties geschreven spelen . Voor de B .K . zijn dat de titelgravure van A . de Konings Iephthah (1615 ), de spelen Hagars vluchte, Achab en
Simson van De Koning, die van J . S . Kolm en Vondels Pascha . De reconstructie
ziet er dan als volgt uit : links vooraan een toren met poort, dan een poort die
een compartiment vertegenwoordigt, dan een muur met de centrale „ open camer'' beneden en een vergelijkbaar compartiment daarboven, op de bovenverdieping, om het gebouwencomplex of to sluiten west een toren ; de rechterflank most zijn ingenomen door het arcadische gedeelte van het decoratief.
Voor de Academic maakt Hummelen gebruik van een hele reeks titelgravures
en enkele schilderijen, aangevuld met gegevens uit een indrukwekkende reeks
spelen . Prof. Hummelen kept als geen ander de dramatische literatuur van die
tijd, zij het misschien vooral in functie van zijn toneelhistorisch onderzoek . Tot
welk beeld komt hij hier ? Er was een centraal compartiment, achteraan afgesloten met de draaiende doeken ; aan beide zijden flankeerden het monumentale
deuren ; boven bet centrale compartiment de aankomst van een wolkenlift ; van
de galerij, die sommige spelen vermelden, is geen teken to vinden . Men ziet :
een grote verwantschap met bet decoratief zoals we dat kennen van documenten over de Schouwburg .
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Wat moet men van die reconstructies denken ? Ik wil niet uitsluiten dat ze
vrij goed kunnen stroken met de historische feitelijkheid . Maar de bewijsvoering als zodanig kan mij niet overtuigen, hoezeer het mij ook spijt, en wel om
redenen van fundamenteel-methodologische aard .
Wie W . Hogendoorns „ `To the dumbness of the gesture! One might interpret' : on the fidelity of pictorial stage documents'' (Dutch Quarterly Review
1980, 306-322 ) gelezen heeft, geeft er zich rekenschap van hoe delicaat de onderneming is, om toneelhistorische conclusies to trekken uit picturale documenten die verband kunnen houden met bedoeld toneel . Prof . Hummelen laat niet
blijken dat hij zich van die fundamentele problematiek bewust is . Hij gaat op
de documenten of met een heden bevreemdende naiviteit .
De methode die hij toepast lijkt mij op een snort petitio principii neer to komen . Concreter uitgedrukt : hij is op grond van zijn zeer gedegen kennis van
vroegere en latere toneelinrichtingen en van waarnemingen intake titelgravures
tot een bepaalde opvatting over die toneelinrichting in de B .K . resp . d e Academic gekomen, en ontwikkelt nu scherpzinnig en vindingrijk een bewijsvoering
ad hoc . Daarbij bouwt hij herhaaldelijk op het losse zand van onvoldoende fundering en van willekeur bij de interpretatie . De hele accomodatie van de B .K .
words gereconstrueerd op basis van een enkele prent waarvan sommige details
kunnen laten vermoeden dat ze in enige mate een toneel weergeeft . Vooral in
de de nonstratie betreffende de demonstratie betreffende de Academic komen
herhaaldelijk elementen naar voren die niet met het vooropgezette beeld stroken . Maar ze worden, pour le besoin de la cause, netjes op zij gewerkt .
Het blijkt dat geen enkele van de gebruikte prenten in alle details overeenkomt met de gezochte toneelinrichting . Dat dus geen enkele, zij het in bijkomende orde, echt bedoeld is als toneelhistorisch document . Dat de ontwerper
dus telkens ( ook ) andere bedoelingen heeft gehad dan de realistische weergave
van een bepaald scenisch moment, een bepaalde scenische toestand . Hoe kan
men dan weten welke trekken wel en welke niet met de gezochte werkelijkheid
overeenkomen ? Door briljant detectivewerk, dat in mijn ogen evenwel geen
wetenschappelijke bewijskracht heeft, ook al acht men sommige bereikte resultaten plausibel . Zeker voor de B .K . ligt het aantal van de picturale documenten
in zijn aard trouwens to laag om er conclusies met algemene draagwijdte uit to
trekken .
Valt er dan niets op basis van dit materiaal to ondernemen ? Een uiterst kritische en zelfkritische inductie is mogelijk . Een voorafgaande vergelijkende analyse van alle in aanmerking komende prenten, om overeenstemmingen en verschillen beide to kunnen registreren . Een voortdurende toetsing aan pictorale
codes van de tijd . Een uiterst behoedzame formulering van hypotheses die aldus zouden groeien . Maar zelfs dan vrees ik dat zo'n aanpak aan zou tonen dat
de titelprent als zodanig (en in ieder geval de concreet gehanteerde exemplaren ) slechts zeer betwistbaar materiaal leveren voor theaterreconstructie .
LIEVEN RENS ()
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JOACHIM OUDAAN, Haagsche Broedermoord of Dolle Blydschap . Treurspel .

Ingeleid en voorzien van annotatie door een werkgroep van Utrechtse neerlandici . Instituut De Vooys, Utrecht, 1982 (Ruygh-Bewerp XII) .

Als nieuw summer in de verdienstelijke Utrechtse reeks Ruygh-Bewerp verschijnt een editie van Joachim Oudaans stuk over de moord op de gebroeders
De Witt . Ze is gegroeid uit bet bezigzijn van een werkgroep candidates met dit
drama, n .a .v . „bet felt dat de Broedermoord eigenlijk nooit op z'n literaire
merites bekeken was" (p . V) . De historische achtergrond vroeg echter zoveel
aandacht dat de literair-wetenschappelijke kant sterk in bet gedrang kwam . Dat
geven de editeurs dus zelf toe .
Wat heeft de inleiding to bieden ? Het eerste hoofdstuk brengt in liefst 3 3
bladzijden de historische achtergronden, bet tweede een biografiscbe schets van
Oudaan . Het derde besteedt 15 bladzijden aan bet stuk : een „kort overzicht
van de inhoud'', een vergelijking van Haagse Broeder-moord met Palameder,
een onderzoek ( in termen van Van der Kun en Van den Bergb ) naar de spanningsstructuur, die er vooral op gericht blijkt de toeschouwer van bet Wittiaanse standpunt to overtuigen, en een overzicht over de personages, waarin terloops kwesties als postfiguratie en de rei als verkondiger van objectieve waarheid
aan bod komen .
De eerste twee hoofdstukken geven nauwelijks aanleiding tot opmerkingen,
al brengen ze uiteraard weinig nieuws . Het nieuwe had in hoofdstuk III moeten
steken . En bet had, gezien de veelvuldige problematiek die bet stuk oproept,
zeer boeiend kunnen worden . Helaas, bet onderzoek naar de structuur begins
met een excuus : „Om alle vragen naar de opbouw van een stuk to kunnen
beantwoorden zou een structuuronderzoek moeten worden uitgevoerd, gericht
op de samenhang van alle mogelijke specifieke eigenscbappen van dat toneelstuk . Zo' n volledige drama-analyse zou bet bestek van deze inleiding ver to
buiten gaan'' (47 ) . En dus : alleen een analyse van de spanningsstructuur . . .
Het is deze Utrechtse werkgroep blijkbaar ontgaan dat alle structuuronderzoek noodzakelijk moet beginners met een goede analystiscbe bescbrijving
van bet stuk ( waarvoor modellen bestaan ) . Het „ kort overzicht van de inhoud'' biedt dat niet . Nu is Oudaans stuk gelukkig niet ingewikkeld en bet
overzicht zou, gesystematiseerd, kunnen volstaan voor de bedrijven I, II, IV en
V. Niet echter voor III, bet meest interessante, dat zich bij de burgers voor de
Gevangenpoort afspeelt . Het resumeetje van 11 regels kan terzake gees idee geven van bet levers en de afwisseling bier . Laten we bet stuk even volgen . III, la
Arent, Beernaart, Coenraad (1123-1169) : voorstelling van de gemotiveerde
b urgerwacht . l b Arent, Beernaart Tichelaar, Coenraad, Dierryk, Ernst, Frank
(1170-12 58 ) : wanneer Tichelaar vertelt dat Kornelis alleen maar verbannen
words, besluiten de burgers bet recht in eigen handers to semen ; ze gaan ergens binnen ernstig beraadslagen . l c Coenraad, Goossen, Frank, Warrenar
(1259-1372 ) : Frank neemt bet op voor de D e Witten tegen de vooringenomenheid van de anderen, dwazen . i d Ernst, Frank (1373-1518 ) : Ernst heeft de
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zitting gedegouteerd verlaten ; in het gesprek over de daden der De Witten en
de houding van het gerecht blijken ze partijgangers to zijn, le Beernaart, Ernst, Arent, Tichelaar, Dierryk (1519-1575 ) : na een eed van Tichelaar verklaart
de meerderheid der buugers Kornelis schuldig . if Beernaart, Ernst, Arent,
Dierryk (1576-1580 ) : ze beraadslagen over de straf. lg dezelfden, Pots
(1581-1584 ) : de griffier brengt het vonnis en ontlast ze van hun
wacht . lh Warrenar, Coenraad, Goossen, Dierryk (1585-1604) : schamper lezen ze het vonnis, Coenraad stelt voor een rechtsgeleerde to raadplegen . ii Goossen, Warrenar, Dierryk, Arent, Frank (1605-1624 ) : Johan de
Witt gaat de poort binnen : nu zijn de twee vogels gevangen . ij Dierryk, Warrenar, Goossen, Koetsier, Beernaart, Arent (1625-1646 ) : komisch intermezzo
rond een misverstand, de burgers menen met „Loevesteinschen hond'' de vader van de De Witten, de koetsier denkt aan een echte hond die in de kayos
zit, ik Beernaart, Simonides, Goossen, Koetsier ( i647-1660 ) : op toespreken
van de dominee rijdt de koetsier weg . 11 Simonides, Goossen, Arent, Kornelis
de Witt, Johan de Witt, Warrenar, Beernaart (1661-1670) : De De Witten worden belet zich naar buiten to begeven . lm Warrenar, Simonides, Beernaart
(,1671-1690) : Beernaart wil zelf de gevangenen afmaken . i n Simonides
(1691-1696) : monoloog, de wrack moet niet vender gaan dan het oordeel .
Vooral vanaf le is dit snel toneel en rijk aan gebeurtenissen . Het hele bedrijf
beslaat 574 verzen en 171 clauzen, dus gemiddeld 41 vv . per scene en 3,4 per
clans . M .i . behoort iets dergelijks tot de noodzakelijke basisbeschrijving . De
reeks Ruygh-Bewerp heeft in haar nummer VII (Lodewijk Meijer, Verloofde
Koninksbruidt) getoont hoe het hoort .
Afgezien van die beschrijving had zelfs een beknopte inleiding m .i . op de
volgende aspecten systematisch moeten ingaan . 1 . HB als politick stuk : actueel ; documentair ; niet gecamoufleerd ( anders dan Palamedes) ; niet onmiddellijk publiceer- of opvoerbaar ; bedoeld voor verspreiding onder de mantel,
voor overtuigden ? ; persoonlijke a.freactie van Oudaan enz . . . Die problemen
zijn onvoldoende uitgewerkt . 2 . HB als geseculariseerd martelaarsdrama
deugdhelden ; conventionele verschijning van het bone ; conventionele scenes
van waarschuwing, afscheid, beproeving, bewening ; vergelijking als zodanig
met Palamedes enerzijds, Maria Stuart en Oudaans eigen vroege stukken anderzijds ; voor welk ideaal sterft de martelaar enz . . . 3 . HB als classicistisch
stuk I imitatio van Vondel ; waarbij rekening moet worden gehouden met de
evolutie van de voorschriften, bij Vondel en Europees . De besproken editie
blijft hier vrij oppervlakkig, ze gaat b .v . niet in op de status van de held, op
peripeteia en anagnorisis . Jets over de stijl past hier ook, zeker wanneer men tot
een eigen oordeel wil komen . 4. HB als ideeenstuk ; waarbij naast de rei en bepaalde discussies ook dubbeltitel en plaat in aanmerking dienen to komen, en
opnieuw een vergelijking met Vondel mee kan spelen . 5 . de handelings- en
personenstructuur ; hierover bevat de inleiding heel wat, binnen haar eigen
systeem dan . Toch kon er rustig een personenconstellatie bij en zijn b .v . de beschouwingen over de namen der personages niet zeer diepgaand . 6 . HB als
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stuk van Oudaan, met gebreken als langdradige redeneringen, maar verdiensten
als actualiteit, documentaire waarde, levendigheid van de volksscenes, soepele
alexandrijn . Oudaan heeft de rei op een persoonlijke manier aangepakt, en de
traditionele ideeen zijn zeker gekleurd door de ( rationalistische ) evolutie rond
1670 . Met dit alles had men een heldere, overzichtelijke kijk op de literaire merites gehad . . . De verwoording van de inleiding heeft intussen haar eigen merites, spiritueel, sours was (prettig-) studentikoos in de formulering .
De editie gebruikt het uitstekende procede van het facsimile (van de eerste
druk, vermoedelijk 1712 ), met annotatie bij iedere paging. De toelichting heb
ik slechts steekproefgewijs nagagaan . Ze lijkt mij doorgaans goed, ruim bemeten . M .i . zijn de verzen 45- verkeerd gelezen, met als gevolg een onverdiende
kritiek op het personage Zuylestein (50) . Zuylenstein vreest niet to worden verpletterd doordat het uitnemende leiderschap van Johan zou ontbreken, maar in
het geval dat de aanslag mocht mislukken .
De editie words afgerond met een aantal kostbare bijlagen en een literatuurlijst, waarin werken over de structuuranalyse van drama schaars vertegenwoordigd zijn .
L . RENS (f )

Terry EAGLETON, Literary Theory : An Introduction . Oxford : Basil Blackwell, 1983 . - 244 p .
De titel suggereen dat dit boek inleidt tot was hier bij ons Algemene Literatuurwetenschap words genoemd . De inhoudstafel lijkt dat vermoeden to bevestigen . Zij vermeldt een aantal belangrijke richtingen uit de literatuurstudie,
met name de hermeneutiek, de semiotiek, het post-structuralisme en zo meer .
in de uitvoerige index achteraan zijn de namen to vinden van de Oosteuropese
formalisten evengoed als die van de Amerikaanse New critics en deconstructionisten . Op grond hiervan zou men kunnen denken dat dit jongste boek van
Terry Eagleton de zoveelste inleiding is toe de literatuurstudie . Dat is het inderdaad, maar dan met twee belangrijke karakteristieken die het uniek makers in
zijn soon . Zoals van de Marxist Eagleton to verwachten was, probeert dit boek
een verband to ontdekken tussen een bepaalde literaire theorie en de sociopolitieke context waarin zij het licht zag ; algemene conclusie terzake luidt dat
de verschillende theorieen „ have strengthened rather than challenged the assumptions of the (reigning) power-systems" (p . 195 ) . Bovendien beoordeelt
Eagleton de verschillende scholen vanuit een consequent Marxistische visie ; ze
houden volgens hem alle onvoldoende rekening met de geschiedenis en met de
sociale praxis . Daarom is hij van oordeel dat de literatuurstudie in haar huidige
vorm beter zou verdwijnen : „ this book is less an introduction than an obituary, and ( . . . ) we have ended by Burying the object we sought to unearth .'' (p .
204 ) De literatuurstudie zou dan moeten worden vervangen door een studie
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van de retoriek of, zo men een andere term wil, van de discursus, d .w .z . van de
talige praxis in haar betekenis voor de emancipatie van de mens . „Any method
or theory which will contribute to the strategic goal of human emancipation,
the production of „ better people'' through the socialist transformation of society, is acceptable . '' (p . 211) . Eagleton kan heel eclectisch zijn in de keuze
van zijn methodes, zeg maar van zijn wapens, omdat hij het doel van de literatuurstudie radicaal wijzigt : gedaan met de studie van teksten die meesterwerken worden genoemd, gedaan met idealistische speurtocht naar een betekenis
in de tekst, gedaan met het zoeken naar „formele structures'' . Wat belang
heeft, is de emancipatie van de mens en de betekenis van teksten daarvoor . Van
daaruit words begrijpelijk waarom hij in zijn programmatische laatste bladzijden vier gebieden aanwijst waarop het literaire onderzoek zich zou dimes to
concentreren : de inlandse literaturen die zich ontworstelen aan het Westerse
belevingsmodel, de feministische literatuur waarin eveneens een nieuw bewustzijn zich aan het uitdrukken is, de groeiende arbeidersliteratuur waarin een sociale klasse voor het eerst aan het woord komt, en tenslotte, maar dan vanuit
een ander perspectief, de media die aan democratische controle moeten worden
onderworpen .
zoals men ziet is Eagleton werk een introductie van een heel bijzondere
snort . zijn voorstelling van de problematiek en van de verschillende scholen is
helder en genuanceerd, maar zij kon evengoed door een andere worden vervangen . Nieuw is echter de intensiteit waarmee de vraag naar het waarom van
de literaire studies words gesteld . Het antwoord op die vraag words niet gegeven door de formalisten van alle slag, en evenmin door de hermeneuten . De
enigen die een enigszins valabel antwoord kunnen geven zijn de zgn . liberale
humanisten, welke concrete methode van analyse zij ook gebruiken : zij gaan
uit van de overtuiging dat literatuur iemand meer mens maakt en dat in die
mogelijkheid tot menswording haar betekenis is gelegen . In feite -- en Eagleton toont dat aan in zijn eerste hoofdstuk over de groei van het yak Eng . Lit .
aan de Engelse universiteiten - fungeert literatuur voor hen als een ersatz
voor de godsdienst, en als een antidoot tegen het krasse utilitarisme van de
heersende mentaliteit . Maar hun antwoord is ontoereikend, 'en omdat ze de
transformatieve kracht van de literatuur overschatten, en omdat deze in ieder
geval beperkt blijft tot het individu . Of het antwoord van Eagleton wel uitkomst biedt, duff ik betwijfelen, maar het stelt in alle geval in haar voile
scherpte de vraag waarom men aan literatuurstudie zou does . In de meeste
mij bekende departementen doer de liberaal humanistische visie opgeld . Misschien last Eagleton hun duidelijk worden dat dat antwoord niet goed genoeg
is .
H . SERVO 11 h
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VERDER ONTVINGEN WIJ
Lexikon des Mittelalters. Zweiter Band, 7-8 (Caecilia Romans - Chemnitz ) .
Munchen en Zurich, Artemis Verlag, 1983, kol . 1345-1792 ; DM/ SFr. 35 ,- per
aflevering ( intekenprijs ) .
Met bewonderenswaardige regelmaat blijft bet Lexikon des Mittelalters verschijnen . Verheugend voor ons, neerlandici, is de uitgebreide aandacht die in dit
voor de medievist stilaan onmisbaar wordende naslagwerk aan de Mnl . literatuur words besteed . Zo words men in deze afleveringen o .m . geinformeerd over
Caesar in de Mn! . literatuur (kol . 1356 door J .A .A .M . Biemans), over Calstaf
(kol . 15 5 7 door F . P . van Oostrom) en over Matthij s (de) Castelein (kol . 1557
door W . P . Gerritsen ), terwijl ook de Mn! . vertalingen van de Dialogus Miraculorum van Caesarius van Heisterbach niet onvermeld blijven (kol . 1365 door F .
Wagner) . (F .W .) .
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